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Wij als Zorggroep Zusters van Berlaar zetten 
steeds meer in op zorgdifferentiatie en 
buurtzorg
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5Voorwoord

Voorwoord

Wij als Zorggroep Zusters van Berlaar zetten 
steeds meer in op zorgdifferentiatie en 
buurtzorg

De opdracht van de woonzorgcentra be-
perkt zich niet langer tot louter de resi-
dentiële zorgverlening. Daarom zetten 
wij als Zorggroep Zusters van Berlaar 
steeds meer in op zorgdifferentiatie en 
buurtzorg: onze buurtrestaurants en lo-
kale dienstencentra werden in 2019 ver-
der uitgebouwd. Vanuit de omzettings-
kalender werden aanvragen ingediend 
voor oriënterend kortverblijf en voor bij-
komende dagverzorgingscentra. 

In september 2019 werd opgestart met 
een dienst voor thuisverpleging, die in 
eerste instantie zal opereren in de re-
gio Berlaar – Heist-op-den-Berg. Met dit 
gevarieerde aanbod aan zorgvormen en 
diensten hopen wij iedereen met een 
hulpvraag zo ruim mogelijk te ondersteu-
nen in de eigen buurt. 

Met onze vernieuwde missie/visie wil-
len we ook duidelijk maken waarvoor de 
Zorggroep Zusters van Berlaar staat.  

In dit kader werd in 2019 met de eerste 
voorbereidingen gestart voor de bouw 
van 3 buurtzorghuizen in Berlaar, Wieke-
vorst en Holsbeek.  Als alles volgens plan 
verloopt, kunnen ze open gaan in het na-
jaar van 2022.

Ook voor de langverwachte vervangings-
nieuwbouw van Zonnewende I werden 
in 2019 de laatste voorbereidingen ge-
troffen om vanaf medio 2020 eindelijk 
met de bouwwerken van start te kunnen 
gaan.  

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar 
kan rekenen op 883 keien van medewer-
kers. Op de avond van de vzw in Ranst 
kregen zij allemaal een welverdiende po-
diumplaats.

In 2019 kon dankzij een hoge bezet-
ting en de toekenning van bijkomende 
RVT-erkenningen een mooi resultaat ge-
realiseerd worden. 

Roger Luyten Tania Stalmans
Voorzitter Afgevaardigd bestuurder
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Omdat we naast de residentiële zorg ook de zorg 
voor de buurt opnemen en dus meer willen zijn 
dan enkel “rusthuizen”, werd in 2018 de beslissing 
genomen om de naam van onze vzw te wijzigen van 
“rusthuizen” naar “zorggroep”. Aansluitend werd in 
2019 ook de missie en visie onder handen genomen. 

Het doel was om deze ruimere focus terug te brengen 
in een heldere, begrijpbare en eigentijdse tekst. 
Die door zijn kortere en krachtigere formulering 
makkelijker te reproduceren is en zo zorgt voor een 
sterkere doorleving binnen de organisatie.

Het idee van de commissie en referenten ethiek, 
o.l.v. prof. dr. Yvonne Denier, om te werken rond 
6 grote ethische waarden of “stapstenen” die 
het DNA vormen van de organisatie, werd verder 
vormgegeven. Toch bleek er iets te ontbreken. 

Dankzij de verwijzing van Axelle Vanquaillie naar 
Simon Sinek en zijn principe van “The Golden Circle” 
wisten we precies wat dit was. We keerden alles om 

en vertrokken dit keer van de vragen: “Waarom doen 
we wat we doen? Waarom komen onze medewerkers 
’s ochtends uit hun bed? En waarom zou men op ons 
een beroep moeten doen?”  

Zo kwamen we uiteindelijk tot onze 6 stapstenen, 
onze keien in de zorg, die niet alleen zeggen wat we 
doen maar bovenal waarom we het doen. Ze vormen 
het pad dat we samen bewandelen. Met bewoners, 
cliënten, familieleden maar ook met medewerkers. 
Want zij zijn onze keien in de zorg.

Herwerking missie en visie

Woensdag 16 oktober 2019

Op de dag van de verzor-
genden en de zorgkundi-
gen, besloten we om onze 
nieuwe missie en visie te 
lanceren. Om deze nieuwe 
“geboorte” te vieren, wer-
den er bedrukte en onbe-
drukte suikerbonen voor-
zien voor het onthaal en de 
woongroepen.

Alle medewerkers en vrij-
willigers ontvingen  daar-
naast een bedrukt fluo-
hesje met de vermelding: 
“Kei goed op weg dankzij 
Zorggroep Zusters van 
Berlaar” wat meteen ook 
een knipoog was naar het 
“Zvb goes electric” project 
(zie ook p.11).



“Goeiedag!”

Met deze begroeting wensen we elkaar een fi jne dag 
toe. Want ieder mens verlangt naar mooie dagen en 
zinvolle momenten in het leven. Soms is hiervoor extra 
ondersteuning nodig.

In het spoor van onze stichters, de Zusters van het Heilig 
Hart van Maria van Berlaar, willen we vanuit onze 
christelijke inspiratie met hart en ziel de zorg opnemen 
voor kwetsbare mensen.

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar staat garant voor een 
warme thuisomgeving en ondersteuning op maat, met 
grote aandacht voor de kwaliteit van leven.

We luisteren naar vragen en blijven op een professionele
en creatieve manier samen zoeken naar de best 
mogelijke oplossing, bij u in de buurt. 

De volgende stapstenen zijn voor
ons richtinggevend in 
dit zoekproces

We willen dat mensen zich thuis kunnen voelen in een warme, gezellige en huiselijke sfeer. 
Een plaats waar het goed is om te wonen, te werken en op bezoek te komen. Een vriendelijke 

“goeiedagcultuur” maakt deel uit van onze omgang. We waarderen elkaars positieve kanten, 
benadrukken de kracht van mensen en kijken constructief naar wat er mogelijk is.

We streven naar een gezond fi nancieel beleid, betaalbare en duurzame zorg. 
Onze vzw-structuur laat ons toe om de middelen te herinvesteren in de werking.

We zijn duidelijk, helder en transparant in woord en daad.

We willen uitmunten in het vormgeven van goede zorg en nabijheid. We stellen onszelf 
steeds opnieuw kritisch in vraag om te blijven groeien in deskundigheid. Een competente 

hulpverlening staat voor ons voorop. We zijn toekomstgericht en zoeken voortdurend naar 
vernieuwing en verbetering in de zorg. Onze medewerkers kunnen rekenen op inspraak, 
overleg en ondersteuning. Ook hun welzijn staat voor ons centraal.

‘Zorg verlenen …’ doen we niet alleen, maar samen met 
en voor cliënten, bewoners, medewerkers, mantelzorgers, 

de buurt, vrijwilligers, partnerorganisaties … We blijven samen zoeken 
naar wat belangrijk is en maken heldere afspraken over de concrete

                            vormgeving van de zorg.

Iedere persoon heeft een uniek leven 
met eigen ervaringen, behoeften 

en verwachtingen. Hier hebben wij 
maximaal respect voor. We willen dat

mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen
                         zijn en blijven.

Om dit te kunnen realiseren bieden we onze medewerkers maximale ondersteuning aan, want zij zijn onze KEIEN in deze zorg. 
Alle zorgorganisaties van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar engageren zich om deze missie te realiseren. Jaarlijks staan we 
hierbij stil, kijken we naar onze krachtige punten en buigen we ons over werkpunten en verbetermogelijkheden.
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We wijzigden onze naam, herwerkten onze missie 
en visie maar voegden in 2019 ook de daad bij het 
woord en verbreedden ons aanbod verder. Op 1 
september 2019 zag “Thuisverpleging Zorggroep 
Zusters van Berlaar” het levenslicht.

Met onze dagverzorgingscentra en lokale diensten-
centra ondersteunen we thuiswonende ouderen en 
mantelzorgers in hun eigen omgeving. Door hen 
voortaan ook verpleegkundige hulp aan te bieden 
in hun eigen huiskamer, hebben we een volgende 
stap gezet in dit traject.

Op deze manier brengen we potentiële cliënten 
proactief in contact met het woonzorgcentrum 
en kan er zorgcontinuïteit geboden worden via 
onderhandelde zorg. 

We zijn gestart vanuit woonzorgcentrum Kloosterhof  
(Berlaar) en Heilige Familie (Heist-op-den-Berg) en 
de eerste cliënten kwamen dan ook vanuit de eigen 
assistentiewoningen. We willen deze dienstverlening 
graag uitbreiden naar alle regio’s waarin we actief 
zijn.

