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Voorwoord

Zorg is tijd nemen

“Durf jij een versnelling lager te schakelen?
Neem jij de tijd voor wat een bewoner écht wenst?”

Met deze markante maar toch oprechte vraag trachtten we recent de aandacht te 
wekken in een advertentie met vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen.

Tijd nemen is hierin het fundamentele begrip. Tijd is een schaars goed geworden. 
Agenda’s staan bol van de afspraken, we vliegen van de ene taak naar de andere 
en iedereen roept: “Ik heb het zo druk!” Soms vliegt de tijd, soms staat de tijd stil.

Tijd en balans vinden tijdens de zorg voor bewoners is nochtans een essentieel 
onderdeel van kwalitatieve zorg. Rust vinden om bij de bewoners en bezoekers te 
zitten, tijd nemen om naar hen te luisteren, oog hebben voor dat wat mensen echt 
wensen: dat is zorg op maat, persoonlijke zorg afgestemd op de levenswijze van de 
bewoner. Zorg waarbij iedereen participeert en het verschil maakt.

In de vier huizen van Woonzorgnet-Dijleland zie en hoor ik elke dag voorbeelden 
van de inzet van medewerkers om tijd vrij te maken voor de echte dingen van het 
leven. Bewoners genieten hiervan en medewerkers krijgen hierdoor energie en 
plezier in hun werk. Ik zie medewerkers, vol passie en bevlogenheid, zich inzetten 
om niet in de val te trappen van de ochtendrush en creatief omgaan met tijd. 

Tijd nemen, het klinkt eenvoudig. Het vraagt van medewerkers echter een 
bewustzijn en een kunde, van het team een attitude en van het huis een cultuur. 
Het vraagt een transitie van taakgerichte opdrachten naar eigen regelkeuze. 
Verantwoordelijkheid dragen en denken in oplossingen en mogelijkheden zijn 
waarden die vanzelfsprekend zijn voor onze organisatie. We gaan hier dan ook in 
2018 maximaal op inzetten met het project rond Innovatieve Arbeidsorganisatie. 
Wij kijken er alvast naar uit en houden jullie op de hoogte.

Dit jaarverslag is een neerslag van de inzet van iedereen die deel uitmaakt van 
Woonzorgnet-Dijleland. 

Dank aan iedereen !

Zorg is tijd nemen, tijd nemen is zorgen voor elkaar. 
We wensen de lezer graag wat tijd en veel leesplezier.

Griet Robberechts
Algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland

http://www.woonzorgnet-dijleland.be
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ieders ritme 

Het respect, de betrokkenheid, de liefdevolle benadering van 
medewerkers is een constante. Het geduld dat tentoongespreid 
wordt kan ik alleen bewonderen. Het feit dat er rekening 
gehouden wordt met eenieders ritme waardeer ik. Dat jullie 
altijd openstaan voor feedback, dat alle twijfels, bemerkingen 
kunnen geventileerd worden, geeft vertrouwen. Het feit dat 
jullie altijd blijven zoeken naar verbetering, is geweldig. 

Hilde, dochter van Margriet
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ruimte Voor kwaliteit Van leVen

Autonomie en afhankelijkheid
Vandaag ligt een te zwaar accent op de waarden zelfbeschikking en autonomie. 
Dat is grotendeels een reactie tegen het paternalisme dat niet alleen in de 
gezondheidszorg, maar ook in de samenleving gangbaar was, en nog altijd is. Het is 
inderdaad goed dat mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen 
leven. En zeker als ze in een woonzorgcentrum terecht komen en reeds zoveel van 
hun leven noodgedwongen hebben moeten achterlaten. Maar sommige mensen 
hebben in die levensperiode waarin ze toenemend afhankelijk worden van anderen 
ook behoefte aan iets anders dan het ideaal van autonomie en zelfbeschikking. Ze 
willen liever dat voor hen wordt gezorgd en zij willen aandacht voor hun persoon, 
voor hun sociale omgeving en voor de consequenties die ouderdom, ziekte en 
afhankelijkheid voor hun leven hebben. Het komt erop aan in je benadering het 
permanente frêle evenwicht te vinden tussen het respecteren van autonomie en 
de zorgzame ondersteuning in de toenemende afhankelijkheid. Dat vraagt dat je 
verder kijkt dan de zichtbare werkelijkheid, zeker wanneer dementie om de hoek 
komt kijken.

Door steeds meer te doorgronden wat iemand wezenlijk bezighoudt, kun je een beter 
contact maken en je daden meer op de persoon afstemmen. Je kunt de waardigheid 
van de persoon ondersteunen, ook in eindstadia van het leven, waar door de totale 
afhankelijkheid de zelfbeschikking naar de achtergrond wordt geduwd. Blijf de 
persoon zien als de mens die hij ooit is geweest, en nog steeds is, ook al heeft hij 
zoveel moeten achterlaten in het leven: zijn werk, zijn positie in de samenleving, zijn 
partnerschap, zijn opvoedersrol, misschien een kind, zijn vertrouwde woning, zijn 
dorp of zijn gemeente. Maar ook al is zoveel noodgedwongen achtergelaten, het is 
niet uit de mens verdwenen. Het is samen met de bewoner mee opgenomen in het 
woonzorgcentrum, soms onzichtbaar, maar toch wel voelbaar en zichtbaar voor 
de medewerker die in de diepte kan kijken en die gevoelig is voor verbondenheid. 
Schreef Louis Verbeeck niet een liedjestekst: de jongen kan weggaan uit het dorp, 
maar het dorp gaat nooit weg uit de jongen.

Autonomie en zelfbeschikking respecteren in de laatste fase van het leven, houdt 
dat niet voor een groot deel in, dat je erachter wilt komen wat werkelijk belangrijk 
is voor de ander? Ook al kan hij het niet meer zeggen, hij draagt nog steeds zijn 
geschiedenis met zich mee. En je kunt nog steeds werken aan de verbondenheid 
met de mensen waar hij in het leven voor heeft gekozen. De partner ondersteunen 
om verbondenheid te kunnen blijven beleven, ook als de persoon wegglijdt in 
volledige afhankelijkheid en vervreemding. De volwassen kinderen helpen om 
het geduld en de toewijding, die ze van hun ouders leerden in de kinderjaren, te 
delen in een rustig en aandachtig aanwezig zijn. Misschien kunnen we hen leren 
de persoon niet alleen te zien in zijn kwetsbaarheid, maar ook in zijn heelheid en 
in zijn waardigheid. Zelfbeschikking respecteren heeft iets te maken met echt zien 
wat anderen blijkbaar niet meer zien, en die bewogenheid omzetten in actie. Zo 
creëer je niet alleen waardigheid voor de andere, maar voorkom je ook dat je aan 
machteloosheid ten onder gaat.

Als je eenmaal hebt gezien en bewogen wordt, als je in beweging kunt komen, kan 
je vaak het gevoel van machteloosheid achter je laten en perspectieven, zingeving 
en inspiratie aanreiken.

Manu Keirse
Voorzitter Woonzorgnet-Dijleland
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Het leven zoals het is

Ik nodigde mijzelf uit om ervaring “op de vloer” op te doen, zodat ik in Brussel de zaken 
(nog) beter kan verdedigen die wezenlijk zijn voor de woonzorgcentra. 

... Eens er enkele bewoners aan tafel zitten wordt het ontbijt aangeboden. Eenieder doet 
wat hij zelf nog kan, al is het maar een boterham halvelings smeren of soldaatjes naar de 
eigen mond brengen. Er is geen haast bij, hier is geen reden toe. Vaak zie ik kleine zaken, die 
niet veel tijd kosten, maar die groots zijn voor de waardigheid van de bewoner.
Omdat J. onrustig slaapt, staat haar bed op grondhoogte. Medewerkers ontvangen een 
signaal wanneer zij uit haar bed komt. Hoezo geen bedhekken? Ook hier weer zijn de 
waardigheid en vrijheidsbeleving van de persoon het centrale uitgangspunt. Ik zal dit hier 
nog vaak meemaken. Fixatie of vrijheidsbeperking, mechanisch en chemisch, is hier quasi 
nihil. Kennis die zeker verdere disseminatie in de sector verdient. 
Alweer een eye-opener: geen gepalaver in een apart lokaal, geen veilige vluchtheuvel, geen 
verpleegpost ergens weg van de bewoners. De verpleegpost beperkt zich tot een laptop 
in de living in een gesloten kastje; het noodzakelijke wordt genoteerd en ook mondeling 
aan elkaar doorgegeven. Intussen loopt er familie binnen. Ook zij zijn hier duidelijk kind 
aan huis; geen gedoe, zij komen en gaan en horen er even zeer bij als de bewoners. Samen 
zorgen… mooi! 

Klaartje Theunis
kabinet Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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Ondersteunen, niet overnemen

Hier geen verzameling van gangen vol kamers waarop bewoners wachten 
op hun maaltijden of op bezoek. Wel een verzameling van woningen waar 
er geleefd wordt zoals in een huis. Een plek vol dynamiek, vol leven en – ook 
al zou je het niet zeggen afgaand op de gemiddelde leeftijd van de bewoners 
– een plek die bruist van de energie. “Jezelf kunnen zijn” is één van de 
principes waarrond de zorg is opgebouwd en dat zie je ook overal terug. 
De ene bewoner geniet van een welverdiende siësta na het middageten, 
een ander speelt samen met huisgenoten met de kaarten. Nog een ander 
maakt een wandeling met de hond Ebby, de publiekslieveling nummer één. 
Bewoners hebben de vrijheid om te gaan en staan waar ze willen, terwijl 
er altijd wel iemand in de buurt is. Niet om iemand op de vingers te tikken, 
maar om te tonen: “Ik ben er, mocht je me nodig hebben.” Ondersteunen, 
niet overnemen. De bewoners hebben al een rijk gevuld leven achter zich, 
maar de filosofie van het huis leert hen dat je nooit te oud bent om nieuwe 
en prettige ervaringen op te doen.

