
Griet Robberechts is Algemeen Directeur van het Woonzorgnet-Dijleland 
(www.woonzorgnet-Dijleland.be). Dit netwerk groepeert vier woonzorgcentra: De Wingerd 
en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. 
Ze studeerde in 1981 af in het Paridaensinstituut. Benieuwd naar het traject dat ze 
aflegde na haar secundair onderwijs, gingen we haar opzoeken in het Dijlehof.  We hadden 
er een warm gesprek over haar loopbaan en vooral over de boeiende omgeving waarin ze 
momenteel actief is. 
 
Paridaens, het is lang geleden. Heb je nog veel herinneringen aan die jaren? 
Die tijd is al erg ver weg en heel veel namen herinner ik me niet meer.  
Tot en met het vierde jaar volgde ik Latijn-wiskunde (en uit die tijd herinner ik me nog 
mevrouw D’hanis, mevrouw Van Dooren, Zuster Meekers…) en toen Latijn een struikelblok 
werd, stapte ik over naar Menswetenschappen. Een best interessante richting… 
 
En je bleef in die richting verder studeren? 
Inderdaad, ik volgde sociale school en daarna haalde ik een Master Sociale 
Wetenschappen.  
En ook toen ik werk zocht, bleef ik in de sociale sector. Ik wilde aan de slag als 
maatschappelijk werker. Maar in die tijd was er weinig werk voor sociale werkers. Ik heb 
heel wat kleine, voorlopige contractjes gehad (IBF – Interdepartementaal Begrotingsfonds, 
DAC – Derde ArbeidsCircuit, …), ik heb les gegeven bij de VDAB en gewerkt in 
Gasthuisberg, op de patiëntenbegeleiding. En dan kwam ik terecht bij Landelijke 
Thuiszorg; daar heb ik 22 jaar gewerkt. Net voor mijn vijftigste heb ik de sprong naar mijn 
huidige job genomen. Een boeiende overgang, met veel verantwoordelijkheden. In 
Landelijke Thuiszorg zat ik meer ingebed in het grotere geheel. We waren met 3 managers 
en een afgevaardigde bestuurder. Dat was een heel andere constellatie. Nu ben ik de 
eindverantwoordelijke. 
 
Maar op elke plek is er wel een dagelijkse verantwoordelijke? 
Klopt. Ze hebben de verantwoordelijkheid over hun huis. En zij leiden ook samen met mij 
en een aantal andere verantwoordelijken het overkoepelende geheel. We hebben geen 
grote structuur bovenop… 
 
Jullie hebben wel een stevige raad van bestuur. Ik zag namen die heel geruststellend zijn. 
Absoluut. We hebben een betrokken Raad van Bestuur, met heel sterke mensen. We 
vergaderen één keer per maand.  
 
En hoe zit het met de financiële kant van de zaak? Daar heb je een specialist voor in huis? 
Zeker. Maar ik moet wel zeggen dat het economische aspect me altijd heel erg 
interesseerde. Ik vind het boeiend om op dat vlak mee na te denken en er voor te zorgen 
dat we financieel gezond zijn omdat we dan ook een stukje flexibel en wendbaar kunnen 
zijn. Zo kunnen we een aantal dingen aanpakken die niet mogelijk zouden zijn als we in 
een te strak financieel kader zouden zitten. We zijn bij voorbeeld kunnen starten met de 
zorgcirkels jongdementie omdat we financieel gezond zijn en wat reserves hebben 
opgebouwd. De problematiek van dementie op jonge leeftijd  is immers een nijpend 
probleem, waar we ons heel graag mee voor inzetten. We zien immers al jaren dat deze 
mensen eigenlijk draaideurpatiënten zijn, die nergens terecht kunnen, dat de diagnose 
vaak veel te laat gesteld wordt, waardoor er vaak al een heel verhaal van psychiatrie aan 
de orde is, waardoor mensen hun werk kwijt zijn, scheiden… omdat men niet weet wat er 
aan de hand is. En dan zeggen we : we gaan ervoor. We hopen dat we een coöperatie 
kunnen oprichten, samen met de jonge personen die dementie hebben, niet vanuit vzw-
structuren, maar iets helemaal nieuws. De 8 Zorgcirkels Jongdementie moeten hechte 
schakels worden om de jonge personen met dementie en hun mantelzorgers een flexibel 



en aaneensluitend ‘zorg-op-maat’ aanbod van verschillende woon-, zorg- en 
begeleidingsvormen aan te bieden. 
 