Opstart thuisverpleging

De toenmende vergrijzing doet de vraag 
rijzen naar nieuwe tussenvormen van 
wonen en zorg. Hierdoor is er een grote 
nood aan sterk uitgebouwde thuiszorg-
diensten.

Lies Daneels - coördinator thuisverpleging

“



11ZORG voor innovatie

In het najaar van 2018 werd door onze vzw een 
dossier ingediend voor het pendelfonds, dat 
projecten subsidieert die duurzaam woon-werk-
verkeer bevorderen. Op 20 mei 2019 vernamen wij 
dat wij een subsidie in ontvangst mochten nemen 
van € 181.000.

Dit bedrag werd verder aangevuld met een 
financiering vanuit de vzw, waardoor wij sinds 
de zomer van 2019 al onze medewerkers de 
mogelijkheid kunnen bieden om  (met een korting 
van € 30 per fiets per maand) een elektrische fiets 
of speedpedelec te leasen bij de firma “Cyclobility” 
en dit voor een periode van 4 jaar. Na deze 4 jaar 
kan de fiets door de medewerker vrijblijvend worden 
aangekocht.

Een ander deel van dit bedrag zal in de toekomst 
verder geïnvesteerd worden in een vernieuwing en/
of uitbreiding van de huidige fietsenstallingen. In elk 
huis zullen er ook minstens 2 oplaadpunten voor de 
elektrische fietsen voorzien worden.

Zvb goes Electric

ElectricZvB GOES

Enkele cijfers (situatie op 31/12/2019)

· 77 personeelsleden leasen een fiets
· 25 van hen kwamen al met de fiets, 52 nog niet
· deze 52 medewerkers fietsen samen 1.154 km per dag
· het totaal aantal fietsers steeg in 2019 met 18%
· van de 839 medewerkers komen er nu 339 met de fiets
· zij leggen allemaal samen zo’n 3.699 km per dag af
· dit is ongeveer de afstand van Berlaar naar Luxor (Egypte)
· en iets meer dan de langste rivier van Europa (de Wolga)
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Om flexibeler te kunnen inspelen op de wensen van 
de bezoekers van Lokaal dienstencentrum “De Ge-
buren” en de vragen van de bewoners van woon-
zorgcentrum Heilig Hart en serviceflats “Ten Velden” 
(Nijlen), werd de samenwerking met de externe ca-
teraar in 2019 opgezegd. Hierdoor kwam de exploi-
tatie van de grootkeuken in eigen beheer.

Om deze stap te kunnen nemen, werd vooraf 
de  nodige expertise gezocht binnen en buiten 
de vzw. Zo werd er een nieuwe chef aangeworven 

die kon rekenen op de hulp en het advies van de 
gepensioneerde chef uit woonzorgcentrum Sint- 
Jozef (Wiekevorst). Via verschillende overleg- 
momenten werden ook de rest van de keukenmede-
werkers voorbereid op de overstap.  

De eerste ervaringen met de genomen beslissing zijn 
alvast positief.  Keukenmedewerkers en bewoners 
geven aan dat er meer rekening gehouden wordt 
met hun wensen.

Naar een eigen keuken in wzc Heilig Hart (Nijlen)
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Contactclowns in wzc Heilig Hart (Nijlen)

Bij personen met dementie is er sprake van toene-
mende stoornissen in de communicatiepatronen en 
uitdrukkingsvaardigheden (afasie). Hoe verder het 
dementieproces vordert, hoe moeilijker het wordt 
voor de persoon met dementie om zelf de com-
municatie op gang te brengen. In woonzorgcen-
trum Heilig Hart (Nijlen) gingen collega’s Wendy en  
Margot daarom op zoek naar extra mogelijkheden 
om met hen in contact te komen. Zo kwamen zij te-
recht bij de vzw Contactclows in de zorg, waar zij de 
opleiding tot “contactclown” vervolledigden.

Het beeld dat onze maatschappij schetst van een 
clown is vaak die van een grappig persoon. Contact-
clowns daarentegen zoeken naar manieren om con-
tact te maken met bewoners die het moeilijkst be-
reikbaar zijn en soms in een eigen wereld zitten. De 

rode neus, fleurige en vrolijke kleding doorbreken 
het alledaagse en vallen daardoor sterker op of lok-
ken een reactie uit. Dat kan een lach zijn, maar zeker 
ook een traan. 

Sinds mei 2019 kruipen Wendy en Margot iedere 
maand in de huid van “Wizzy en Mamoe”. Op zoek 
naar tedere ontmoetingsmomenten waarbij ze even 
mee wegdromen of opgaan in de fantasie van de 
bewoners met dementie. Ze maken ruimte én tijd 
voor verwondering, plezier, boosheid … en dat alles 
op het tempo van de bewoner zelf. Mét of zonder 
woorden. Ze willen een ontmoeting tot stand bren-
gen en nabij zijn, samen in een aparte wereld die 
vertrekt vanuit het hart. Want is dat niet het mooiste 
contact van al?
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Op 1 april 2019 bestond woonzorgcentrum Sint-
Jozef (Kessel) 30 jaar. Dit werd op zaterdag 16 
maart uitgebreid gevierd met een breugelmaaltijd 
voor de bewoners en hun familieleden. De ideale 
gelegenheid voor bewoonster Mathil om tijd door te 
brengen met de rest van het vijfgeslacht! De gangen 
van het woonzorgcentrum werden omgetoverd tot 
een tentoonstelling over de voorbije periode en ook 
de rest van het jaar werd er nog verder gevierd. Zo 
kwam in september de eerste zomermarkt tot stand!

In woonzorgcentrum Zonnewende (Kapellen) 
mocht het dagverzorgingscentrum dan weer 
10 kaarsjes uitblazen. Thuiswonende 65-plussers 
kunnen er iedere weekdag komen genieten van een 
zinvolle dagbesteding in aangenaam gezelschap. 
Het dagverzorgingscentrum in Kapellen heeft een 
erkenning voor 15 plaatsen en ving in het totaal al 
zo’n 650 à 700 cliënten op. 

Ook dagverzorgingscentrum “Het Convent” 
(Holsbeek) vierde in mei 2019 zijn tinnen jubileum. 
Het 6-koppige team organiseerde een heuse 
feestweek. Doorheen de jaren werd er al een hele 
waaier aan activiteiten uitgebouwd maar de jaarlijkse 
uitstappen naar Planckendael en Scherpenheuvel 
blijven toch het meest populair. “Laat de zon in 
je hart” is er ondertussen de leuze geworden. De 
voorbije 10 jaar werd er al dagelijks op gezongen 
en gedanst. En dat zal wellicht nog een lange tijd zo 
blijven.

30 jaar wzc Sint-Jozef (Kessel) & 10 jaar dagverzorging in 
wzc Zonnewende (Kapellen) en “Het Convent” (Holsbeek)
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Naar (3-jaarlijkse) traditie werd in 2019 opnieuw 
een “Avond van de vzw” georganiseerd voor alle 
personeelsleden. Dit keer onder de vorm van een 
“Olympic Night”. 

Op donderdag 24 oktober 2019 mochten we sup-
porters en atleten van verschillende landen verwel-
komen  in “Den Boomgaard” in Ranst. We ontvin-
gen Oostenrijk (Sint-Michaël), China (Zonnewende), 
Noorwegen (Heilig Hart), Schotland (Heilige Fami-
lie), Zuid-Afrika (Sint-Jozef Kessel), Mexico (Kloos-
terhof), Spanje (Sint-Margaretha), België (Sint-Jozef 
Wiekevorst) en Japan (centrale diensten).

De fakkel werd ontstoken door de afgevaardigd 
bestuurder waarna het feest kon beginnen, onder 
het goedkeurend oog van dj Bjorn Verhoeven. Hij 
bezorgde onze atleten van medewerkers maar wat 
graag een welverdiende plaats op het podium.

Een Olympic Night als avond van de vzw

De gezonde week

In de week van 6 mei 2019 organiseerden we naar 
jaarlijkse gewoonte onze “gezonde week” waarmee 
we al onze medewerkers een week lang willen 
aansporen om “zot van gezond” te zijn. Dit jaar lag 
de focus op gezonde voeding en het drinken van 
voldoende water.