Julien De Brabanter
student Master Farmaceutische Wetenschappen

Leren van elkaar

Prachtig gelegen in het centrum van Leuven met een fantastische tuin waar 
het goed toeven is. Wat ons van de eerste stap in het gebouw opviel was 
de relaxte en hartelijke sfeer die er hangt. Na een presentatie over het 
leven en het werken werd het ons duidelijk dat we met zeer gemotiveerde 
medewerkers en een professionele staf te maken hebben, die erg begaan zijn 
met het welzijn van alle bewoners en andere zorgvragers. Een organisatie 
die haar kwaliteiten kent en deze in samenwerking met andere partijen 
inzet in de regio. Op deze manier kan er ook geleerd worden van elkaar. 

Paul de Jongh 
bestuurder IZO Twente (NL)
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Uitdaging

Als woonzorgcentra maken we deel uit van een 
maatschappij waarin zorg veel verder reikt dan 
ouderenzorg. Over de muren heen kijken en 
maatschappelijke projecten buiten de sector 
behartigen: ook hiervoor engageren we ons. 
Medewerkers nemen samen met vrijwilligers het 
voortouw en zetten zich in voor diverse goede 
doelen: maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid is ook voor hen een evidentie.
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een inspirerend woonzorgnet

Duurzaam en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Woonzorgnet-Dijleland verplaatst zich groen en gezond
De weg naar duurzaam woon-werkverkeer is niet nieuw. Het begon allemaal 
al enkele jaren geleden. Enkele pioniers, met elk een eigen doel, ruilden de 
wagen in voor de fiets, het openbaar vervoer of een combinatie van beide. Een 
mobiliteitsanalyse bracht het woon-werkverkeer van 450 medewerkers in kaart. 
Naast het mobiliteitsprofiel kregen we ook zicht op het bereikbaarheidsprofiel en 
de potentiële mogelijkheden. Deze studie en een lijst reeds uitgevoerde acties 
vormden een sterke basis om in 2015 een subsidiedossier bij het Pendelfonds in 
te dienen.

Eind 2016, tijdens de week van de mobiliteit, belooft Vlaams minister van Mobiliteit 
drie bedrijven uit Vlaams-Brabant financiële steun. Woonzorgnet-Dijleland valt in 
de prijzen. Met die toegezegde extra middelen krijgen we een krachtige duw in de 
rug om onze bijdrage in duurzaamheid nog meer kracht bij te zetten.

De belangrijkste actie is het leasen van stadsfietsen en elektrische fietsen aan de 
medewerkers. De subsidie en het leasingprincipe maakt het erg aantrekkelijk voor 
de medewerkers die nog twijfelen om de overstap te maken van auto naar een 
duurzaam alternatief. Medewerkers kunnen de elektrische fiets gedurende een 
overeengekomen periode uitproberen, betalen slechts de helft van de leasekosten 
en krijgen jaarlijks 2 maal een gratis preventief onderhoud. Het gratis herstel van 
schade ten gevolge van normaal gebruik is inbegrepen. Bovendien is de fiets 7 
dagen op 7 van de gebruiker die er ook tijdens de vrije dagen van kan genieten. 
Via de campagne “Woonzorgnet-Dijleland verplaatst zich groen en gezond” en de 
actieve rol van de mobicoaches in de huizen kozen 36 enthousiaste medewerkers 
voor dit lease-aanbod. Fietsen werkt aanstekelijk: steeds meer medewerkers kiezen 
voor de fiets, samen goed voor 162.374 km fietsplezier in 2017, we fietsten samen 
4 keer de aarde rond! 

Naast de individuele leasing staan in elk woonzorgcentrum dienstfietsen die kunnen 
gebruikt worden voor verplaatsingen tussen de verschillende woonzorgcentra 
en als vervangfiets bij pech. We stellen ook plooifietsen ter beschikking voor de 
medewerkers die gemengd woon-werkverkeer willen uitproberen.

Samen voor maatschappelijke projecten

Levensloop Leuven
Team Woonzorgnet-Dijleland nam voor het vierde jaar op rij deel aan Levensloop 
Leuven, een sportief evenement ten voordele van de Stichting tegen Kanker.
Enkele onuitputbare vrijwilligers en heel wat helpende handen engageren zich om 
maanden van tevoren alles tot in de details uit te kienen. Een 100-tal sportievelingen, 
families, vrijwilligers en collega’s van Woonzorgnet-Dijleland, nemen samen deel 
aan Levensloop Leuven. We blijven tijdens dit evenement stilstaan bij de mooie 
herinneringen aan collega's die door de ziekte getroffen werden en zamelen samen 
geld in voor het wetenschappelijk kankeronderzoek, voor de ondersteuning van de 
‘vechters’ en voor de promotie van een gezonde levensstijl. We noteren dit jaar 
9.467,73 euro op de teller van de sponsorrekening ten voordele van Levensloop 
Leuven. Woonzorgnet-Dijleland breekt opnieuw een record en finisht in de top 5. 

Wij staan er volgend jaar weer, solidair met elkaar!

Uitgelicht

Met de fiets naar het 
werk zet je zintuigen op 
scherp. Drie maanden 
en bijna 1000 km verder 
fietste ik ook deze 
namiddag met mijn 
elektrische fiets van 
het Pendelfonds door 
het herfstbos. Ik adem 
heel diep de herfstlucht 
naar binnen. De zorgen 
vallen als herfstbladeren 
van mij af. Mijn fiets 
en ik onlosmakelijk 
verbonden. Een passie, 
een aanrader.

Greet Rutten, 
beleidsmedewerker 

Keyhof
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Guatemala
De congregatie van de zusters Annonciaden is al generaties lang actief in Latijns 
Amerika. In het najaar van 2017 startte WZC Keyhof een solidariteitsactie voor 
Guatemala door de verkoop van bio-koffie van lokale boeren.

De opbrengst gaat integraal naar de bouw van pila’s: grote cementen wasbakken 
met in het midden een waterreservoir dat gebruikt kan worden voor de dagelijkse 
activiteiten zoals het wassen van kledij, het koken, het poetsen, het baden van 
jonge kinderen. Het project wordt door een collega ter plaatse opgevolgd.

Voor de armste gezinnen ginder betekent dit een concreet en duurzaam project 
waarmee wij van hieruit voor hen echt een verschil kunnen maken!

De kracht van positieve verhalen

PANO-uitzending 
“Undercover in woonzorgcentra: minimale zorg, maximale winst”, de ophefmakende 
tv-reportage van 11 oktober 2017 heeft ook ons niet onberoerd gelaten. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er als compensatie voor één negatieve 
commentaar zes positieve berichten nodig zijn. Daarom nodigden we bewoners 
en familieleden uit om hun ervaringen met wonen, leven en zorgen in het 
woonzorgcentrum te delen en aan ons hun feedback te bezorgen. 

Een oproep die massaal beantwoord werd. Op twee weken tijd ontvingen we een 
honderdtal reacties, een vloedgolf van getuigenissen en warme woorden. Stuk voor 
stuk zijn het aangrijpende verhalen, vaak recht uit het hart. Maar bij alle persoonlijke 
reacties over de zorg in onze huizen noteren we één gemeenschappelijke deler: 
dankbaarheid uitgaand naar de medewerkers, voor de warmte waarmee ze de 
bewoners omringen, erkentelijkheid voor hun deskundige zorg en hun dagelijkse 
inzet. 

We vellen geen oordeel over de kwaliteit van zorg elders maar we steken onze 
medewerkers en vrijwilligers hiermee wèl een hart onder de riem. We spreken 
enkel over onszelf en zijn trots op medewerkers en vrijwilligers die samen, elke 
dag opnieuw, de cliënten omringen met warmte en deskundigheid. Het succes van 
goede zorg zit immers in de medewerkers en vrijwilligers, die telkens weer het beste 
van zichzelf geven. Want zij zijn diegenen die telkens weer hun woonzorgcentrum, 
hun werkplek en hun niet aflatende engagement verdedigen wanneer de sector 
weer eens onder hoogspanning staat. 

We bundelden alle reacties in een boekje, zodat alle betrokkenen van Woonzorgnet-
Dijleland, maar ook heel Vlaanderen de positieve zijde van ouderenzorg kunnen 
zien. Tijdens een studiedag van Zorg en Gezondheid rond kwaliteit van leven in de 
Vlaamse woonzorgcentra werd dit initiatief als goed praktijkvoorbeeld toegelicht 
door Griet Robberechts. Met deze actie hopen we bij te dragen aan een positievere 
beeldvorming omtrent ouderenzorg. We kunnen geen mooiere boodschap naar 
buiten brengen dan dit oprechte dank-je-wel!

Enkele reacties uit het “Pano-boekje” zijn verspreid opgenomen in dit jaarverslag.
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Innovatieve Arbeidsorganisatie
In 2017 doorkruisten de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) ons 
pad. Gedreven door de leergierigheid naar innovatieve inzichten en methoden 
voor werkbaar werk, lieten we ons inspireren door Prof. Geert Van Hootegem. 
We zochten verdere begeleiding, vonden die bij Ronnie Leeters, zaakvoerder van 
InProfiel, en werden vol passie ondergedompeld in dit vernieuwend zorgconcept.

Stapsgewijs ontdekten we dat IAO naadloos aansluit bij de werkingsprincipes 
van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen. Vanuit ons sterk geloof in de kracht 
van de capaciteiten en competenties van medewerkers en de voortdurende wil 
om te investeren in medewerkers, was de stap naar dit nieuwe organisatiemodel 
een logische vervolgkeuze. Die evidentie botste echter ook op confrontaties: hoe 
verdelen we momenteel de taken en verantwoordelijkheden in de organisatie, 
geven we vandaag de dag medewerkers echt de nodige regelruimte die ze nodig 
hebben, laten we medewerkers voldoende schitteren in al hun mogelijkheden, 
betrekken we hen in die processen waarin ze betrokken moeten worden, welke 
deelprocessen verlopen centraal of decentraal? 

Met een kritische blik en de voortdurende zin om te verbeteren legden we de 
basis voor een toekomstig IAO-traject dat op langere termijn doorheen de vier 
woonzorgcentra geïmplementeerd wordt. Lander Vermeerbergen, een jonge 
wetenschapper aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen staat ons hierin bij. 
We beseffen dat dit project van alle betrokkenen van de woonzorgcentra de nodige 
energie vraagt, maar kijken nu reeds uit naar dit traject, naar de resultaten van de 
ontwerpgroep, de sterrenrollen en zoveel meer. Het IAO-project wordt gerealiseerd 
met financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF), via Vlaanderen 
en de Europese Unie. 