Als we te krap zouden gezeten hebben, dan zouden we wel de noodzaak ingezien hebben 
van zo’n werking, maar ze niet hebben kunnen realiseren. Daarnaast hebben we wel 
projectsubsidies gevraagd. Maar het indienen van zo’n projectaanvraag is heel 
tijdsintensief. Daarom ook ben ik dus wel blij dat we een financieel directeur  en 
beleidsmedewerkers hebben, zodat ik me meer kan verdiepen in de inhoudelijke 
aansturing. Mijn beleidsmedewerker is momenteel op bevallingsverlof en dat Europees 
project komt nu langs, we kunnen niet wachten tot ze terug is uit bevallingsverlof… 
Niemand heeft tijd om het over te nemen? Tja dan moet je maar zelf je 
verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat allemaal boeiend, hoor, en als je de subsidie dan 
krijgt, dan vergeet je snel al dat harde werk dat er mee gepaard ging… Gelukkig is mijn 
werk ook altijd een beetje mijn hobby geweest, daar krijg je veel energie van. 
 
Een sterk project, voor een relatief jong publiek, die zorgcirkels jongdementie. Maar ik 
heb ook de indruk dat er in de ouderenzorg heel veel beweegt de laatste jaren, dat er op 
dat vlak ook grote uitdagingen zijn voor jullie organisatie? Klopt dat? 
Er verandert inderdaad heel wat. Er zijn verschillende elementen op te merken in die 
maatschappelijke transitie. Enerzijds vanuit de cliënt. Mensen komen later bij ons wonen, 
ze kunnen langer thuis blijven gezien de thuiszorg beter is georganiseerd. 
De gemiddelde leeftijd van de bewoners hier is 86 jaar, en de gemiddelde verblijfsduur is 
drie jaar.  
Mensen zijn ook mondiger geworden, dat is een tweede element. En we vinden dat 
excellent.… In onze visie staan autonomie en participatie voorop:  “De cliënt staat 
centraal”, is voor ons niet genoeg. We staan voor een participatief model en ik vind 
persoonlijk dat we daar nog veel meer moeten op inzetten. 
Vanuit de voorzieningen is er ook verandering merkbaar. De leefeenheden worden kleiner. 
Wonen op een afdeling van 30 personen of in een woning van 8 tot maximum 15 mensen, 
dat is een groot verschil voor de bewoner. Onze huizen zetten al jaren in op kleinschalig 
genormaliseerd wonen. Dat betekent ook een andere manier van werken, initiatief nemen, 
medewerkers verantwoordelijkheid geven, de bewoners en hun familie betrekken… We 
zien onze personeelsinzet niet als een gebetonneerd geheel, we proberen ons flexibel in te 
zetten. Wat dan ook maakt dat de competenties van de medewerkers daarop moeten 
toegespitst zijn. 
 