Ieder huis ging de uitdaging aan om daarvoor tijdens 
deze week een extra inspanning te leveren. Aange-
zien woonzorgcentrum Sint-Margaretha (Holsbeek) 
het meeste dopjes inleverde per aantal medewer-
kers, mochten zij in 2019 een jaar lang pronken met 
de wisselbeker.
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Dit jaar stonden de vastenacties in het
teken van het patronaat in Patrocínio“
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Vastenacties

De huizen die behoren tot de vzw Zorggroep Zusters 
van Berlaar steunen heel wat goede doelen. Naar 
jaarlijkse traditie doen ze dit ook tijdens de vasten. Dit 
jaar stonden de acties in het teken van het patronaat 
in de stad Patrocínio (Minas Gerais, Brazilië).

Het patronaat is een instelling voor vorming en 
onderwijs die gerund wordt door de zusters van 
Berlaar. Er verblijven meisjes van 4 tot 14 jaar die 
uit arme en gebroken gezinnen komen of in heel 
moeilijke sociale omstandigheden leven. Zij krijgen 
er sociale, educatieve en sportieve activiteiten aan-
geboden om zich te kunnen ontplooien en om zo 
een grotere kans te maken om aan de armoede te 
ontsnappen.

Omdat de watervoorziening in het gebouw van 
het patronaat niet meer voldoet aan de normen, 
besloten onze huizen om geld in te zamelen. 

De woonzorgcentra Heilige Familie (Heist-op-
den-Berg) en Sint-Jozef (Kessel) verkochten paas-
eitjes, Sint-Jozef (Wiekevorst) koos voor wafeltjes. 
Kloosterhof (Berlaar) en Sint-Margaretha (Holsbeek) 
gingen voor een pannenkoekenslag, net als Zonne-
wende (Kapellen) waar er naar jaarlijkse traditie ook 
een rommelmarkt werd georganiseerd. In Heilig Hart 
(Nijlen) smulde men van wafels en in Sint-Michaël 
(Essen) van lekkere frietjes.

Al deze inspanningen samen waren goed voor zo’n 
€ 6.988. Met dit bedrag zullen de waterbakken, 
aanvoerleidingen en kranen van het patronaat 
worden vervangen waardoor het water voortaan op 
een hygiënische en efficiënte manier in het gebouw 
kan worden verdeeld. 

De warmste week

Tijdens de warmste week van Studio Brussel 
organiseerde woonzorgcentrum Heilig Hart (Nijlen) 

op zaterdag 14 december een “dessertjes for life” 
namiddag. Van 14.00 uur tot 16.00 uur kon iedereen 
aanschuiven voor een stukje taart of ander lekkers 
zoals chocolademousse, rijstpap, bavarois … 

Voor de liefhebbers werden er ook doosjes met 
cuberdons “neuzekes” verkocht. Dit alles ten 
voordele van de vzw Contaclowns in de Zorg (zie 
ook p. 13). Dankzij deze overheerlijke acties kon het 
woonzorgcentrum aan dit goede doel een bedrag 
schenken van € 654.

De rospot tegen kanker

Ook dit jaar namen alle huizen deel aan de 
jaarlijkse rospotactie van Kom op tegen Kanker. 
Het eindresultaat was een mooie € 354 aan rosse 
centjes!

Vastenacties en goede doelen

Dit jaar stonden de vastenacties in het
teken van het patronaat in Patrocínio
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De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar wil garant 
staan voor een goede zorg. Omdat deze steeds 
vertrekt vanuit de noden van de cliënt, ontwikkelden 
we hiervoor het “10-stappenplan dialooggestuurde 
zorg”.

Dit stappenplan vormt een traject, wat wil zeggen dat 
het dynamisch is, in beweging blijft en voortdurend 
kan veranderen. 

Zodra wij onze cliënten welkom heten binnen een 
woongroep, wordt er een multidisciplinair overleg 
(MDO) georganiseerd. Het doel van dit overleg is 
dat we als professional een goed beeld krijgen van 
de cliënt. Iedere discipline bereidt dit overleg voor 
a.h.v. evidenced based assessments. Tijdens het 
MDO leggen we alle puzzelstukjes bij elkaar. 

Het doel van het daaropvolgend zorgafspraken-
overleg (het ZAO) is enerzijds het beluisteren van 
wat de cliënt van ons verwacht en anderzijds het be-
spreken van de resultaten van het MDO. Vervolgens 
gaan we in dialoog. Niet enkel over de fysieke zorg 
maar ook over welzijn en wonen. Het resultaat van 
dit ZAO wordt vertaald in het woonzorgleefplan. Om 
alles wat meer te kunnen behappen, hebben we het 
woonzorgleefplan opgedeeld in “levensdomeinen”.

Dit dynamisch proces herhalen we op regelmatige 
basis. Zeker op kantelmomenten waarbij er belang-
rijke wijzigingen zijn in het leven van de cliënt. 

Wanneer dit niet meteen het geval is, organiseren 
de huizen minstens om de zes maanden een MDO 
en ZAO.

Prezo woonzorg
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“Onbegrepen of moeilijk hanteerbaar gedrag” 
komt vaak voor bij personen met dementie. Volgens 
het model van de Britse psychogerontoloog Tom 
Kitwood (1997) is niet enkel het proces van demen-
tie de oorzaak van gedragsveranderingen, maar is 
dit vaak te wijten aan een samenspel van factoren.

Daarom ontwikkelden de referenten dementie een 
stappenplan waarmee we op een respectvolle, se-
rene en open manier samen met het team, de huis-
arts en de mantelzorger het gedrag in kaart kunnen 
brengen om het zo ook beter te begrijpen: 

Stap 1: signaleer tijdig.
Stap 2: ga na of het gedrag niet door pijn, ongemak
 of ziekte wordt uitgelokt.
Stap 3: maak een gedegen analyse van het gedrag. 
Stap 4: bespreek tijdens een MDO. 
Stap 5: bespreek tijdens een ZAO.
Stap 6: kies enkel voor psychofarmaca als andere 
 interventies niet helpen.
Stap 7: evalueer regelmatig.

Stappenplan bij “onbegrepen gedrag”

Respect voor intimiteit in de zorg voor ouderen

De commissie ethiek o.l.v. prof dr. Yvonne Denier 
ontwikkelde een ethisch advies over een respect-
volle omgang met  intimiteit in de zorg voor oude-
ren. Als hulpverlener treden we bijna dagelijks en 
op verschillende wijzen binnen in de intieme sfeer 
van het leven van de ouderen. Respectvol omgaan 
met intimiteit maakt integraal deel uit van goede 
ouderenzorg. 
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In mei 2019 werd woonzorgcentrum Sint-Jozef 
(Kessel) geselecteerd om deel te nemen aan het 
project “Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) in de 
Woonzorgcentra”. Hiervoor worden zij gedurende 2 
jaar begeleid door expertisecentrum Workitects.

Het doel van het traject is om de manier van werken 
binnen het woonzorgcentrum te veranderen en om 
de bewoner centraal te stellen. Aangezien teamle-
den het dichtst bij de bewoner staan, krijgen zij meer 
inspraak in de manier waarop het woonzorgcentrum 
optimale zorg op maat én in dialoog kan bieden. 
Door de verantwoordelijkheden rond bewonerszorg 
te verdelen, ontstaat er voor medewerkers én bewo-
ners meer zeggenschap. 

Daarnaast is het de bedoeling om de motivatie van 
de medewerkers te vergroten. Door hen meer te la-
ten inzetten op hun eigen sterktes, kunnen zij meer 
voldoening halen uit hun werk.

IAO-traject: naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie

Vormingen op maat: e-learning modules

Naast de kwaliteitsindicatoren uit het Vlaams Indi-
catorenproject (zie p. 25) wordt er sinds 2018 binnen 
onze vzw ook gewerkt aan het PREZO kwaliteitssys-
teem. Uit beide projecten kwam naar voor dat er niet 
altijd voldoende kennis is van de procedures. Er is te 
veel éénrichtingsverkeer en te weinig praktijk.

Daarom werd er gekozen om aan de slag te gaan 
met “assessmentQ” (van Televic Education). Een 
platform voor de ontwikkeling van interactieve 
e-learningmodules. Hiermee stappen we af van het 
louter lezen en onthouden maar laten we onze me-
dewerkers meteen overgaan tot actie. Door woor-
den op de juiste plaats in de tekst te slepen, hande-
lingen in een juiste volgorde te plaatsen … kunnen 

ze de theorie  meteen omzetten in de praktijk en krij-
gen ze een beter zicht op hun eigen kennisniveau. 
Dit doen ze tijdens de arbeidstijd maar wel op een 
eigen tempo en bovendien op een tijdstip dat hen 
het beste past.