Bevlogen medewerkers 
Investeren in medewerkers: als werkgever van 450 medewerkers behartigen we 
die opdracht graag en met voldoening. Woonzorgnet-Dijleland wil een plaats zijn 
waar medewerkers met volle goesting komen werken. Elke dag opnieuw goede 
zorg blijven verstrekken, lukt enkel als wij goed voor medewerkers zorgen. Alsmaar 
vaker bevestigen wetenschappelijke onderzoeken de mogelijke negatieve gevolgen 
van werkdruk, stress en spanning op het werk. Daarom legden we de voorbije jaren 
samen met IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, 
de focus op het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Een gerichte 
vragenlijst bracht het mentale welbevinden van de medewerkers, met betrekking 
tot de werkgever in kaart. Verder werd tijdens het arbeidsgeneeskundig onderzoek 
expliciet aandacht gegeven aan psychosociaal welbevinden van medewerkers. 

Uit de benchmarking blijkt o.a. een sterke bevlogenheid van de medewerkers. 
Medewerkers ervaren minder angst, depressieve gevoelens en overspannenheid 
t.o.v. de representatieve groep van Belgische werknemers die IDEWE in haar 
benchmarking gebruikt. De risicoanalyse met benchmarking laat ons toe om gericht 
te werken aan een preventiebeleid.

Deze resultaten zijn nu al best mooi, maar toch blijven we verder werken aan 
een ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur waarin we de objectieven van de 
organisatie en deze van medewerkers zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 
De absolute basis hiervoor blijft de gesprekkencyclus bestaande uit o.a. het 
onthaalgesprek, het opvolgings- en groeigesprek, het afwezigheidsoverleg en de 
diverse dagelijkse contacten waarin feedback wordt uitgewisseld.

Uitdaging

Ik zie betrokken 
medewerkers, die 
ruimte vinden om 
te ondernemen en 
tegelijkertijd plezier 
hebben in hun werk, 
die samen zoeken 
naar oplossingen en 
mogelijkheden. 
Daar ben ik trots op: 
zij maken ouderenzorg 
groot.

Griet Robberechts



14 [ WZND ]

Uitdaging

Een heldere communicatie draagt bij tot de realisatie van de visie en de doelstellingen. Een visie over 
cliëntenparticipaties is noodzakelijk, daar eenduidig en actief over communiceren, zowel intern als 
extern, is dat evenzeer. In de voorbije periode werd een weg afgelegd om communicatiemiddelen te 
optimaliseren en op elkaar af te stemmen: dit zorgt voor coherentie en herkenbaarheid. Vijf nieuwe 
websites werden boven de doopvont gehouden, folders en flyers krijgen een nieuwe lay-out met een 
herkenbare huisstijl. 
Maar er is meer: voor een correcte kwaliteitsperceptie is het belangrijk dat de beoogde doelgroep 
juiste en transparante informatie krijgt. Enkel als we doen wat we zeggen en als we helder naar 
buiten brengen wat we doen, zal de samenleving de kwaliteit van ouderenzorg juist percipiëren. 
Mee-evolueren in het landschap van sociale media vraagt alertheid, flexibiliteit en een voortdurende 
kritische blik op communicatie. Het aantal volgers van de verschillende Facebook-pagina's samen 
groeit stilaan naar de kaap van tweeduizend. 
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Nieuw woonzorgaanbod: Assistentiewoningen Keyhof
Met Assistentiewoningen Keyhof (30) wordt het woonzorgaanbod in de regio 
Huldenberg verder uitgebreid naar de actieve senior die op een veilige manier 
zelfstandig wil wonen. De plannen lagen al langer op tafel. Voor de realisatie 
en commercialisatie van dit bouwproject werd na een aanbestedings- en 
onderhandelingsfase een samenwerkingsovereenkomst met Vanroey Vastgoed 
afgesloten. Als initiatiefnemer en beheersinstantie geloven wij sterk in assistentie-
woningen op deze locatie: ze leunen aan bij het woonzorgcentrum en geven 
voldoende ruimte voor behoud van autonomie en privacy. 
Met deze nieuwbouw is Woonzorgnet-Dijleland niet aan zijn proefstuk toe. De 
recente bouwprojecten kenmerken zich één voor één door het hedendaags 
woonzorgconcept, het oog voor wooncomfort volledig afgestemd op de gebruiker 
en een optimale toegankelijkheid als standaard. Ook Assistentiewoningen Keyhof 
wordt vanuit deze criteria gerealiseerd. Residenten kunnen bij een veranderende 
zorgvraag beroep doen op het brede woonzorgaanbod van Woonzorgnet-Dijleland. 
De infrastructuur en de exploitatie van de groep assistentiewoningen voldoen aan 
de normen van de Vlaamse Overheid. In het voorjaar van 2018 start de bouw. 

Masterclass Comfortzorg 
Woonzorgnet-Dijleland en WZC De Wingerd nodigden op dinsdag 27 juni 2017 
collega’s en vrienden uit voor een bijzondere vormingsdag rond comfortzorg, 
een discipline waarin interne kinesisten de jongste decennia heel wat expertise 
opbouwden die ze graag willen delen. De deelnemers kwamen uit gans Vlaanderen 
en uit diverse specialismen van de personenzorg. Iedereen kreeg na het 
theoretische gedeelte de kans om deel te nemen aan verschillende workshops 
rond zit- en ligcomfort, comfort bij transfers, bij wassen, tijdens het kleden van 
mensen en hen verschonen in bed. Kers op de taart: op het einde van de dag werd 
een bezoek gebracht aan één van de Zenso Cocoon ruimtes waar de deelnemer zelf 
de impact van sensorische input kan ervaren! Na deze masterclass heeft iedereen 
inzicht gekregen in een totale zorgaanpak voor zwaar zorgbehoevende personen en 
bewoners met dementie. De aanwezigen keren terug naar hun eigen werkomgeving 
met een concrete leidraad, een theoretisch comfortzorgplan dat onmiddellijk en 
praktisch realiseerbaar is, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. In het najaar werd deze 
masterclass herhaald, wegens het grote succes.

Preventie
De vaststelling dat er nauwelijks wetenschappelijke argumenten voorhanden 
zijn omtrent de meerwaarde van glijzeilen als hulpmiddel in de zorg, is in de 
eindverhandeling van de interne preventieadviseur aanleiding voor verder 
onderzoek. Glijzeilen worden nochtans in zorgorganisaties gepromoot. In een 
statistisch onderzoek werd de glijweerstand van een katoenen steeklaken 
vergeleken met dat van een glijzeil. 
Het onderzoek valt uniek te noemen: voor het eerst wordt een model beschreven 
dat een mogelijke verklaring kan bieden bij de ontwikkeling van chronische 
musculoskeletale klachten bij medewerkers, bekeken vanuit een psychosociaal en 
ergonomisch standpunt.  
In een zorgsector die continu onder druk staat is personeelsbezetting een heikel 
punt. Primaire preventie van pees-, spier- en gewrichtsklachten bij zorgverleners 
is dan ook noodzakelijk. Wanneer een personeelslid langdurig uitvalt, blijkt uit 
onderzoek, dat re-integratie allesbehalve evident is. In de eindverhandeling worden 
ook hiervoor handvatten aangereikt, gefundeerd op internationaal onderzoek.
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de nieuwe coöperatie zorgcirkels Jongdementie

Een unicum in Vlaanderen!
Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven ging in 2016 van start als “een uniek project” 
en biedt zorg, ondersteuning, begeleiding en een activiteitenaanbod op maat aan 
jonge mensen met dementie en aan hun familie. 

Op 31 juli 2017 werd in de schoot van vzw Woonzorgnet-Dijleland en het 
Expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo de coöperatie Zorgcirkels Jongdementie 
opgericht. Dit is meteen de eerste zorgorganisatie van het land waarbij de doelgroep 
ook écht onderdeel is van de organisatiestructuur zelf. Jonge mensen met dementie 
zijn vennoten en stippelen mee de toekomst uit van de coöperatie. Een unicum in 
Vlaanderen! 

De keuze voor een “coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk” laat toe 
dat personen met jongdementie zij aan zij met professionele partners de werking 
sturen. Ze zijn dankzij deze coöperatie niet alleen cliënten, maar eveneens 
aandeelhouders van Zorgcirkels Jongdementie. De gebruikers tekenen zelf mee de 
visie en het beleid uit waardoor ze de grootst mogelijke garantie hebben dat het 
zorgaanbod altijd zal aansluiten bij hun zorgvraag. De organisatie past zich aan de 
cliënt aan, nooit omgekeerd en evolueert mee met de inzichten van de samenleving 
en haar aandeelhouders. 

Vzw Woonzorgnet-Dijleland, cvba Thuisverpleging Meerdael, vzw Landelijke 
Thuiszorg, nv Jacky Mertens Schoenen en de heer Marc De Beir zetten als oprichters 
hun schouders onder deze nieuwe zorgcoöperatie.

De succesvolle werking van Zorgcirkels Jongdementie
Sinds de start in 2016 zijn er belangrijke stappen gezet. Ook kwantitatief en 
kwalitatief tekent zich een mooi traject af. Zorgcirkels Jongdementie komt op 
kruissnelheid. 

• De noodzaak van Hét Ontmoetingshuis blijkt uit het stijgend aantal gebruikers. 
Dagelijks komen er 12 tot 25 bezoekers over de vloer. 

• Families geconfronteerd met jongdementie voelen zich ondersteund door de 
zorgbegeleider die op maat antwoorden zoekt op hun vragen.

• Mantelzorgers vinden hun weg naar het aanbod van Praatcafé Jongdementie, 
mantelzorggroepen, ontmoetingsmomenten en vormingsreeksen.

• Meer en meer ontplooit Zorgcirkels Jongdementie zich als een inspiratiebron 
en netwerk van expertise rond zowel professionele als geïntegreerde zorg voor 
jongdementie. 

• Door gerichte acties rond genuanceerde beeldvorming en het stimuleren van 
blijvende maatschappelijke deelname komt jongdementie stilaan maar zeker 
uit de taboesfeer. 

• Steeds meer mensen geloven in het aanbod en de waardevolle werking van 
Zorgcirkels Jongdementie. Het netwerk van bezielers, het aantal vrijwilligers 
dat de dagelijkse werking ondersteunt en het aantal particulieren en bedrijven 
die financieel bijdragen, breidt voortdurend uit. 