Vind je nog makkelijk goede medewerkers? 
Ja, maar we zijn ook duidelijk in onze visie en de gevraagde competenties. We nemen 
enkel de kandidaten die daaraan beantwoorden. En dit is soms intensief zoeken.  En 
tegelijk zetten we in op een intensieve introductie, waar we de mensen zelf ook 
verantwoordelijk maken voor hun eigen onthaal. We geven ze voldoende ruimte om te 
kunnen meelopen bij de verschillende disciplines. Daarnaast hebben we een uitgebreide 
basisvorming, die elk jaar terugkeert, én verdiepende vorming, waar we meestal met een 
jaarthema werken. We vinden het noodzakelijk dat het personeel heel goed onze waarden 
en normen leert kennen, dingen waar ze vaak in hun opleiding of op hun vorig werk 
onvoldoende bij stil hebben gestaan. 
Bovendien proberen we ook zo multidisciplinair mogelijk te werken. Waar er vroeger een 
strikte scheiding was tussen de medewerkers van de zorg en degenen die ondersteunend 
voor die zorg waren, werken we al jaren zo geïntegreerd mogelijk, waarbij evengoed de 
kinesist of de ergo zorgende taken kunnen opnemen. We pleiten, ook naar de overheid 
toe, voor meer soepelheid op dat vlak. Het KB 78 is daar nog altijd een hinderpaal. Er zijn 
wel kleine doorbraken, dat wel, maar als je de teksten leest, dan blijft het finaal toch nog 
een heel getrapt systeem: dokter aan de verpleegkundige, verpleegkundige aan de 



zorgkundige, nodige supervisie, voldoende zekerheden… Ik zeg niet dat dat niet goed is, 
maar we proberen daar toch een beetje aan te duwen. 
 
En is het gemakkelijk om je korps mee in die richting te krijgen. Zijn sommige 
medewerkers niet heel erg op hun ‘domein of specialiteit’ gesteld? 
De nieuwe mensen weten het heel duidelijk van bij de aanwerving dat er als een team 
gewerkt wordt, dat iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt, dat er geen paraplu 
getrokken kan worden. De oudere generatie wil je natuurlijk ook mee hebben. Sommigen 
zijn heel grote voorvechters voor teamwerk en anderen zijn eerder gesteld op de 
uitvoering van hun specifieke functie, dat is zo. Wat betreft IT willen we al de 
medewerkers voor het verwerven van deze kennis en competenties ondersteunen. Dit is 
niet altijd even makkelijk. We hebben sinds een 5 tal jaren een elektronisch zorgdossier… 
Om iedereen maximaal mee te krijgen geven wij bij voorbeeld lessen Word en Excel. 
Iedereen die wil kan die volgen. We proberen ze elk jaar opnieuw in te richten, zodat 
iedereen die basis toch heeft… Maar het is niet evident om iedereen mee te krijgen, om 
sommigen ervan te overtuigen dat ze zich afsluiten van een hele wereld als ze niet mee 
evolueren. Ik zeg het vaak aan wie geen computer thuis wil: “Je mist een stuk 
communicatie, met kinderen en kleinkinderen. Koop toch een laptop, een PC, probeer het 
te leren.” Dus, ja, dat is zeker een element waar oudere medewerkers het iets moeilijker 
mee hebben. Maar zij hebben dan andere waarden en andere competenties die jongeren 
niet hebben en zo vullen we elkaar aan; de waarde van iedereen kunnen zien, is 
belangrijk. 
Wij hebben een vormingsdag voor 55-plussers ‘meetellen of aftellen’ en we zijn nu aan het 
nadenken om voor iedereen zo een dag in te richten, waar in een team het respect voor 
iedereen aan bod komt, voor elkaars anders zijn. Het zou niet mogen gaan over individuele 
competenties, maar we zouden de competenties van een team moeten leren zien, en van 
daaruit leren werken. Een boeiende opdracht… 
 
En daarnaast, denk ik, zijn de bewoners allicht ook heel verschillend, wat voor de 
medewerkers soms toch ook belastend is?  
Dat is zo. Mensen blijven zoals ze in het leven gestaan hebben, met heel verschillende 
karakters. Ze veranderen hier niet. Sommigen hebben heel uitgesproken meningen. En de 
filosofie van het huis is dat we daar in de mate van het mogelijke rekening mee houden:  
de kamer kraaknet houden bij wie dat essentieel vindt, en rustig gaan zitten voor een 
babbel bij de bewoner die meer deugd aan een gesprek heeft - zonder ons schuldig te 
voelen omdat die kamer er niet zo picobello bij ligt. Niet evident, dat vraagt heel veel 
dialoog, communicatie. Daar begint alles trouwens mee. 
 