Binnen alle huizen zijn er experten aanwezig. Wan-
neer er een module moet aangemaakt worden, vor-
men zij samen de werkgroep die de inhoud bepaalt. 

De medewerkers zelf gaven al aan dat ze de inhoud 
beter beheersen en het een aangename manier vin-
den om kennis te vergaren en verfijnen. De bestaan-
de modules zullen dus ongetwijfeld nog verder wor-
den aangevuld. 
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Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid werkt 
samen met de ouderenzorg en de koepelorgani-
saties aan  een kwaliteitsbeleid voor de Vlaamse 
woonzorgcentra. Het streefdoel van het Vlaams  
Indicatorenproject (voorheen gekend als “referentie- 
kader integrale kwaliteit van wonen & zorg”) is om 
een continu proces van kwaliteitsverbetering te on-
dersteunen. 

Sinds 2013 gebeurt dit aan de hand van gegevens 
over de zorg en ervaringen van bewoners, die spe-
cifiek samenhangen met aspecten van kwaliteit van 

zorg en kwaliteit van leven. Het verzamelde cijfer-
materiaal vormt een instrument om prioriteiten te 
helpen stellen op het vlak van kwaliteitsverbetering. 
Woonzorgcentra vertrekken vanuit de indicatorsco-
res om vervolgens verbeteracties op te zetten en dit 
verder te monitoren. 

Ook onze vzw volgt sinds 2013 nauwgezet deze kwa-
liteitsindicatoren op. Samen met de indicatoren van 
het kwaliteitstraject PREZO krijgen we een scherp 
beeld van onze organisatie en de evolutie die ze 
doormaakt. 

Vlaams Indicatorenproject
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Fysieke fixatie

Dat er in onze vzw zorgvuldig en bewust wordt om-
gegaan met de toepassing van vrijheidsbeperkende 
maatregelen, blijkt ook dit jaar uit de registraties. Al 
enkele jaren zien we een dalende trend. Tijdens de 
meetperiode in februari 2019 bleek dat 65 bewoners 
(van de 828) overdag werden gefixeerd. ’s Nachts 
waren dit er 158. Vaak ging het om een gekantelde 
zetel, een voorzettafel, een gordel, een body om het 
incontinentiemateriaal te beschermen of een onrust-
hekken. 

De toepassing van vrijheidsbeperkende maatrege-
len is echter casus-gebonden. De specifieke zorg-
context van de bewoner speelt een belangrijke rol 
in de keuzes die er al dan niet gemaakt worden door 
het zorgteam in overleg met de bewoner of diens 
vertegenwoordiger. 

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
wordt naast de teamcoach ook opgevolgd door 
een referent, die het zorgteam bijstaat in het zoe-
ken naar de minst ingrijpende oplossing voor de be-
woner. In het kader van het PREZO-kwaliteitstraject 
werd er in het najaar van 2019 ook een e-learning-
module gelanceerd rond deze thematiek voor alle 
zorgmedewerkers. Zo hopen we naar de toekomst 
deze dalende trend verder te zetten of minstens te 
behouden. Met deze resultaten behoren we tot de 
20% van Vlaamse woonzorgcentra die overdag én ’s 
nachts het minst vrijheidsbeperkende maatregelen 
gebruiken.

Decubitus

Ook dit jaar handhaven we op het vlak van decubitus 
dezelfde trend als de voorbije jaren: er treden minder 
doorligwonden op. Sinds 2017 wordt bij maximum 1% 
van onze bewoners een doorligwonde geregistreerd. 
In 2013 was dit nog bijna 4,8%. Dankzij deze daling 
blijven we net zoals het voorbije jaar behoren tot 
de categorie van Vlaamse woonzorgcentra met het 
minste aantal bewoners met decubitus. Rond de 
procedures van decubituspreventie en -behandeling 
ontwikkelden we dit jaar ook een e-learningmodule 
die werd opengesteld voor alle zorgmedewerkers. 

Onbedoeld gewichtsverlies

Elk jaar wordt nagekeken hoeveel bewoners 5% of 
meer van hun gewicht onbedoeld zijn verloren in de 
periode maart-april (B1) en hoeveel bewoners 10% 
of meer van hun gewicht zijn verloren in de periode 
april-oktober (B2). Bewoners die een dieet volgen of 
bij wie een gewichtsafname als normaal kan worden 
beschouwd (bv. bewoners die palliatief zijn of die  
diuretica innemen …) zijn hierbij niet meegerekend. 

Voor beide indicatoren behoren we tot de Vlaamse 
middenmoot en zien we t.o.v. vorig jaar een lichte 
daling (bij ≥ 5% gewichtsverlies) en een lichte stij-
ging (bij ≥ 10% gewichtsverlies).

In de analyse van de concrete casussen zien we dat 
er wordt verwezen naar factoren die gerelateerd 
zijn aan de stemming, het dementiële beeld van de 
bewoner of een onderliggende infectie. Het staat 
buiten kijf dat een multidisciplinaire benadering van 
het fysieke én mentale welbevinden van de bewo-
ners een belangrijke sleutel vormt om deze indica-
toren te benaderen. Het PREZO-kwaliteitstraject 
biedt hierbij houvast naar de toekomst. Zo werd er 
o.a. ingezet op een evenwichtigere spreiding én een 
huiselijkere beleving van het maaltijdgebeuren (bv. 
keuzemenu’s, portionering op de woongroepen …). 

Medicijnincidenten

In 2019 deed zich gemiddeld bij 0,6% van de bewo-
ners een medicijnincident voor tijdens de registratie-
periode. Daarmee scoren we iets boven het Vlaamse 
gemiddelde (0,0%). We moeten opmerken dat deze 
indicator heel gevoelig is voor wijzigingen aange-
zien de registratieperiode slechts 1 week bedraagt. 

Deze indicator wordt heel het jaar nauwgezet opge-
volgd door de directies, dagelijks verantwoordelij-
ken, CRA’s en de teamcoaches. Incidenten worden 
op huis- en teamniveau besproken en waar nodig 
ook met de apotheker. 

Ook voor dit thema werd er in 2019 een e-learning-
module ontwikkeld en opengesteld voor alle zorg-
medewerkers. 
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Valincidenten

In woonzorgcentra vormen valincidenten een om-
vangrijk probleem. Daarom wordt jaarlijks het be-
wonersaantal opgevraagd dat gedurende de maand 
mei minstens 1x en 2x is gevallen. Daarbij worden 
niet enkel de effectieve valincidenten in rekening 
gebracht, maar ook de meldingen van een valinci-
dent. Binnen onze vzw werden er de voorbije jaren 
heel wat inspanningen geleverd op basis van de 
analyses van de valincidenten. Desondanks zagen 
we een stijgende trend in het aantal valincidenten.

Via de Commissie Kwaliteit & Veiligheid hebben we 
onze resultaten ter advies kunnen voorleggen aan 
de voorzitter van het Expertisecentrum Val- en Frac-
tuurpreventie Vlaanderen, prof. dr. Koen Milisen. Hij 
merkte op dat valincidentiecijfers in de wetenschap-
pelijke literatuur steeds op jaarbasis worden beke-
ken. Hiervoor hanteert het Expertisecentrum Val- en 
Fractuurpreventie Vlaanderen de volgende percen-
tages. Op jaarbasis valt…
• 50% van de ouderen in een wzc minstens 1x
• 30% van de ouderen in een wzc minstens 2x

Dat er in geen enkel huis van onze vzw sprake is 
van een significante afwijking op jaarbasis, betekent 
echter niet dat het thema valpreventie terug naar de 
achtergrond kan geschoven worden. 

Prof. dr. Koen Milisen reikte ons heel wat tips aan 
waarmee we verder aan de slag zullen gaan. Zo blij-
ven we inzetten op een fixatie-arm beleid en gaan 
we verder met het informeren en sensibiliseren van 
alle betrokkenen. Er werd een e-learningmodule 
“valpreventie” ontwikkeld en opgengesteld voor 
alle zorgmedewerkers. Er zal er ook een vormings-
traject uitgetekend worden rond “sarcopenie” (leef-
tijdsgebonden vermindering van spiermassa, kracht 
en functionaliteit). Daarnaast werd er ook een ge-
bruiksvriendelijkere procedure ontwikkeld samen 
met de referenten mobiliteit van alle huizen en dit 
onder begeleiding van Christel Wintermans (team-
coach in wzc Sint-Jozef Kessel). Zij voltooide de op-
leiding tot “expert valpreventie bij ouderen” aan het 
Expertisecentrum.