• Losse samenwerkingen groeien uit tot op elkaar afgestemde en verankerde 
partnerschappen en versterken het aanbod en de expertise.

De beperkte overheidssubsidie is momenteel ontoereikend voor de dynamische 
werking, maar we zetten verder in op de betaalbaarheid van de zorg voor personen 
met jongdementie.

Uitgelicht

Zorgcirkels Jongdementie 
vormt hechte schakels 
om de personen met 
jongdementie en hun 
mantelzorgers in een zo 
vertrouwelijk mogelijke, 
huiselijke, menselijke 
en sociale omgeving te 
laten genieten van het 
leven dat voor hen toch 
wel ongewild een hele 
beproeving is. ‘Alles kan 
en niets moet’ is het 
fantastische motto van 
dit unieke project.  

E. Meulemans
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expertisecentrum dementie Vlaams-BraBant

Binnen de strategische doelstellingen legde expertisecentrum Memo in 2017 een 
aantal accenten. 

Jongdementie
Door de verzelfstandiging van de Zorgcirkels Jongdementie, veranderde de 
coachende rol van Memo. Sinds de oprichting van de CVBA houdt de samenwerking 
met Zorgcirkels Jongdementie het volgende in:
- deelnemen aan de werkgroep Vorming en Sterke Eerstelijnszorg en Zorgbegeleiding, 
- organiseren van de Vlaamse ontmoetingsdag Jongdementie, 
- actief lid zijn van de projectgroep Scholing en Deskundigheidsbevordering van het 
Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd in Nederland, 
- oprichtend lid zijn van de werkgroep jongdementie Vlaanderen, 
- mee vorm geven aan de werking van Hét Ontmoetingshuis Jongdementie,
- de coachende rol vervullen van de zorgbegeleiding Zorgcirkels Jongdementie,
- ondersteuning bieden aan de ontmoetingscirkel voor personen met jongdementie, 
- mee organiseren van de psycho-educatiereeks “dementie en nu”, het praatcafé 
jongdementie en de filmvoorstelling “waar gaan we naartoe”,
- mee beheren van de website www.jongdementie.info.

Samenwerking met andere partners
Memo ondersteunt en faciliteert de organisatie van de praatcafés dementie in 
Vlaams-Brabant. Op 20 verschillende locaties in onze provincie werden praatcafés 
dementie georganiseerd, dit aantal is toegenomen sinds vorig jaar.
We bouwen het overlegplatform dementie (OPD) in beide arrondissementen van 
de provincie i.s.m. SEL GOAL en SEL Zorgnetwerk Zenneland verder uit. In 2017 
vond er 6 keer een OPD plaats, de opkomst blijft stijgen.

Bekendmaking en communicatie
Memo is partner bij het project van het LOGO Zenneland ‘Ik zie u zitten’ rond 
taboedoorbreking in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de officiële voorstelling 
in maart zorgde MEMO voor een gevarieerd aanbod waarop lokale besturen 
intekenden. Verder ontwierp Memo een creatieve stoel over dementie voor de 
rondreizende tentoonstelling. 
Memo werkte mee aan het initiatief ‘Danshart’, georganiseerd door S-Sport/
Recreas clubs uit verschillende federaties. Het concept bestaat uit het organiseren 
van een dansmarathon in elke provincie. 
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale ECD’s werden 
uitgekozen als goed doel. Op deze manier werd ‘dementie’ in de kijker gezet. 
Memo werkte samen met ECD BrOes rond een aanbod tijdens dit evenement voor 
de aanwezige dansers en geïnteresseerden. Een infostand werd voorzien en de 
werking van het expertisecentrum dementie werd toegelicht. 

Vorming en coaching
Memo maakt werk van een kwalitatief vormingsaanbod. Hiervoor doet Memo een 
beroep op een aantal vrije en andere freelance vormingswerkers. Memo ging met 
succes op zoek naar nieuwe vormingswerkers. Op een vorming ‘train de trainer’ 
nemen drie vormingswerkers deel.
Ook werden het vormingstraject van de vrije vormingsmedewerkers en de 
werkdocumenten geactualiseerd. De basisvormingen werden aangepast met de 
recentste informatie en regelgeving rond dementie. 

MEMO
Wingerdstraat 14
3000 Leuven 
T: 016 50 29 06

memo@dementie.be
www.dementie.be/memo

facebook.com/ecd.memo
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thuisondersteunende diensten

In 2017 stemden we de thuiszorgondersteunende diensten in Ter Meeren meer op 
elkaar af. Met het oog op zo lang mogelijk thuis te blijven wonen in de vertrouwde 
omgeving, kunnen ook bezoekers met dementie en bezoekers met een grotere 
zorgvraag van dagcentrum Ter Meeren voortaan op een veilige en omkaderde 
manier gebruik maken van het woonaanbod in kortverblijf dat aansluit bij het 
dagelijks gebeuren van woning 5.
Steeds vaker ontvangen we ‘jongere’ cliënten. Het dagprogramma en het individueel 
zorgtraject afstemmen op hun wensen en interesses is een uitdaging.
In het voorjaar ontvingen we in samenwerking met het OCMW van Oud-Heverlee 
een groep van geïnteresseerde mantelzorgers. De opendeurdag in november was 
dit jaar een succes.
De ondersteuning van de mantelzorgers blijft ook in 2018 een belangrijke opdracht.

Het dagcentrum van Dijlehof richt zich naar ouderen met een fysieke zorgnood, 
ouderen op zoek naar een dagelijkse invulling, structuur en sociaal contact. We 
ondersteunen hen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit doen we 
in samenwerking met de bezoeker zelf, de mantelzorger en de thuiszorg.
Door stimulatie en activering in de vorm van dagelijkse activiteiten tot kiné en ergo, 
krijgen de bezoekers de nodige ondersteuning en begeleiding.
De mantelzorger krijgt op zijn beurt een moment van rust, de nodige steun om 
het op lange termijn te kunnen volhouden. Een terrasje in Leuven, wat historiek 
opsnuiven in de stad mogen uiteraard niet ontbreken.
Om de cliënt en de mantelzorger een zo efficiënt mogelijk antwoord te bieden op 
hun zorgvraag, volgen medewerkers op regelmatige basis opleidingen. 

‘Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen’ is het uitgangspunt van het zorgtraject 
dat we hanteren binnen de werking van de thuisondersteunende diensten van WZC 
De Wingerd. Het accent lag het voorbije jaar daarom op het blijven sensibiliseren 
van de huisarts en op ondersteuning van de mantelzorger. 
Het aanbod van de psycho-educatie ‘Dementie en nU’, het verzekeren van de 
zorgcontinuïteit, familiegesprekken en overleg met de andere zorgpartners 
waarbinnen de samenwerking met Zorgcirkels Jongdementie een rol speelt, waren 
de voornaamste actiepunten.
In het afgelopen jaar heeft de instroom aan cliënten een grote sprong gemaakt. Op 
een jaar tijd is het bezoekersbestand van 80 naar 120 gestegen. Dit stimuleert om 
deze manier van aanpak nog verder te gaan exploreren. 

Naar 2018 plannen we om de focus te leggen op een verdere uitbouw van de 
samenwerking met andere regionale zorgpartners (UZ Leuven, OOTT, Centrale 
intake-cel Zorg Leuven, kleinschalige dagopvanginitiatieven). Het optimaliseren van 
onze externe communicatie zal hierin belangrijk zijn.
Een extra uitdaging in het kader van zorgcontinuïteit is het vinden van mogelijke 
alternatieven voor het wegvallen van het aanbod nachthotel.

Uitgelicht

Zorg op maat start voor 
de bezoekers van de 
dagverzorgingscentra bij 
het vervoersaanbod van 
en naar de locatie. 65% 
tot 80 % van de cliënten 
maakt hiervan graag 
gebruik. Het aanbod 
verlaagt de drempel 
en vereenvoudigt 
de stap naar het 
dagverzorgingscentrum.
Rekening houden 
met de thuiszorg, 
thuisverpleging die ’s 
morgens langskomt en 
mantelzorgers die op 
tijd op hun werk moeten 
zijn, is elementair om 
mobiliteit op maat te 
leveren. 

Om het vervoer 
professioneel en efficiënt 
te organiseren doen 
we een beroep op een 
groep van vrijwilligers 
en medewerkers. 
Chauffeur zijn, is zoveel 
meer dan louter met 
het busje rijden. Ze zijn 
vaak het eerste contact 
met de bezoeker als 
de dag begint. Tijdens 
de korte ontmoeting 
thuis met de cliënt en 
met de mantelzorgers 
krijgen chauffeurs 
waardevolle informatie 
over de zorgvraag van 
de cliënt en een beeld 
van de thuissituatie: een 
meerwaarde waarop het 
zorgtraject verder wordt 
afgestemd. Chauffeurs 
zorgen voor de goede 
start en afronding van 
een fijne en zinvolle dag.
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Uitdaging

Gebruikersraden hebben hun formeel karakter in onze woningen opzij 
geschoven en kennen nu ongekende successen. Gebruikersraden zijn 
nu aangename, interactieve, kleinschalig, gedecentraliseerde, druk 
bijgewoonde themamomenten. Bewoners, familie en mantelzorgers 
ontmoeten elkaar minimaal één maal per kwartaal tijdens een Breughelfeest, 
wafelenbak, BBQ, kaasavond, … Tijdens deze georganiseerde momenten 
gaan we in een ontspannen, gezellige sfeer in overleg met elkaar. Ideeën, 
inspiraties tot verbetering, engagementen worden hier gretig beluisterd 
en opgenomen. Vragen krijgen een duurzaam antwoord of worden 
meegenomen in een project en/of proces dat later zijn uitrol kan krijgen. 
Integratie en participatie ten top!

Eddy Devolder
dagelijks verantwoordelijke
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Focus op 2017

Een open en gelijkwaardige dialoog
‘De cliënt participeert en maakt het verschil’, ‘vraaggestuurde zorg’, ‘de cliënt 
centraal’, ‘eigen regie in eigen handen’, de bewoner als partner in de zorg’ ... het 
zijn slogans die wij vandaag de dag graag in de mond nemen. Maar hoe maak je 
effectief werk van participatie, van inspraak en familiebetrokkenheid. Heel het jaar 
2017 was dit de cruciale vraag waarmee we in Ter Meeren aan de slag gingen. 