Kan je de vinger aan de pols houden wat het welbevinden en het functioneren van de 
medewerkers betreft? Heb je jaarlijks (functionerings-/evaluatie-) gesprekken met de 
personeelsleden? 
Met degenen waar ik rechtstreeks verantwoordelijk voor ben, wel. Ik stuur een 15-tal 
mensen direct aan. Met hen heb ik elk jaar een ontwikkelgesprek, sowieso. En ik verwacht 
van hen dat zij hetzelfde doen met hun team. Dat lukt niet altijd even goed. We zijn daar 
op aan het inzetten, maar het kan nog beter. Het vraagt veel tijd, maar toch zou ik het 
erg vinden als je niet één keer per jaar met een medewerker rustig een uurtje aan tafel 
zou kunnen gaan zitten. De papiermolen mag beperkt blijven, een minimaal verslag met 
een paar duidelijke afspraken. Maar zelfs dan blijft het toch een tijdsinvestering en in heel 
drukke periodes schuiven we die gesprekken wel eens voor ons uit. 
 
Om even terug te komen op de bewoners: mensen die in een woonzorgcentrum komen 
wonen weten dat dit een laatste levensfase is. Psychologisch kan dat zwaar liggen. Hoe 
zijn jullie ervaringen op dat vlak? 



Zeker, er zijn mensen die het er heel moeilijk mee hebben. We proberen dan ook met de 
bewoners die binnen komen in gesprek te gaan. We noemen dat vroegtijdige zorgplanning. 
We vragen aan de mensen hoe zij hun laatste levensfase zien, wat ze willen, wat ze niet 
willen. Dat is een eerste gesprek, bij het onthaal, en na een zestal weken houden we nog 
eens zo’n gesprek en daarna één keer per jaar. Al liggen daar uiteraard nog heel veel 
informele gesprekjes tussen, maar formeel willen we echt wel één gesprek per jaar om te 
evalueren hoe het loopt. 
We nemen ook deel aan externe projecten van psychische ondersteuning en we hebben 
twee ouderenpsychiaters in dienst voor de vier huizen, waar zowel de artsen als het team 
een beroep kunnen op doen. Zo kan er een individueel gesprek gepland worden als dat 
nodig mocht blijken. Het is goed dat we die ondersteuning hebben. Het is nog een 
illustratie van het belang van wat financiële armslag… Dit is immers niet gesubsidieerd. De 
bewoner betaalt zelf zijn individueel consult, maar wat er bijkomend gebeurt, de 
ondersteuning van het team en de artsen, de bespreking van de problemen en het overleg  
wordt door de organisatie gedragen. 
 
Ik ben echt wel onder de indruk van de prima omkadering die jullie huizen bieden. Ik 
veronderstel dat een dergelijke omgeving geld kost en dat niet alle bejaarden daar de 
middelen voor hebben… 
Dat klopt. Kwaliteit kost geld. Het feit dat we wensen voldoende personeel (is 80% van 
onze uitgaven) in te zetten, maakt dat de dagprijs hoog is. Zeker voor Dijlehof. We zijn de 
duurste voorziening van Vlaanderen. Waarom dat zo is? Omdat we heel klein zijn, we 
hebben maar 76 bewoners (en natuurlijk ook nog de 39 assistentiewoningen). Daarom gaan 
we hier ook verbouwen zodat we een kleine honderd bewoners kunnen huisvesten, 
waardoor er een veel efficiëntere bedrijfsvoering komt. 
De Wingerd lijkt even duur, maar daar is het all-in: de medicatie, de kapper, de kine… 
alles zit in de dagprijs. Op die manier ligt de prijs veel dichter bij de prijs van een OCMW. 
Je weet vooraf dus precies wat je maandelijks zal uitgeven.  
 