Fysieke fixatie overdag

Legende
      : het gemiddelde van alle huizen van de Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
      : 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
      : 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
      : 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat

Onbedoeld gewichtsverlies van 10% of meer

Aantal bewoners met 2 of meer valincidenten
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Zorgplan levenseinde

De indicator “zorgplan levenseinde” peilt via ver-
schillende deelindicatoren naar het aantal bewoners 
waarbij het gesprek rond “vroegtijdige zorgplan-
ning” werd gevoerd én geïntegreerd in het (elektro-
nisch) zorgdossier (dat ondertussen de nieuwe naam 
“woonzorgleefplan” heeft gekregen). 

Al tijdens de eerste verblijfsweken wordt aan elke 
bewoner/familie gevraagd wat zijn wensen zijn in 
het kader van wonen & zorg, alsook wat zijn/haar 
kijk is op de toekomst en het levenseinde (bv. wel-
ke behandelingen zij niet meer wensen …). Hiervoor 
wordt ongeveer 6 weken na opname een ZAO (zorg-
afsprakenoverleg) gepland met de bewoner en/of 
diens vertegenwoordiger. Dit overleg wordt grondig 
voorbereid aan de hand van een MDO (multidisci-
plinair overleg) dat gebaseerd is op de klinische ob-
servaties, gevalideerde assessments én het gesprek 
met de bewoner van verschillende disciplines (zie 
ook p. 22). Op het moment van de registratie (20 
maart 2019) werd er bij 91,3% van de bewoners vol-
daan aan de voorwaarden van deze indicator. Hier-
mee behoren we tot de 10% van Vlaamse woonzorg-
centra die het beste scoren op deze indicator.

Griepvaccinatie

Elk jaar krijgen alle medewerkers en bewoners de 
kans om zich gratis te laten vaccineren tegen de 
griep. In 2019 gingen 629 medewerkers in op dit 
aanbod. Met een stijging van 3% t.o.v. vorig jaar ko-
men we aan een totaal aantal medewerkers dat zich 
laat vaccineren van 74%.

Het Vlaams Agentschap monitort tot op heden enkel 
de vaccinatiegraad van de zorgmedewerkers. Ook 
daar zien we een lichte stijging van 1% t.o.v. vorig 
jaar, en liet bijna 75% van de zorgmedewerkers zich 
vaccineren tegen de griep. 

Hoewel we daarmee ver boven het Vlaamse gemid-
delde scoren, raadt het Vlaams Agentschap aan om 
te streven naar een percentage van 80%.  

Zorgplan levenseinde Griepvaccinatie zorgmedewerkers
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Overlijdens

In het kader van vroegtijdige zorgplanning streven 
we ernaar om palliatieve bewoners tijdens hun laatste 
levensdagen met alle nodige zorg te omringen in 
het woonzorgcentrum. 

In 2019 konden we dit realiseren voor 88% van onze 
bewoners. 12% overleed in het ziekenhuis.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het woon-
zorgcentrum! Elk van hen levert een belangrijke 
bijdrage aan het woon- en zorgklimaat ten dienste 
van onze bewoners. 

In 2019 bedroeg het aantal uren vrijwilligerswerk 
per woongelegenheid zo’n 43 uur en gaan we licht 
vooruit t.o.v. 2018 (39 uur). We scoren ver boven het 
Vlaamse gemiddelde (32 uur per woongelegenheid) 
en blijven de betrokkenheid van de vrijwilligers in 
onze huizen koesteren!

Aantal uur vrijwilligerswerk/woongelegenheid

Legende
      : het gemiddelde van alle huizen van de Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
      : 20 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
      : 50 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
      : 80 % van de Vlaamse woonzorgcentra scoort lager of gelijk aan dit resultaat
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Erkennings- en omzettingskalender

De overheid wilde de bestaande voorafgaande ver-
gunningen dynamiseren maar bood ook de moge-
lijkheid om een voorafgaande vergunning voor een 
woongelegenheid om te zetten naar andere zorg-
vormen. Dit paste perfect in onze visie om nog meer 
de thuiszorgondersteunende diensten uit te bou-
wen. Zo kunnen we nu op termijn starten met dag-
verzorging in Essen, Wiekevorst, Nijlen en Berlaar. 

Ons aanbod kortverblijf kunnen we nu ook verrui-
men naar oriënterend kortverblijf in Kapellen, Nij-
len en Holsbeek. Deze zorgvorm is bedoeld voor 
kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer in hun 
eigen woonomgeving kunnen verblijven en waarbij 
door een multidisciplinair team gezocht wordt naar 
de best mogelijke zorg en ondersteuning voor deze 
persoon, liefst in de thuissituatie.

We willen onze buurtwerking nog meer zichtbaar 
maken door de bouw van buurtzorghuizen. In 2019 
gingen er al voorbereidingen van start voor:

• een buurtzorghuis in Holsbeek met lokaal diensten-
   centrum, dagverzorgingscentrum (15 plaatsen) en
   kortverblijf (10 woongelegenheden);

• een buurtzorghuis in Wiekevorst met lokaal diensten-
   centrum en dagverzorgingscentrum (9 plaatsen);

• een buurtzorghuis in Berlaar met lokaal dienstencen-
   trum en dagverzorgingscentrum (10 plaatsen).

Uitwerking buurtzorghuizen

Maquette buurtzorghuis Holsbeek

Maquette buurtzorghuis WiekevorstMaquette buurtzorghuis Berlaar
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Wijzigingen personeel

Overlijden mevr. Christa Van Criekingen

(°07/07/1957 - 23/07/2019)

In juli namen wij met ontsteltenis en verdriet kennis van 
het overlijden van mevrouw Christa Van Criekingen.

Als campusdirecteur van woonzorgcentrum Zonnewen-
de (Kapellen) en later ook als algemeen directeur was 
zij de afgelopen 32 jaar een van de drijvende krachten 
achter onze vzw. Ondanks gezondheidsproblemen 
bleef zij het leven op een zeer sterke en positieve ma-
nier benaderen. Haar optimistische levenshouding was 
buitengewoon.

Met het verlies van mevrouw Van Criekingen is ons een 
zeer gewaardeerde collega ontvallen die niet enkel 
door haar werk maar bovenal door haar moed en ge-
drevenheid een voorbeeld voor ons was.

Sabine Serrré

Sabine Serré was al werkzaam als teamcoach in woonzorgcentrum Kloosterhof 
(Berlaar) en werkte voorheen als verpleegkundige en adjunct-teamcoach in Heilige 
Familie (Heist-op-den-Berg). Zij neemt voortaan de functie op zich van dagelijks 
verantwoordelijke in Kloosterhof (Berlaar).

 

Mieke Ibens

Op 1 april 2019 nam Mieke Ibens de functie van dagelijks verantwoordelijke op 
zich in woonzorgcentrum Zonnewende (Kapellen). De voorbije 8 jaar was zij 
binnen het woonzorgcentrum al aan de slag als medewerker van de sociale dienst 
en als referent dementie. Ze nam de rol van projectleider Prezo in Zonnewende 
(Kapellen) op zich en volgt ook een opleiding postgraduaat management in de 
gezondheids- en welzijnszorg aan EMS Brussel.
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Marlies Talloen

Marlies Talloen studeerde af aan de KU Leuven als arbeids- en organisatiepsycho-
loog, waarna ze een bijkomend jaar aan de Vlerick business school vervolledigde. 
Voorheen was ze werkzaam als recruitment en assessment consultant bij de Rand-
stad Group. Sinds januari 2019 is ze aan de slag als stafmedewerker HR. 
 

Mariëlle Vanmontfort

Beleidsmedewerker Mariëlle Vanmontfort die op de centrale dienst aan de slag is 
sinds 2017 nam vanaf dit jaar ook de functie op zich van Data Protection Officer. 
Binnen onze vzw is zij voortaan het aanspreekpunt voor alles wat de GDPR-
wetgeving betreft.

Aanwerving psychologen

In het kader van de nieuwe zorgvorm oriënterend kortverblijf werden onze multidisciplinaire equipes 
uitgebreid met 3 psychologen. Sien Matthe, Linda Fulcra en Freya Engels ondersteunen voortaan mee het 
mentaal welbevinden van onze bewoners en medewerkers.
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Raf Vanhorebeek

Sinds 2013 is Raf werkzaam in de vzw als pastoraal werker. Na het beëindigen van  
zijn studies verpleegkunde groeide bij Raf de interesse voor een beleidsfunctie. 
Hij aarzelde dan ook niet om zich kandidaat te stellen voor de functie van 
stafmedewerker wonen en zorg. 