Om bewoners effectief deel te laten uitmaken van de organisatie werd de 
bewonersadviesraad in een nieuw kleedje gestoken en werd vanuit een voorstel 
van bewoners, ‘Het Parlement’ opgericht. Dit forum wil een stap verder gaan 
dan de bewonersadviesraad. In eerste instantie willen we via een open en 
gelijkwaardige dialoog, luisteren naar de noden en verwachtingen van bewoners. 
Actief luisteren en op zoek gaan naar die zaken en vragen waar bewoners mee 
zitten en hen een duurzame oplossing voorstellen. Daarnaast willen we bewoners 
daadwerkelijk betrekken bij veranderingsprocessen, bij visiebepaling, bij ethische 
vragen, bij de diverse beleidskeuzes van wonen, leven en zorgen die binnen Ter 
Meeren gemaakt worden. Zo zal ‘Het Parlement’ als focusgroep fungeren bij het 
proces van Innovatieve Arbeidsorganisatie, een project dat in 2018 doorheen gans 
de organisatie van start gaat. 

Als bewoners mee keuzes maken moeten ze ook goed geïnformeerd worden. 
Op vraag van de bewoners worden daarom op regelmatige wijze zowel interne 
als externe sprekers over allerhande thema’s uitgenodigd: financiering van de 
ouderenzorg en de structuur van Woonzorgnet-Dijleland kwamen reeds aan bod. 
Ook familiebetrokkenheid maakt essentieel deel uit van de participatiecultuur 
waaraan we met z’n allen werken. Tijdens et hele woonzorgtraject hebben 
verschillende gesprekken met de bewoner en zijn naasten plaats. Doel is om de 
familie continu te betrekken: vanaf de eerste kennismaking tot en met het afscheid 
bij het verlaten van ons huis, om welke reden ook. Het onthaalgesprek wordt na 
een korte periode van wonen opgevolgd door een zes-weken-gesprek. We staan 
niet alleen stil bij de voorbije weken maar luisteren ook graag naar de specifieke 
wensen en verwachtingen. Vaak resulteert dit in een volgend overleg rond 
vroegtijdige zorgplanning. 75% van de bewoners heeft hierdoor een persoonlijk 
vroegtijdig zorgplan. 

Warme Tuin
Niets is leuker dan groenten te kweken in een eigen tuin. Wroeten in de aarde, 
plantjes zaaien, verzorgen en zien groeien, de eigen kweek en teelt. Menig bewoner 
spendeerde vroeger dagelijks een aantal uren in de eigen moestuin. 
Bewoners en vrijwilligers met een stel groene vingers en wat vrije tijd, kwamen 
begin 2017 samen voor de startvergadering rond ‘warme tuinen’. Dit project kreeg 
vorm met de steun van Landelijke Gilden en CERA. Een ‘warme tuin’, een aangepast 
tuintje in de vorm van verhoogde plantenbakken, biedt de kans aan bewoners om 
samen met vrijwilligers en buurtbewoners actief buiten bezig te zijn. De verhoogde 
plantenbakken gevuld met rijke teelaarde werden op een mooie lentedag hartelijk 
onthaald en kregen een centraal plaatsje. Bewoners en bezoekers kijken, helpen 
en onderhouden mee het tuintje met de eerste zaailingen, kruiden, klein fruit en 
verse groenten. 

ter meeren
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse-Huldenberg :
T: 016 47 13 51 

Woonzorgaanbod 
77 wgl. RVT
31 wgl. ROB
4 wgl kortverblijf
1 dagcentrum

termeeren@wznd.be
www.termeeren.be 

facebook.com/termeeren

Uitgelicht

Op 18 december 2017 
maakte Ebbie (een 
Spaanse waterhond) 
haar entree in woning 1 
en 2. Het is opmerkelijk 
hoeveel emoties ze 
teweegbrengt. Haar 
aanwezigheid brengt rust 
bij de bewoners. De zorg 
voor een huisdier houdt 
hen alert en ze bewegen 
terug meer door te gaan 
wandelen met de hond.

Myriam 
woonzorgcoördinator

http://www.termeeren.be
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De bezoekers van het dagcentrum en de vrijwilligers gingen alvast enthousiast aan 
de slag! Want tuinieren is zoveel meer dan een activiteit: het is zorgzaam bezig 
zijn, het geeft rust en het maakt nieuwsgierig naar wat komen zal. Scholen en 
verenigingen uit de buurt worden actief betrokken bij de ‘warme tuin’. Zo ontstaan 
nieuwe verbindingen tussen de bewoners van Ter Meeren en de buitenwereld. Zo 
worden bestaande persoonlijke banden en het sociaal weefsel versterkt. 

Mijn rijkgevuld leven
‘Mijn rijkgevuld leven’, is een ambitieus project, niet zozeer in omvang of 
zichtbaarheid, maar wel in diepgang en het continu engagement tegenover de 
bewoners. Het project startte bij de droom van twee enthousiaste medewerkers: 
een boek ontwikkelen, een ‘juwelendoos’ waarin de levensverhalen van bewoners 
als parels van een ketting worden aaneengeregen. Ondertussen is de droom 
werkelijkheid geworden: drie vrijwilligers brengen een bezoek aan bewoners om 
samen op zoek te gaan naar gebeurtenissen en anekdotes uit hun leven en om 
geschikt fotomateriaal op te diepen. Zo schrijven bewoners in Ter Meeren hun 
levensverhaal verder, samen met hun naasten en deskundige medewerkers.

Zwemmen met bewoners 
Water heeft een positieve invloed op het lichaam. Het heeft niet alleen effect 
op de spieren en gewrichten, maar het werkt ook ontspannend. In het voorjaar 
gingen we met enkele bewoners naar het zwembad. Oefeningen doen en bewegen 
in het water zorgden voor plezier. Bewoners lieten zich ondersteund door twee 
schuimrubberen ‘noodles’ en twee paar armen dragen door het water. Het was 
leuk om te zien hoe bewoners genoten van deze uitstap. De volgende ochtend 
stond één van de bewoners zelfs in zwempak klaar in de badkamer om opnieuw te 
vertrekken naar het zwembad. 
Ondertussen is een zwemuitstap een unieke ervaring zowel voor de medewerkers 
als voor de bewoners. Voor F. , 87 jaar, was het de eerste keer in haar leven dat ze 
een zwembad bezocht. Ze kocht hiervoor speciaal een nieuw badpak. En ze heeft 
er enorm van genoten. We hopen dat we deze ervaring nog lang mogen aanbieden 
aan de bewoners. 

TIJD VOOR KLEINE BABBELTJES

Er wordt bij jullie heel goed voor onze pa gezorgd. Hij is steeds keurig in orde, er heerst een 
rustige sfeer in de woning en als er problemen zijn, dan wordt er een oplossing voor gezocht. 
Geen weken wachten! De maaltijden voor de bewoners zijn heel netjes: geen grote potten 
maar mooi geschikte borden, oog voor wat deze mensen graag eten, voldoende variatie. Wat 
ik ook apprecieer, is dat er tijd wordt gemaakt voor kleine babbeltjes. In Neerijse lachen de 
bewoners en de zorgverleners nog!
Toen onze pa nog praatte zei hij vaak: Ze zijn hier allemaal heel vriendelijk tegen mij! Als kind, 
want dat blijf je, doet dat wel iets met je. Ook de activiteiten vragen veel voorbereiding maar 
zijn steeds tot in de puntjes in orde. Natuurlijk is het team van vrijwilligers ook te bewonderen. 
De inzet en zorg die deze mensen ‘vrijwillig’ opbrengen doet mij vaak zeggen: Er zijn echt 
nog ‘goei’ mensen! Ik wou dit toch even melden maar ik kan nog tal van mooie momenten 
beschrijven. Wij komen ‘graag’ op bezoek. Hopelijk blijft de zorg voor ouderen in Neerijse zo 
mooi verder groeien en bloeien. U mag fier zijn op Uw team!

N.M. - familielid Ter Meeren
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Uitgelicht

Als vrijwilliger werk je niet alleen volgens de visie van het huis maar word je ook erg 
betrokken bij het leven van de bewoners. De vragen in het boek van ‘Mijn Rijkgevuld 
Leven’ roepen herinneringen op uit hun jeugd, over de tijd als jonge volwassenen, 
over de partner, werk en kinderen, over hun huidig leven in Ter Meeren. Meer 
dan eens mag ik deelgenoot zijn van gebeurtenissen uit het verleden die nog aan 
niemand anders verteld zijn en die, als de bewoner de toestemming geeft, met 
schroom en zorg worden genoteerd. Ik mag mee het persoonlijke boek van de 
bewoners vullen, meevoelen met geleden verdriet, samen met hen genieten van 
vreugdevolle topmomenten uit hun leven en met hun woorden neerschrijven wat 
ze willen bewaren. Je komt in contact met hun familieleden en spreekt hen aan om 
actief mee te werken aan de opbouw van ‘Mijn Rijkgevuld Leven’. Zo met bewoners 
mogen omgaan schept een wederzijdse band van vertrouwen, begrip en respect en 
tilt vrijwilligerswerk uit tot boven het niveau van het vrijblijvende. 

Rita Nys, vrijwilliger Ter Meeren
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Uitdaging

De visie van Keyhof over wonen en werken volgens de principes van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen was de 
voornaamste trigger om na een loopbaan van negentien jaar de overstap te maken naar de ouderenzorg. Die visie 
deed me zin krijgen om hier mijn schouders mee onder te zetten. 

Opstaan om zeven uur; ochtendtoilet om kwart na zeven, ontbijt om acht uur ... zo gaat het hier niet. In Keyhof 
passen we ons aan het ritme en de gewoontes van de bewoner aan. Het is niet zorgen voor mensen in de enge 
betekenis van het woord, maar met heel ons hart! Ook medewerkers dragen we een warm hart toe: (bij)leren, je 
verder ontplooien, kansen krijgen, luisteren naar de mensen, respect.