We hebben het nu al gehad over de medewerkers en de bewoners. Hoe zit het met de 
families van de bewoners? Zijn die sterk betrokken? 
Dat is heel variabel. Er zijn mensen die haast nooit bezoek krijgen, die hun zoon of 
dochter nauwelijks één keer per jaar zien, er zijn er die geen kinderen hebben, die echt 
heel alleen op de wereld zijn. En dan zijn er ook families die hele beurtrollen hebben, 
zodat de mama niet één dag alleen is en die zich ook inzetten als we hier een kaas-en 
wijnavond hebben of rommelmarkt. Dus dat is heel verschillend… 
We hebben  een aantal bewoners waarvan de kinderen het buitenland verblijven. Die 
mensen hebben het soms erg moeilijk. We proberen in te zetten op communicatie via 
skype, bij voorbeeld. 
We proberen de families ook duidelijk te maken dat we betrokkenheid verwachten. Het is 
natuurlijk geen noodzakelijke voorwaarde om hier te kunnen wonen. We proberen van 
hieruit ook ons best te doen om de families te betrekken via mail, via een maandelijkse of 
tweemaandelijkse nieuwsbrief. Op de website van Dijlehof is er een gesloten pagina voor 
de familie van de bewoners waar de foto’s van alle activiteiten op gepost worden. Dat kan 
natuurlijk allemaal nog meer interactief, maar er kruipt ook erg veel tijd in. En het moet 
inhoudelijk dan ook nog OK zijn.  
 
Als ik het zo hoor, hebben oudere personen de dag van vandaag prachtige 
opvangmogelijkheden. 
Zeker! We hebben hier bewoners die met volle goesting naar hier komen. Maar voor hen 
hebben we te weinig ruimte. Dat komt door de overheidssubsidies… we mogen alleen maar 
de zwaar zorgbehoevenden opnemen, anders krijg je niet voldoende middelen om 
personeel in te zetten. Er is dus eigenlijk een ‘gap’ tussen de zwaar zorgbehoevenden en 
de mensen die zich thuis niet meer gelukkig en veilig voelen. Daar zijn de 



assistentiewoningen ideaal voor. We proberen nu in de assistentiewoningen nog veel meer 
zorg aan te bieden in samenwerking met de thuiszorg. Zo heb je nog dat stukje veiligheid 
om naast een woonzorgcentrum te wonen, maar nog voldoende autonomie…  
 
Ik hoor vaak over ellenlange wachtlijsten??? 
Tja, het is niet gemakkelijk. Maar die wachtlijsten voor het woonzorgcentrum heb ik zo’n 
zes jaar geleden afgeschaft. Die geven een vertekend beeld… mensen zetten zich op een 
wachtlijst, en als we een plaats hebben, moeten we soms 50 mensen opbellen. Zeker in 
het woonzorgcentrum. We geven de mensen engagementen dat ze bij ons kunnen komen 
wonen. Voor de assistentiewoningen houden we nog wel een lijstje bij. 
 
Eigenlijk is het wel moeilijk, vind ik. Je wilt zo lang mogelijk thuis blijven, met alle 
mogelijke hulp, maar als het dan niet meer gaat, dan zou er wel dringend een oplossing 
moeten kunnen komen… 
Ja! Eigenlijk zou die vroegtijdige zorgplanning veel vroeger moeten gebeuren en niet hier… 
In de dagverzorgingscentra, waar mensen die nog thuis wonen een of meerdere dagen per 
week komen, proberen we nu ook al dat gesprek te voeren. 
 
Vinden mensen het fijn naar zo’n dagcentrum te gaan? Werkt dat? 
Vaak wel. Voor mensen die nog graag in hun eigen huis blijven kan dat een tussenstap zijn 
of de oplossing om langer thuis te blijven wonen. 
Als thuis wonen niet meer kan, zouden meer mensen tijdig in een assistentiewoning 
moeten kunnen stappen. Dat is een mooie, geleidelijke overstap. Daar proberen we nu 
maximaal op in te zetten en assistentiewoningen bij te bouwen of te vernieuwen zoals hier 
in Dijlehof.  
Door het feit dat je in zo’n assistentiewoning heel veilig kan wonen, met alle mogelijke 
hulpmiddelen en domotica, kan je de stap naar een woonzorgcentrum uitstellen en heel 
lang in een vertrouwde omgeving blijven. 
Maar het is overduidelijk, zowel in de assistentiewoningen als in woonzorgcentra komen de 
mensen veel later binnen. We zijn ook allemaal veel gezonder! Er is een heel positieve 
medische evolutie. Zo hebben we een samenwerking met Gasthuisberg waar we 
revaliderend kortverblijf voor doen. Mensen kunnen sneller het ziekenhuis verlaten, komen 
hier nog wat verder revalideren, waardoor ze meer in een huiselijk sfeer verblijven, met 
positieve effecten! Mensen revalideren veel sneller en kunnen sneller terug naar huis. We 
nemen daar een maatschappelijke rol op. Doordat mensen sneller recupereren kost het de 
maatschappij ook veel minder. 
 