Pastoraal team

Katrien Tuyteleers en Annemie Verhaegen kwamen het pastoraal team o.l.v. Chris Van Beersel versterken. 
We vinden het belangrijk dat de spiritualiteit van de Congregatie verdergezet wordt en dat ieder huis de 
ondersteuning krijgt van een halftijdse pastoraal werker.
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GDPR: wijzigingen in 2019

De nieuwe regelgeving i.v.m. de beveiliging van per-
soonsgegevens (GDPR) trad in werking op 25 mei 
2018. Sindsdien werden binnen onze zorggroep al 
heel wat acties ondernomen om onze omgang met 
persoonsgegevens nog veiliger te maken. Ook in de 
toekomst zal dit een actiepunt blijven.

Het privacybeleid, dat op de website stond, kreeg 
een update. Voor het personeel werd er een ge-
dragscode uitgewerkt en op de interne portaalsite 
geplaatst. Dit is een schema met concrete tips: do’s 
en don’ts. 

In 2019 werd de start gegeven van de sensibilise-
ringsactie naar het personeel toe. In alle huizen werd 
door de stafmedewerker HR een toelichting gege-
ven aan alle diensthoofden. Hierin kwam ook de 
gedragscode aan bod. Deze toelichting werd ver-
volgens door de diensthoofden verspreid naar de 
rest van de collega’s. In de toekomst zal deze sensi-
bilisering regelmatig herhaald worden. Ook hierover 
zal in het e-learningplatform (zie p. 24) een module 
verschijnen.

Het dataverwerkingsregister werd in 2019 aangevuld 
met nieuwe vormen van dataverwerking o.a. in de 
thuisverpleging en het personenalarmsysteem.

Er werden overeenkomsten afgesloten met externe 
firma’s die software leveren waarmee wij persoons-
gegevens verwerken (bv. bewonersdossier) en met 
firma’s die in onze opdracht gegevens verwerken 
(bv. apotheek).

Ook bewaartermijnen zijn van belang in het kader 
van GDPR. Er werd een overzicht gemaakt van de 
maximum bewaartermijn voor elk gegevenstype. Dit 
werd op de interne portaalsite geplaatst.

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, 
dient een procedure uit te werken voor het melden 
van incidenten. Deze procedure en het bijbehoren-
de meldingsformulier werden in 2019 uitgewerkt en 
zullen begin 2020 in gebruik worden genomen.

Naar aanleiding van de GDPR-wetgeving werd door 
de FOD Binnenlandse Zaken een nieuwe procedu-
re ingesteld om bewakingscamera’s aan te geven. 
Daarom werden tot slot ook alle bestaande camera’s 
opnieuw ingegeven, met een meer uitgebreide lijst 
van hun specificaties.
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IFIC: nieuwe functieclassificaties en loonbarema’s

Door de ondertekening van de CAO m.b.t. IFIC 
werd op 9 juli 2018 het startschot gegeven voor de 
invoering van een nieuwe sectorale functieclassifica-
tie in de ouderenzorg.

De belangrijkste doelstelling hierbij was om mede-
werkers niet langer te verlonen op basis van diplo-
ma’s, maar wel op basis van de uitgeoefende func-
tie. Hiervoor werden 218 sectorale referentiefuncties 
gedefinieerd, waaraan een bepaalde weging werd 
toegekend, evenals een categorie en bijbehorend 
barema.

De sectorale referentiefunctie, die na overleg in de 
begeleidingscommissie aan elke medewerker werd 
toegewezen, werd op 23 april 2019 tezamen met het 
bijbehorende IFIC-barema (fase 1) aan elke mede-
werker individueel gecommuniceerd. Eén van de uit-
gangspunten bij de invoering van IFIC was dat geen 
enkele medewerker loonverlies mag lijden. Daarom 

hadden medewerkers tot 14 juni 2019 de mogelijk-
heid om hun keuze (voor het nieuwe IFIC-barema of 
het huidige loon) bekend te maken óf om beroep 
aan te tekenen tegen de toegewezen functie.

Op 1 november 2019, het moment waarop de eer-
ste verloning  volgens het IFIC-barema fase 1 diende 
te gebeuren, had 81% van onze medewerkers een 
keuze gemaakt vóór IFIC.  De andere medewerkers 
hebben alsnog de mogelijkheid om in te stappen in 
een volgende fase.

Medewerkers die sinds 1 november 2019 in dienst 
traden, hebben geen keuze en worden verloond 
volgens het IFIC-barema. Het doel daarvan is om 
op termijn af te stappen van de “oude” sectorale 
barema’s en om enkel nog gebruik te maken van de 
IFIC-barema’s.
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Organogram vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

Raad van bestuur en directiecomité v.l.n.r.

dhr. T. Janssens (ondervoorzitter), dhr. J. Sels (•), dhr. B. Ponsaers(*), dhr. L. Van Den Bogerd,  dhr. D. Doucet(•), 
mevr. H. Hertsens, dhr. M. Verdonck, dhr. S. De Schamphelaere, mevr. T. Stalmans (afgevaardigd bestuurder), 
dhr. R. De Clercq, mevr. M.J. Kempen (secretaris), dhr. P. Dombrecht, mevr. I. Prims (•), dhr. Guy Henkens (•), 
mevr. E. Holtzer (*) 

Niet op foto: 
dhr. R. Luyten (voorzitter), mevr. M. Oostens, dhr. J. Van Mierlo (*), dhr. G. Wellens (*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Bestuurder maar geen lid van de algemene vergadering      • Campusdirecteur en lid van het directiecomité
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Algemene vergadering

Leden raad van bestuur exclusief (*) aangevuld met :
mevr. K. Thijs, dhr. D. Van Gansen, mevr. A. Van Loo, mevr. M. Vanden Broeck,  mevr. R. Van Gorp, 
dhr. R. Verreydt, dhr. H. Ingelbrecht

RAAD VAN BESTUUR
Roger Luyten

ALGEMENE VERGADERING

AFGEVAARDIGD BESTUURDER
Tania Stalmans

Bureau RVB

Benoemings- en remuneratiecommissie

Financiële commissie

Algemene bouwcommissie

Ethische commissies

RZL

Auditcommissie

CPBW

OR

Fin. Econ. Team
Hilde Lambrechts

Charlotte Van Hoof
Els Roelens

Centrale dienst
Management

Assistant
Lindsy Swaans

Communicatie-
verantwoordelijke

Katrien Van Tendeloo

Boekhouding
Els Roelens

Carla Lambrechts
Evi Cumps

Stefan Sprengers

Beleids-
medewerker

Mariëlle
Vanmontfort

Beleidsmdw.
 IT

Geert
Lambaerts

Preventie-
adviseur

Kristel
Bertens

Stafmdw. 
HR

Marlies
Talloen

Directiecomité

wzc Heilig Hart
+ SF Ten Velden

+ LDC De Geburen

Mies Van Dingenen

wzc Sint-Jozef Kessel
+ GAW Huize Biddeloo

Inge Engels

Campusdirecteur Jo Sels

Dagelijks verantwoordelijke

wzc Sint-Margaretha
+ GAW De Parel I & II
+ DVC Het Convent
+ LDC De Sprankel

Joke Timmermans

wzc Sint-Jozef 
Wiekevorst

+ GAW Ter Wieke
+ LDC Het Pluspunt

Nancy Gorts

Campusdirecteur Dirk Doucet

Dagelijks verantwoordelijke

wzc Zonnewende
+ GAW Cederhof

+ DVC Zonnewende

Mieke Ibens

wzc Sint-Michaël

Dirk Claessens

Campusdirecteur Guy Henkens

Dagelijks verantwoordelijke

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

wzc Heilige Familie
+ GAW Ten Gaerde

Sandra Verberck

wzc Kloosterhof
+ GAW Solleveld

Sabine Serré

Campusdirecteur Ilse Prims

Dagelijks verantwoordelijke

Stafmdw. 
Wonen & Zorg

Pastoraal
Chris Van Beersel

Stafmdw. 
Wonen & Zorg

Lieselot De Puysseleyr
Raf Vanhorebeek

Stafmdw.
Financiën

Hilde
Lambrechts

Stafmdw.
Bouw

Armand
Verbeyst

Thuisverpleging

Coördinator

Lies Daneels

Centrale dienst

Organogram
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Woonzorgcentra

Op 1 juli 2019 kreeg onze vzw 54 bijkomende RVT- 
erkenningen. Hierdoor is het aantal gestegen tot bij-
na 65%.