Sarah Dupont
dagelijks verantwoordelijke
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keyhof
Stroobantsstraat 75 
3040 Huldenberg
T: 016 47 98 10 

Woonzorgaanbod: 
25 wgl. RVT 
5 wgl. ROB
43 wgl. Congregatie Annonciaden

keyhof@wznd.be
www.keyhof.be

facebook.com/keyhof

Focus op 2017

Al fietsend doorheen de straten van Huldenberg
Dagelijks vernemen we in de media en van elkaar dat we voor een optimale 
gezondheid meer moeten bewegen. Maar op zekere leeftijd is voldoende dagelijkse 
beweging niet meer zo vanzelfsprekend. Nochtans hebben net ouderen hier 
enorme baat bij: preventief bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit 
van leven en de zelfredzaamheid. Daarom zet Keyhof niet alleen de medewerkers 
op de fiets, maar moedigen we ook de bewoners aan om zo fit mogelijk te blijven. 
Met de intrede van het virtueel fietsen bereiken we heel wat bewoners die nu 
opnieuw genieten van beweging. 

Het programma ‘Memoride’ biedt de mogelijkheid om via de beelden van Google 
Streetview doorheen de straten van de omgeving te fietsen. Terwijl de bewoner 
fietst, worden de beelden van bijvoorbeeld zijn eigen dorp geprojecteerd op 
een groot televisiescherm. Zo lijkt het alsof je je écht langs de huizen en door de 
straten verplaatst. Fietsen op een hometrainer door de vertrouwde omgeving 
van Huldenberg: bewoners herbeleven het gevoel van buiten fietsen en genieten 
terwijl ze actief bewegen in een vertrouwde buurt waarvan ze zelf deel uit maken.

Vele bewoners komen soms nieuwsgierig een proefritje maken, voor anderen is het 
fietsen zo’n succes dat ze voortaan hun wekelijkse afspraak in geen geval nog willen 
missen. Bewoners genieten van een inspanning op de fiets en voelen zich daar 
goed bij. Kortom: Keyhof fietst, en fietst, en zal blijven fietsen.

Posterbeurs brengt warme zorg in beeld 
In Keyhof bieden medewerkers elke dag zorg met een warm hart en tedere handen. 
Kwalitatieve zorg bieden doen we samen door op zoek te gaan naar wat voor 
bewoners belangrijk is.

Geïnspireerd door de campagne van Zorgnet-Icuro ‘What Matters To You’ zijn we 
begin mei 2017 met een posterproject gestart. Met leuke affiches vestigen we de 
aandacht op de kleine dagelijkse deugddoeners die in het leven zo belangrijk zijn 
voor de bewoner, de familie en de omgeving. We brengen die kleine verhalen tot 
leven. Het zijn ervaringen die anders wellicht nooit verteld zouden worden of niet 
verspreid zouden geraken, maar die het leven en wonen in Keyhof net zo waardevol 
maken. We laten medewerkers en bewoners samen ontdekken wat we iedere 
dag waarmaken, waar we trots op zijn, waar we van dromen. We laten hen zelf 
aanstekelijke verhalen brengen en met een waarderend oog kijken naar wat Keyhof 
te bieden heeft. 

De posters hangen op de knooppunten in het woonzorgcentrum zodat iedereen 
ze kan zien en lezen. Zo hopen we in de loop van het traject meer en meer 
verbondenheid te creëren en bewoners mooie vertel- en bezoekmomenten te 
brengen. 
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Wonen leven en zorgen in de kleinschalige woningen
Wij zitten met 8 bewoners aan tafel, na de maaltijd kaarten we nog wat gezellig 
na. Een verpleegkundige komt binnen en slaat haar arm om de schouders van een 
bewoonster. Ze kijkt haar aan en vraagt: “Heb je graag dat ik je naar de kamer 
breng?” De bewoonster reageert traag en heeft last met het spreken maar knikt 
opgelucht. Voordat ze samen vertrekken geeft de medewerker nog een klinkende 
zoen op de wang van de bewoonster. Ze glundert.

Tien uur in de voormiddag. Stilaan komen de bewoners binnen gewandeld voor 
een kopje koffie. Een medewerker vraagt of we zin hebben in pudding als dessert. 
En ja, dat lust iedereen wel: vanillepudding met of zonder rozijnen? Tegen 12u. 
staan er acht glazen kommetjes pudding, mooi op een rij.

Een bewoner heeft tijdelijk ’s morgens en ’s avonds extra verpleegkundige zorgen 
nodig. De verpleegster komt even langs om te bespreken wanneer dit het best past 
in het tijdschema van de bewoner. In een minimum van tijd is dat geregeld en zijn 
beiden tevreden!

Het zomert, wat zouden we graag bloemen op ons terras zien. Er wordt van 
gedachten gewisseld en we spreken af. Een medewerker rijdt samen met een 
bewoonster naar de bloemist voor geraniums en kleine witte en paarse bloempjes 
voor de bloembakken. Zo hebben wij in de zomer met z’n allen van een bebloemd 
terras genoten met bloemen die we zelf gekozen hebben.

Regelmatig is er in Keyhof een vergadering voor alle bewoners, de ‘Bewoners-
adviesraad’. Dat is een goed idee en een ondersteuning bij de organisatie. Een 
afgevaardigde van de bewoners leidt de vergadering. Bewoners brengen zelf 
onderwerpen aan, stellen vragen, kijken kritisch naar de gang van zaken, doen 
voorstellen en spelen in op elkaar. Alle onderwerpen kunnen hier aan bod komen, 
van A tot Z, over de was, over de maaltijden, over de medicatiebewaking. Ten 
gepaste tijd wordt er ook informatie gegeven over grote en kleine plannen van 
Keyhof. Zo is de betrokkenheid van de bewoners effectief en actueel. 

Zuster I.S.

LIEF ZIJN

Wat mij trof en ontroerde: Een verzorgster vroeg aan een bejaarde: ‘Lig jij goed zo? 
Heb je nog iets nodig?’ De bewoner zei: ‘Lief zijn!’ Is dit niet het allerbelangrijkste in elk 
mensenleven? Ligt daar ook niet de kern van ‘kwaliteit van leven?’
De laatste maanden heb ik dit aan den lijve mogen ondervinden. Twee maal per dag 
verzorgd worden. Geen harde woorden, goede verzorging, rekening houdend met wat ik 
nog kan en doe. Als ik het moeilijk heb, komt er steevast een aanmoedigend, troostend 
woord. Bedankt lieve mensen! In mijn hart bedank ik iedereen apart en hoop dat je het 
nog lang wil en kan doen.
Spijtig ondervind ik soms de beperktheid van tijd door het tekort aan personeel. Hopelijk 
vindt men nog mensen die kiezen voor dit beroep, want dit vraagt veel. Hopelijk draagt 
minister Vandeurzen ook nog een steentje bij. Dank je wel.

Bewoner, Keyhof
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Uitgelicht

Tijdens een tweedaagse inleefsessie van sTimul Lubbeek ervaarde ik als 
zorgverlener zelf hoe het is om zorgafhankelijk te zijn. Ik kreeg hierdoor een 
andere kijk op de totaalzorg. Ik ga nu zeker nog meer stilstaan bij kleine 
details en gevoelens van de bewoners. Zorg op maat van de bewoners: 
we kunnen hierin zeker nog groeien. Het zit hem in die kleine, maar zo 
belangrijke dingen voor de bewoner, al lijkt dat voor ons soms banaal. 

Cathy, woonzorgcoördinator
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Uitdaging

Werken voor personen met dementie is  specialistenwerk en De Wingerd legt 
de lat zeer hoog! Deze ambitie delen we met alle medewerkers en het tempo 
om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken stemmen we onder elkaar af.  
Net daar ligt onze sterkte.
Onze uitdaging voor de komende jaren is deze specialisten te kunnen blijven 
rekruteren en de omstandigheden te creëren om medewerkers in optimale 
omstandigheden te laten functioneren en te blijven groeien. Alleen zo kunnen 
we ‘kwaliteit van leven’ realiseren voor personen met dementie. 

Jan Vanwezer
dagelijks verantwoordelijke
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de wingerd
Wingerdstraat 14 
3000 Leuven 
T: 016 28 47 90

Woonzorgaanbod
109 wgl. RVT
38 wgl. ROB
10 wgl. kortverblijf
2 dagcentra

wingerd@wznd.be
www.wingerd.info

facebook.com/wzcdewingerd

lokaal dienstencentrum
Wijnveld
www.wijnveld.info 

facebook.com/ldcwijnveld

Focus op 2017

Intimiteit en seksualiteit: breek de stilte
In de schoot van de werkgroep dementie werd in de loop van 2017 gewerkt rond het 
thema ‘intimiteit en seksualiteit’: we willen graag het taboe doorbreken en hierover 
kunnen spreken met de bewoners. We schreven daarom een vernieuwde visie over 
dit onderwerp en werken aan een positief beleid om de theorie rond intimiteit en 
seksualiteit naar de werkvloer te vertalen en alle zorgverstrekkers aandachtig te 
maken voor signalen hierrond. Aan de hand van een reeks herkenbare casussen 
zoeken we naar antwoorden op alle vragen rond intimiteit en seksualiteit.

We willen het niet alleen bij mooie woorden laten en horen graag hoe de bezoeker, 
de bewoner of diens familie er over denkt. Bij een nieuwe opname ontvangen zij de 
visietekst en in het levensverhaal bevragen we wat het voor de bewoners betekent 
en of zij nog behoefte hebben aan intimiteit of seksualiteit. We gingen op zoek naar 
handelswijzen om de bewoners tijdens het wasritueel met nog meer respect te 
kunnen benaderen. Een nieuwe brochure behandelt dit aspect: “het wasritueel bij 
personen met dementie; een intiem gebeuren”. Met de deurhangers, ‘niet storen’ 
zoals in een hotel, bieden we opnieuw meer privacy aan bewoners en familie.

Praten over intimiteit en seksualiteit is moeilijk. Aan de hand van een intimiteits- 
en seksualiteitsspel met kaarten van zinnenprikkelende of uitdagende illustraties 
en leuke vragen starten we het gesprek en breken we samen de stilte. Hoewel 
dit thema dagelijks in de media opduikt, blijkt dit geen evidentie te zijn in een 
woonzorgcentrum. We hebben een goede start genomen en bouwen verder.