Je staat duidelijk open voor heel wat vernieuwende projecten. Dat vraag veel energie… 
wat houdt het vuur er in om deze job te blijven doen? 
Verandering kunnen maken, dat is altijd een van mijn drijfveren geweest, het verschil 
kunnen maken in de sector waarin je werkt. En dat hoeft niet spectaculair te zijn; te 
weten dat de kwaliteit hier in de 4 huizen elke dag op eenzelfde niveau is, dat vind ik al 
heel belangrijk.  
En als je noden ziet, daar je nek voor uit te durven steken en er willen voor gaan. Zoals bij 
voorbeeld met jongdementie. Ik kan hiervoor rekenen op een ploeg medewerkers die 
vooruit willen gaan, die vinden dat stilstaan achteruit gaan is, die de kwaliteit constant 
bewaken, die kort op de bal willen spelen. 
Ik vind het ook belangrijk te werken in een breed maatschappelijk veld. Ik kom uit de 
thuiszorg, waar we heel breed werken en ik kwam hier… ik zeg niet dat hier geen stappen 
gezet waren, maar er zijn nog altijd die 4 muren. Een beetje de idee: als we het 
hierbinnen goed hebben, is het in orde. We proberen nu al enkele jaren daar uit te breken. 
En we zien natuurlijk aan de manier waarop de mensen naar ons kijken dat er nog werk 
aan de winkel is. We hadden hier eens een opendeur voor de buurtbewoners. Degenen die 
kwamen wilden vooral weten, ‘wat kost het hier en hoe kunnen we hier binnen geraken?’, 



terwijl onze bedoeling was te vernemen of wij iets konden betekenen voor de buurt, of we 
samen iets konden doen. 
 
Er gebeurt toch wel één en ander in de buurt. Ik kwam hier een paar jaar geleden in 
Dijlehof nog vergaderen met Karin Vandoorne. Zij wilde de band tussen Dijlehof en de 
omgeving versterken, en zocht contact met de school om te zien hoe dat zou kunnen.  
Juist, ik herinner me dat er leerlingen ‘s middags kwamen helpen bij de maaltijden. Ook 
toen ik leerling was in Paridaens was er zo’n werking. We hadden ‘onze’ bejaarde en 
gingen er wekelijks op bezoek. Het was heel fijn, zowel voor ons als leerling, als voor de 
bejaarde… 
 
Is het ook om die band met de brede omgeving te versterken dat er in De Wingerd ’s 
avonds dans- en fotografiecursussen worden georganiseerd voor buitenstaanders? 
Juist, we hebben daar een lokaal dienstencentrum Wijnveld in de gebouwen. En daardoor 
krijg je natuurlijk wat verbinding met de buitenwereld. Dementie wordt dan een beetje 
minder wereldvreemd. We proberen in ieder huis wat initiatieven te nemen om de buurt te 
betrekken, om de drempel te verlagen. 
Het is wel heel moeilijk om op te boksen tegen de media, die elk negatief zaakje dat er 
gebeurt oppikken, maar de persberichten met positieve initiatieven die we uitsturen 
gewoon negeren… 
 
Kortom: We hebben nog wel wat weg af te leggen om de wereld rond het zorgcentrum te 
verbreden, maar we timmeren er aan! 
 