De zorggraad van onze bewoners is stabiel geble-
ven t.o.v. 2018: 81% van de bewoners behoort tot 
de categorie van zwaar zorgbehoevenden. Het blijft 
een bewuste keuze om ook bewoners met een lich-
tere zorggraad op te nemen.

Gemiddeld worden per jaar 0,33 bewoners opge-
nomen per woongelegenheid. Anders uitgedrukt: 
33% van de plaatsen komt elk jaar vrij voor nieuwe 
bewoners.

De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is 86,4 
jaar. Deze blijft min of meer constant. 72% van de 
bewoners zijn vrouwen, 28% zijn mannen.

De bewoners zijn vooral afkomstig van de kernge-
meenten waarin de woonzorgcentra gevestigd zijn: 
Nijlen (17%), Heist-op-den-Berg (15%), Essen (10%), 
Kapellen (9%), Berlaar (7%) en Holsbeek (4%).

De verblijfsduur is in 2019 terug lichtjes gestegen en 
dit voor alle zorgcategorieën. Voor 2019 bedraagt 
de gemiddelde verblijfsduur 1 jaar, 11 maanden en 7 
dagen over alle zorgcategorieën heen. 

Kortverblijf en dagverzorgingscentra

6 van onze woonzorgcentra hebben een centrum 
voor kortverblijf. 70% van de opgenomen bewoners 
behoort tot de categorie van zwaar zorgbehoeven-
den. Per woongelegenheid vinden er elk jaar gemid-
deld 11,7 opnames plaats. De gemiddelde verblijfs-
duur in kortverblijf bedroeg 32,6 dagen.

2 van onze woonzorgcentra hebben een dagverzor-
gingscentrum. Gemiddeld komt een gebruiker 55 
dagen per jaar naar het centrum, dus ongeveer één 
keer per week. Dit betekent dat elke plaats voor 5 
gebruikers wordt ingezet.

Bewoners assistentiewoningen

Gemiddeld worden per jaar 0,19 bewoners opge-
nomen per woongelegenheid. Anders uitgedrukt: 
19% van de plaatsen komt elk jaar vrij voor nieuwe 
bewoners.

De gemiddelde leeftijd van onze bewoners in de 
flatjes is 82,9 jaar. 

64% van hen zijn vrouwen, 36% zijn mannen. De ge-
middelde verblijfsduur bij verhuis naar een woon-
zorgcentrum of overlijden bedroeg in 2019: 
4 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Bewoners en cliënten

Grafische weergave van de zorggraden

O

A

B

C

Cdem

D

D
2%

O
7% A

10%

B
37%

C
12%

Cdem
32%

Mediaanwaarde per zorgcategorie
A 1 jaar, 0 maanden, 10 dagen

B 0 jaar, 10 maanden, 15 dagen

C 1 jaar, 8 maanden, 14 dagen

Cdem 2 jaar, 6 maanden, 5 dagen

D 3 jaar, 9 maanden, 8 dagen

Zorggraden 2019 vzw



Herkomst bewoners per wzc (31/12/2019)

Heilig Hart - Nijlen

Nijlen

Lier

Ranst

Berlaar

Herentals

Herenthout

Andere

11%

3%
3%

2%
9%

70%2%

Heilige Familie - Heist-op-den-Berg

Heist o/d Berg

Putte

Berlaar

Leuven

Andere

6%

3%

18% 55%

18%

Kloosterhof - Berlaar

Berlaar

Heist o/d Berg

Nijlen

Stevoort

Lier

Aarschot

Andere

11%

10%
55%

15%

3%
3%

3%

Sint-Jozef - Kessel

Nijlen

Lier

Ranst

Berlaar

Andere

7%

7%

15%
57%

14%

Heist o/d Berg

Herentals

Herenthout

Hulshout

Westerlo

Olen

Putte

Berlaar

Andere

6%

5%

5%
2%

15%
40%

Sint-Jozef - Wiekevorst

16%
6%

5%

Sint-Margaretha - Holsbeek

Holsbeek

Leuven

Rotselaar

Lubbeek

Aarschot

Andere
12%

6%
3% 35%

32%

12%



Sint-Michaël - Essen

Essen

Kalmthout

Ekeren

Andere

88%4%
6%2%

Zonnewende - Kapellen

Kapellen

Antwerpen

Stabroek

Ekeren

Brasschaat

Essen

Andere

58%

12%

6%

10%

6% 2% 6%

Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

Nijlen

Heist o/d Berg

Essen

Kapellen

Berlaar

Leuven

Holsbeek

Lier

Regio A’pen

Herentals

Putte

Stabroek

Rotselaar

Herenthout

Ranst

Brasschaat

17%

15%

10%

9%
7%

4%

4%

3%

3%

3%

1%

14%

3%

Olen 

Lubbeek

Kalmthout

Andere

2%

0%
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Op 1 januari 2019 werd één woongelegenheid overgedragen van woonzorgcentrum Heilig Hart (Nijlen) naar 
Sint-Jozef (Kessel). Op 1 juli 2019 kreeg onze vzw 54 bijkomende RVT-erkenningen: 5 voor woonzorgcentrum 
Heilige Familie (Heist-op-den-Berg), 8 voor Zonnewende (Kapellen), 9 voor Heilig Hart (Nijlen), 9 voor Sint-
Margaretha (Holsbeek), 7 voor Sint-Jozef (Kessel), 4 voor Sint-Michaël (Essen) en 12 voor Kloosterhof (Berlaar). 

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar heeft eind 2019 in totaal 1.105 plaatsen voor ouderen.
Het zorgaanbod werd de laatste jaren uitgebreid met lokale dienstencentra in Holsbeek, Wiekevorst, 
Nijlen en Kessel. Recent werd er ook thuisverpleging opgestart in de regio Berlaar-Heist.

Instelling Aantal
woon-

gelegenheden

RVT-
erkenningen

Kort-
verblijf

Nacht-
opvang

Dag-
opvang

Ass.
woningen

Totaal

Wzc Heilige Familie 
- GAW Ten Gaerde 91 56 7 1 11 110

Wzc Zonnewende 
- GAW Cederhof 131 81 7 15 79 232

Wzc Sint-Jozef 
- GAW Ter Wieke 146 106 5 31 182

Wzc Heilig Hart 
- SF Ten Velden 111 81 3 21 135

Wzc Sint-Margaretha 
- GAW De Parel 98 73 3 10 37 148

Wzc Sint-Jozef Kessel
 - GAW Huize Biddeloo 93 64 3 16 112

Wzc Sint-Michaël Essen 95 61 95

Wzc Kloosterhof 
- GAW Solleveld 67 37 24 91

Totaal vzw Zorggroep
 Zusters van Berlaar

832 559 28 1 25 219 1.105

Zorgaanbod 2019
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Samenstelling van de opbrengsten

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de opbrengsten m.b.t de dagprijs voor de woonzorgcentra en 
de assistentiewoningen (44%) en de basistegemoetkoming zorg (41%) die we in het kader van de Vlaamse 
Sociale Bescherming ontvangen voor de bewoners in de woonzorg- en dagverzorgingscentra. Door de toe-
kenning van 54 bijkomende RVT-erkenningen vanaf 1 juli 2019, de hoge bezetting en de jaarlijkse dagprijs-
indexering, zijn de bedrijfsopbrengsten met 4% gestegen t.o.v. 2018. 

Door de hervorming van de financiering van het derde luik (een loonsubsidie voor bovennorm personeel), 
verloopt deze sinds 2019 voor een deel via de basistegemoetkoming zorg.  Hierdoor nemen de omzet en 
meer specifiek de opbrengsten VSB in belang toe t.o.v. 2018. Als gevolg van deze verschuiving, kennen de 
subsidies een daling en vertegenwoordigen ze nog 12% van de bedrijfsopbrengsten. In 2018 was dit nog 15%.

Samenstelling van de opbrengsten

Opbrengsten dagprijs

Opbrengsten VSB

Geproduceerde vaste activa

Subsidies

Andere werkingsopbrengsten

Financiële opbrengsten

1,81%
0,07%

1,08%

44,00%

40,95%

0,04%
12,05%

Dagprijs flat (31/12/2019)
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Samenstelling van de kosten

De werkingskosten volgen de evolutie van de bedrijfsopbrengsten en stijgen eveneens met 4% t.o.v. 2018. 