Het Muzieksalon 
Het geheugenkoor is een maandelijkse samenzang, het muzieksalon is een iets 
andere muzikale traktatie: we spelen, zingen en luisteren samen met een kleine 
bewonersgroep. Wij gingen met vier vrijwilligers van start vol goede moed en 
zonder enig theoretisch model en zonder een bestaand praktijkvoorbeeld. Maar 
nu, enkele muzieksalon-sessies later, weten we dat samen musiceren niet alleen 
mogelijk is, maar dat het een fantastische bezigheid is die de bewoners ongekend 
genoegen verschaft. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we nog vele inzichten 
zullen verwerven tijdens de volgende jaren. Al zijn we nog maar aan het begin 
van onze exploratietocht door dit melodische landschap, toch zijn ook hier de 
resultaten opmerkelijk. Er is al veel geschreven en onderzoek gedaan naar muziek 
en dementie, maar wat wij zeker weten is dat de musicerende bewoners en wijzelf 
bijzonder genieten van onze muzikale zoektocht tijdens ‘Het Muzieksalon’.

Alzheimer Code 2017: bewoners als ontluikende beeldende kunstenaars
De Alzheimer Code is een sociaal en cultureel initiatief dat pleit voor een respectvol 
en genuanceerd beeld over mensen met dementie. In het kader van dit project 
bezoekt kunstenares Alexandra Cool verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen. 
Ze nodigt bewoners met dementie uit tot boetseren. Het is spontaan creatief bezig 
zijn, waarbij mensen met dementie intuïtief tot een beeld komen. Vaak stralen de 
ontstane figuren een soort van ‘oerkracht’ uit. 

http://www.wingerd.info
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“Het opzet was even geniaal als eenvoudig: een houten plank met een dunne 
rechtopstaande balk en klei werden uitgedeeld en kort werd er getoond hoe je hoger 
en groter kon bouwen door de balk met klei te bekleden. Andere instructies waren 
er niet. Iedereen was vrij om te maken wat hij of zij wilde. Toevallige voorbijgangers 
stopten even bij het raam en bleven kijken naar de boetserende bewoners, alsof ze 
voelden dat er daar iets bijzonders gebeurde”.

“De bewoners gingen, sommigen eerst aarzelend, aan de slag; maar ze kwamen 
gaandeweg elk tot een eigen uniek werk. Bij het beeld-in-wording hoorde vaak 
een verhaal, een opmerking of anekdote. De concentratie van de bewoners was 
opmerkelijk, geboeid door wat hun handen voor hun eigen ogen creëerden”.

Alle boetseerwerken werden in het atelier van Alexandra losgemaakt van de houten 
steun en na het drogen in de oven tot stenen beelden gebakken. De tweede dag 
was ook fotografe Mirjam Devriendt erbij. Zij fotografeerde het hele gebeuren. 
Nadien liep er in De Wingerd een tentoonstelling van de kunstwerken. Het is vast 
en zeker een geslaagd initiatief met bijzonder knappe resultaten! 

Nieuwe functieomschrijvingen lopen voor 80% gelijk
Wat doet een logistiek medewerker elke dag opnieuw en waar maken zij hét verschil 
om goede zorg te kunnen verlenen? Welke specifieke taken zijn aan een zorg- of 
verpleegkundige voorbehouden? Welke competenties hebben we nodig om tot 
goede resultaten te komen? Het antwoord op deze vragen vertaalt zich in een reeks 
vernieuwde functieomschrijvingen. Deze lopen naar visie en inhoud voor 80% gelijk 
bij de verschillende disciplines. De concrete taken blijven natuurlijk wel verschillen, 
maar de verpleegkundigen geven hier niet alleen pilletjes. Het dagelijkse leven in 
huis wordt door hen mee georganiseerd.

Alle medewerkers hebben eigen talenten die we graag verder ontwikkelen. 
Deze nieuwe functieomschrijvingen reiken ons niet alleen handvatten aan om te 
groeien als team, ze vormen straks ook de basis voor wie hier wil komen werken. 
De komende maanden en jaren gaan we daarmee samen op zoek naar nog meer 
kwaliteit van wonen, leven en werken – voor de bewoners én de medewerkers!

VERTREKKEN VANUIT DE NODEN EN BEHOEFTEN

Waardigheid, warmte, respect en het willen gelukkig maken van elk van de residenten, en 
dit in familiaal verband, dag in dag uit. Het wonen met acht mensen samen, zelf eten klaar 
maken, leuke afwisselende activiteiten, muziek, dans, wandelingen, zwemmen...
Je voelt je niet opgesloten, integendeel je voelt je hier vrij. Kinderen en kleinkinderen zijn hier 
echt welkom. Er wordt tijd gemaakt voor een goed gesprek. Er zijn geen vastgeroeste regels. 
Neen, hier kijkt men naar de individuele mens en vertrekt vanuit de noden en behoeften van 
die persoon en men probeert de bewoner zo maximaal mogelijk gelukkig te maken. 
Als familie worden wij betrokken bij het reilen en zeilen van de woning. Wij staan nooit in 
de kou met onze vragen. In al deze tijd dat onze moeder in De Wingerd woont, zijn wij nog 
nooit onvriendelijk verwelkomd. Integendeel, een kopje koffie staat altijd voor je klaar, even 
babbelen, ja het voelt als thuis komen. 
Hoe je het draait of keert, als je veel van je ouders houdt, blijft het emotioneel zwaar om 
de beslissing te nemen om de zorg uit handen te geven. Maar als je dan terecht komt bij De 
Wingerd valt er een pak van je schouders. 

Carmelita - familielid, De Wingerd
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Uitgelicht

Ieder van ons wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Wij hebben 
echter ook blinde vlekken, wat we niet van onszelf zien. Blijven stilstaan 
bij wat er echt toe doet, is een hele uitdaging. Dit doe je niet alleen. Rustig 
de tijd nemen om met elkaar te praten en te vertellen wat jouw behoeften 
zijn, wat jij wil bijleren en samen zoeken hoe jij jouw competenties kan 
versterken. We willen een inspirerende organisatie zijn met tevreden en 
deskundige medewerkers. De competenties en talenten van medewerkers 
goed inzetten en de noden van de medewerkers goed kunnen schatten. 
Verandering vraagt tijd.

Nele Gaeremynck, beleidsmedewerker
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Uitdaging

Het toenemend aantal zorgvragers ten opzichte van het beperkte 
aanbod van zorgverleners baart ons zorgen. Ons hoofd in het zand 
steken en wachten tot dit zichzelf oplost, zou getuigen van een 
slecht management. 
De klassieke vertrouwde concepten kritisch in vraag durven 
stellen, op zoek gaan naar perspectieven om zorg voor morgen 
anders en beter te organiseren om zo verder te evolueren in 
participatieve zorg op maat van de cliënt: dit is de uitdaging voor 
het komende jaar. 
Samen met alle medewerkers, bewoners, bezoekers, familieleden 
en mantelzorgers zullen we hierin slagen.

Rudi Logist
dagelijks verantwoordelijke
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Focus 2017

Fietsen voor alle leeftijden
Het project ‘Fietsen voor alle leeftijden’ kadert helemaal in de visie en inspanningen 
van de voorbije jaren om de bewoners extra te laten bewegen en maximaal te 
participeren aan het buurt-, stads- en verenigingsleven. We startten met ‘donderdag 
wandeldag’, voerden een sensibiliseringscampagne, ‘Dijlehof verplaatst zich groen’ 
en organiseerden een ‘dag van de lege parking’.

Maar nog niet iedereen kwam aan bod, met name voor een aantal bewoners 
zijn er meer inspanningen nodig omdat zij zich met een rolstoel verplaatsen. 
Het ‘zwembadproject’ gaf daar een passend antwoord op: rolstoelafhankelijke 
bewoners vrij laten bewegen en ontspannen in het water. Hetzelfde willen we nu 
bereiken met ‘aangepast’ fietsen.

Fietsen is een activiteit die iedereen kent, maar niet meer iedereen kan het 
omwille van de diverse vaardigheden die dit vereist. Daarom gingen wij op zoek 
naar fietsmodellen waarbij elke bewoner de kans krijgt om die fietservaring te 
herbeleven. Naast de mogelijkheid om binnen in de kine-zaal te fietsen op een 
hometrainer, brengen we bewoners weer naar buiten en in de stad. We gaan 
fietsen met een doel voor ogen: koffie drinken op een terras, Leuven verkennen, 
een bezoek brengen.

De bewoners van woonzorgcentrum De Wingerd, maakten al eerder kennis met 
een elektrische duofiets. Het concept, door de kiné-collega’s geïntroduceerd om 
mensen met dementie terug te activeren, sloeg er onmiddellijk aan bij familieleden 
van de bewoners. Sindsdien wordt er graag en vaak samen gefietst en brengen ze 
mensen met dementie terug in beweging en opnieuw naar buiten in de groene 
omgeving. Aangemoedigd door deze ervaringen werden de voorbije maanden 
sponsors gezocht en gevonden. Met die middelen werd een schitterende duofiets 
én een riksja aangekocht. 

Vandaag fietsen de bewoners in Dijlehof opnieuw zelf, begeleid door medewerkers 
of familie. Vrijwilligers fietsen met bewoners in de riksja, een vaste ploeg zet 
zich daarvoor in. Bij goed weer maken ze vier namiddagen per week uitstapjes, 
korte ritjes van een half uur tot een uurtje, met een aangepaste snelheid door de 
Leuvense binnenstad. 

Het Mozaiëk-atelier: een voorbeeld van integratie en inclusie
Met de heraanleg van parken en pleinen creëert de stad Leuven nieuwe en 
vernieuwde buurten. Daar wil Dijlehof uiteraard graag actief aan meewerken. Meer 
dan 300 Leuvenaars versierden samen 34 boombakken met 136 m² mozaïek in de 
nieuwe autoluwe straten. Ook de bewoners van Dijlehof staken de handen uit de 
mouwen en werkten mee aan deze kunstwerken. Ideeën werden samen gebracht 
in een werkgroep. Bewoners kozen om de thema’s plataan, tuin, bloemen en vogels 
in de mozaïek te verwerken. Samen met kunstenaar Jan Vander Elst werkten ze 
een ontwerp uit en gingen ze met de mozaïeken aan de slag. Het kunstwerk van 
de bewoners kreeg een afwerking met een laagje polyesterlijm en pronkt nu op 
de boombakken van het nabijgelegen plein. Binnenkort organiseert de stad een 
stadswandeling langs al de mozaïeken. We zullen met trots aanwezig zijn!

dijlehof
Minderbroedersstraat 9b
3000 LEUVEN
T: 016 29 31 42 

Woonzorgaanbod
56 wgl. RVT
14 wgl. ROB
4 wgl. kortverblijf
2 wgl. revaliderend kortverblijf 
1 dagcentrum
39 assistentiewoningen

dijlehof@wznd.be
www.dijlehof.be

Uitgelicht

Persoonlijk trok het 
project “Fietsen voor alle 
leeftijden” mij binnen. 
Samen met andere 
vrijwilligers kregen we 
de kans om in ons eerste 
seizoen vele bewoners 
een aangename rit te 
bezorgen in de riksja, 
aangevuld met een 
leuke babbel en af en 
toe ook een terrasje. 
We ondervonden 
heel wat waardering 
van bewoners en 
medewerkers. En het 
regelen van allerlei 
afspraken liep heel vlot. 