Eind 2019 stelt de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar 883 medewerkers tewerk of 590,05 FTE gemiddeld op 
jaarbasis. 72,73% van de kosten zijn dan ook personeelskosten. De gemiddelde loonkost in 2019 bedroeg 
61.213,95 euro per voltijds equivalent of 38,99 euro per gepresteerd uur.

Samenstelling van de kosten

0,17%
0,86%

0,37%

Goederen

Diensten

Bezoldigingen

Afschrijvingen & voorzieningen

Andere werkingskosten

Financiële kosten

Uitzonderlijke kosten

8,25%
10,00%

72,73%

7,62% Kerncijfers personeel 2018 Totaal
Aantal FTE 590,05

Aantal koppen 883,00

Geslacht
Aantal mannen 96,00

Aantal vrouwen 787,00

Gemiddelde leeftijd 43,85

Baremieke anciënniteit 16,26

Arbeider / bediende (%)
Arbeider 20,61%

Bediende 79,39%

Ziekteverzuim
Uren gewaarborgd loon 40.542,34

Uitgedrukt in FTE 20,44

Als % van totaal FTE 3,46%
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Balansstructuur

Onderstaande grafiek geeft het procentueel aandeel van elke balansrubriek weer ten opzichte van het 
balanstotaal. 

Het aandeel van de vaste activa is in 2019 opnieuw licht afgenomen t.o.v. 2018 en dit tot 52% van het balans- 
totaal. Als gevolg hiervan is er een stijging van de vlottende activa: deze vertegenwoordigen 48% van het  
balanstotaal. Het eigen vermogen bedraagt 59,89% van het balanstotaal.

De reserves in het bouwfonds werden met 9,96 miljoen opgetrokken in het kader van toekomstige bouw-
projecten, waaronder de vervangingsnieuwbouw van de woonzorgcentra Zonnewende (Kapellen), Heilige 
Familie (Heist-op-den-Berg), Sint-Jozef (Kessel) en de bouw van de buurtzorghuizen in Holsbeek, Berlaar, 
Wiekevorst en Kessel.

Ook het fonds sociaal passief werd opgetrokken tot een bedrag dat overeenstemt met de loonkost van 3 
maanden.  

In 2019 werden geen nieuwe leningen opgenomen waardoor het aandeel van het vreemd vermogen ge-
daald is tot 29,49 %.

Balansstructuur
2018

Balansstructuur
2019

Vaste
activa

51,74 %

Eigen
vermogen

58,89 %

Vlottende
activa

48,26 %
Vreemd

vermogen
29,49 %

Voorzieningen
10,62 %

Vaste
activa

54,09 %

Eigen
vermogen

57,70 %

Vlottende
activa

45,91 %
Vreemd

vermogen
31,33 %

Voorzieningen
10,97 %
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Structuur resultatenrekening

De structuur van de resultatenrekening blijft relatief constant over de jaren heen, wat aangeeft dat de kosten 
en opbrengsten onder controle zijn.

In 2019 was er evenwel een hervorming in de financiering van het 3de luik.  Dit komt tot uiting in het groter 
aandeel van de omzet en het kleiner aandeel van de subsidies.

Resultatenrekening 2019 (in %) 2018 (in %)

I. Bedrijfsopbrengsten 100,00 100,00 

Omzet 85,94 82,32 

Geproduceerde vaste activa 0,04 0,05

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 12,19 15,53

Andere opbrengsten 1,83 2,10

II. Bedrijfskosten -93,55 -94,46

Voorraden en leveringen -7,81 -7,85

Diensten en diverse leveringen -9,47 -9,94

Bezoldigingen en sociale lasten -68,89 -68,99

Afschrijvingen en waardeverminderingen -6,69 -7,02

Voorzieningen voor risico’s en kosten -0,53 -0,50

Andere bedrijfskosten -0,16 -0,16

III. Bedrijfsresultaat 6,45 5,45

IV. + V. Financiële resultaten -0,74 -1,27

VI. Resultaat uit de gewone
     bedrijfsuitvoering

5,71 4,27

VII. + VIII. Uitzonderlijke resultaten 0,74 -0,49

IX. Resultaat van het boekjaar 6,45 % 3,77 %
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Enkele ratio’s

In het kader van een goed bestuurlijk beleid 
definieerde de raad van bestuur een aantal financiële 
parameters op vzw-niveau.  Nadien werden deze 
vertaald naar de individuele woonzorgcentra, 
rekening houdend met de eigenheid van ieder huis 
(zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom van de 
infrastructuur, financiële lasten, subsidies …).

Liquiditeit > 2
De vzw dient ten allen tijde in staat te zijn aan haar 
korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 
Gezien de impact van de investeringssubsidies op 
het eigen vermogen worden twee parameters m.b.t. 
de financiële autonomie gedefinieerd:

• eigen vermogen incl. investeringssubsidies / totaal
 vermogen > 50%
• eigen vermogen excl. investeringssubsidies / totaal
 vermogen >35%

Rentabiliteit: resultaat > 3% van de  
gecorrigeerde omzet 
(Gecorrigeerde omzet = de omzet van de dagprijs, 
supplementen, RIZIV-tegemoetkoming, subsidies 
in kapitaal en intresten, werkingssubsidies en 
recuperaties personeelskosten, rekening 70 + 73 + 
74).

In 2019 werden de vooropgestelde objectieven ruim  
behaald zoals blijkt uit de tabel.

2019 2018
Liquiditeit (current ratio) 5,57 5,49

Solvabiliteit (financiële autonomie) 0,60 0,58

Rentabiliteit 6,45 3,77
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Investeringsbeleid

Het materieel vast actief is door de jaarlijkse afschrij-
vingen met 3% afgenomen t.o.v. 2018 en dit ondanks 
de terugkerende vervangingsinvesteringen, waaron-
der: tilliften, hoog-laag-bedden, keukenapparatuur 
en (tuin)meubilair.

Daarnaast werd er in al onze woonzorgcentra verder 
geïnvesteerd in de verbetering van het IT-netwerk 
(wifi-bekabeling en laptops).

Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst) 

In woonzorgcentrum Sint-Jozef (Wiekevorst) werd 
geïnvesteerd in een nieuwe oproep- en telefoon- 
centrale, in zonnewering en airco, de renovatie van 
een verpleegpost en een afdelingskeuken. 

Wzc Heilig Hart (Nijlen)

Ook in het woonzorgcentrum van Nijlen werden  er   

enkele renovaties en structurele werken uitgevoerd 
en werden er airco’s geïnstalleerd.

Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg)

In het kader van de toekomstige vervangingsnieuw-
bouw van het oude gebouw, werd er een aangren-
zend stuk grond aangekocht in Heist-op-den-Berg.

Erelonen

In de woonzorgcentra Sint-Margaretha (Holsbeek), 
Sint-Jozef (Wiekevorst) en Kloosterhof (Berlaar) wa-
ren er al de eerste erelonen van de ontwerpers voor 
de bouw van de buurtzorghuizen. In Zonnewende 
(Kapellen) was dit voor de vervangingsvernieuw-
bouw.



Wzc Heilige Familie
Westerlosesteenweg 37
2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 18 26

Wzc Heilig Hart
Kerkeblokken 11
2560 Nijlen
Tel. 03 410 14 00

Wzc Kloosterhof
Sollevelden 5
2590 Berlaar
Tel. 03 216 62 00

Wzc Sint-Jozef
Gasthuisstraat 10
2560 Kessel
Tel. 03 491 96 50

Heilig Hart
wzc

Heilige Familie
wzc

Kloosterhof
wzc

Sint-Jozef
wzc

Wzc Sint-Jozef
Sint-Jozefstraat 15
2222 Wiekevorst
Tel. 014 27 99 80

Wzc Sint-Margaretha
Kortrijksebaan 4
3220 Holsbeek
Tel. 016 26 92 00

Wzc Sint-Michaël
Moerkantsebaan 81
2910 Essen
Tel. 03 667 22 60

Wzc Zonnewende
Kerkstraat 5
2950 Kapellen
Tel. 03 660 25 00

Sint-Jozef
wzc

Sint-Margaretha
wzc

Sint-Michaël
wzc

Zonnewende
wzc

Maatschappelijke zetel · Markt 13 · 2590 Berlaar · Tel. 03 420 04 49 · www.zorggroepzvb.be