Luc, riksja piloot

http://www.dijlehof.be
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Voor bewoners van Dijlehof was dit een unieke kans om mee deel uit te maken 
van een buurt die zich engageert om het wonen in de stad aangenamer te 
maken. Bewoners van het woonzorgcentrum die zelf hun steentje bijdragen aan 
stadsvernieuwing, aan gezellige pleinen waar het goed vertoeven is: een mooi 
initiatief naar maatschappelijke integratie, een stap in de goede richting, naar een 
buurt die zorg en wonen verbindt.

Handen die spreken
Onze handen vertellen onze geschiedenis. Handen hebben gewerkt, gezorgd, 
volgehouden, losgelaten, gestreeld, gegeven, gekregen. Waren het stevige 
werkende handen? Soms moesten ze vechten, soms moesten ze dragen en zorgen. 
Iedereen heeft een prachtig verhaal en een hele geschiedenis te vertellen. Vertellen 
over het leven, geeft een gevoel van identiteit en een gevoel de teugels in handen 
te hebben. Oud worden, doe je niet zonder herinneringen. Naar die verschillende 
ervaringen en levens die mensen in hun dragen gingen we met een groepje van 
bewoners op zoek. 
Met reminiscentie-technieken maakten we het geheugen wakker om tot 
verbluffende vertelmomenten te komen. De verhalen van mensen zijn immers 
uniek en tegelijkertijd verbijsterend. Over jaren in Congo, over dichter zijn in hart 
en nieren, over een gelukkige kindertijd en jeugd … naar elkaar luisteren en zelf 
vertellen. Het waren uren om te koesteren. Het is steeds weer fijn om met mensen 
samen te zitten en samen met hen terug te blikken op hun leven.

Inspiratiedag kapsters
De sfeer zat goed, volgens een bewoonster die net een make-over had gekregen. 
Snit, kleuring, kopje koffie, schminken en op de foto. Een metamorfose en niet enkel 
aan de buitenkant, ook de innerlijke mens werd zichtbaar gevoed en verwend. 
De inspiratiedag voor de kapsters van Woonzorgnet-Dijleland was opnieuw een 
succes: praktische en herkenbare casussen aftoetsen aan de zorgvisie. 

Kapper en lesgever Kevin drukte zijn bewondering uit voor de professionaliteit 
waarmee de kapsters binnen de specifieke setting van een woonzorgcentrum 
omgaan met de bewoners. Hij daagde zijn publiek uit om mensen, ongeacht hun 
leeftijd, te blijven informeren over nieuwe trends en af te durven stappen van 
routine omdat het niet enkel de bewoner maar ook de kapsters zelf ten goede komt. 
De thema's ergonomie, verplaatsingstechnieken en het elektronisch zorgdossier 
werden behouden voor een volgende editie. 

KLEINE AANGENAME DINGEN

Mama geniet van de goede zorgen en aandacht van het vriendelijk personeel: kleden, 
wassen, eten maar ook een gesprekje tijdens de dag, of voor het slapen gaan, een taartje 
met koffie, een grappige kwinkslag, de occasionele begeleiding naar de kapper of naar 
een activiteit. Mama vindt het fijn dat ze kan kiezen waar ze wenst te vertoeven tussen 
de maaltijden: in haar kamer of in de gemeenschappelijke ruimtes. De uren van de 
maaltijden zijn flexibel, hetgeen de ontspannen sfeer in de hand werkt. 
Het personeel is bovendien attent, bezorgd en empathisch en staat steeds klaar 
om feedback. Het huis wordt dikwijls opgefleurd met bloemen, figuurtjes, kaders al 
naargelang de tijd van het seizoen. Mama geniet daar wel van. Kleine aangename dingen. 
Dank voor de kwaliteit die jullie leveren!

Familie - Dijlehof
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Uitgelicht

Vrijwilliger in Dijlehof, hoe word je dat eigenlijk? Je wordt het niet, je rolt er gewoon in. Als je uit het goede ijzer 
gesmeed bent dan is Dijlehof echt een magneet. Het goede ijzer? Iedereen heeft wel talenten of interesses die in 
Dijlehof ingezet kunnen worden. Je tapt graag, je bent graag onder de mensen, je wandelt regelmatig, je fietst graag, 
je organiseert als de beste, je legt vlot contacten, je luistert empathisch naar levensverhalen, je bent een geboren 
verhalenverteller, je steekt energiek een handje toe, je bent handig, je maakt mooie foto’s en portretten. Jij kunt er 
vast nog een hele lijst bedenken. Iedereen heeft wel een motivatie om de drempel over te geraken. Je wil iets terug 
doen voor de mensen die zich een leven lang op vele manier ingezet hebben voor onze maatschappij. Je wil op één of 
andere manier actief aan de slag blijven met je talenten. Je bent aangetrokken door de persoonlijke geschiedenis van 
bewoners. Je drinkt graag een glaasje of een koffie in gezelschap. Nieuwe contacten leggen boeit je. Je zorgt graag en 
liefst nog geef je de volle aandacht aan één persoon. Er zijn nog vele andere redenen, zelfs tegenstrijdige die allemaal 
werken, behalve rijk worden, als je dat in euro’s wil uitdrukken tenminste, want verrijkend is het altijd.

Luc, vrijwilliger
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raad Van Bestuur

De Raad van Bestuur van VZW Woonzorgnet-Dijleland was tijdens het werkjaar 2017 
samengesteld als volgt:

• Prof. em. Emmanuël Keirse, hoogleraar verliesverwerking KULeuven,  
voorzitter Raad van Bestuur  

• Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke, hoogleraar en diensthoofd gerontopsychiatrie 
KULeuven, ondervoorzitter Raad van Bestuur 

• Dhr. Gustaaf Hendrickx, economist, gewezen directeur Medisch Centrum 
Huisartsen (MCH) 

• Mevr. An Veris, economist, financieel manager UZ Leuven 
• Dhr. Gilbert Verbinnen, voorzitter Home Vogelzang vzw
• Mevr. Eleonora Holtzer, medewerker Kabinet Vandeurzen, zorgambassadeur 
• Dhr. Marc Desmet, Jezuïet, hoofdarts palliatieve eenheid Jessa Ziekenhuis Hasselt 
• Dhr. Dirk Butzler, advocaat
• Dhr. Bart De Greef, economist, financieel directeur Z.org (UPC) KU Leuven vzw
• Dhr. Jan De Lepeleire, huisarts, hoogleraar huisartsengeneeskunde,  

hoofd medische dienst UPC
• Dhr. Koen Hoste, zaakvoerder Living Stone
• Dhr. Daniel De Klerck, gewezen lid van het Directiecomité Boerenbond
• Zr. Emerence Brants, overste Zrs. Annonciaden van Huldenberg
• Mevr. Magda Aelvoet, Minister van Staat 
• Mevr. Rita Nijs, gewezen leerkracht en pedagogisch medewerker OVSG

Contactpersonen

Algemeen directeur 
Griet Robberechts T: 016 28 47 90   griet.robberechts@wznd.be

Financieel economisch directeur 
Yannic Brandt   T: 016 28 47 90   yannic.brandt@wznd.be

Technisch verantwoordelijke
Zoltan Wassenberg T: 016 49 81 54  zoltan.wassenberg@wznd.be

Dagelijks verantwoordelijken
Sarah Dupont  T: 016 47 98 14  sarah.dupont@wznd.be
Jan Vanwezer  T: 016 28 47 91  jan.vanwezer@wznd.be
Rudi Logist  T: 016 29 31 42  rudi.logist@wznd.be
Eddy Devolder  T: 016 47 99 36  eddy.devolder@wznd.be

Beleidsmedewerkers
Elif Can   T: 016 28 47 90   elif.can@wznd.be
Patris Wagemans T: 016 47 13 52  patris.wagemans@wznd.be
Nele Gaeremynck T: 016 28 47 96  nele.gaeremynck@wznd.be
Karin Vandoorne T: 016 29 31 42  karin.vandoorne@wznd.be

organisatie
VZW WOONZORGNET-DIJLELAND
Maatschappelijke zetel:
Wingerdstraat 14
3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90
E: info@wznd.be

KBO: BE 0500.952.540

www.woonzorgnet-dijleland.be

http://www.woonzorgnet-dijleland.be
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cijfers Bewoners

KEYHOF WZC KV DVC GAW
Capaciteit 30
Aantal RVT 25
Aantal ROB 5
Thuiszorgbedden 43
Aantal opnames 14
Aantal overlijdens 12
Uitstroom 2
Gemiddelde verblijfsduur (dagen) 752 
Gemiddelde leeftijd (jaren) 87 

DIJLEHOF WZC KV DVC GAW
Capaciteit 70 6 15 39
Aantal RVT 56
Aantal ROB 14 4
Revaliderend kortverblijf 2
Gemiddelde bezetting 14
Aantal opnames 26 88 35 9
Aantal overlijdens 21 - 1 1
Uitstroom 6 91 21 -
Uitstroom naar eigen WZC 6
Gemiddelde verblijfsduur (dagen) 1.999 24 52 1.719 
Gemiddelde leeftijd (jaren) 89 82 87 

DE WINGERD WZC KV DVC GAW
Capaciteit 147 10 24
Aantal RVT 109
Aantal ROB 38 10
Gemiddelde bezetting 23
Aantal opnames 53 52 120
Aantal overlijdens 48 - 3
Uitstroom 5 30 37
Gemiddelde verblijfsduur (dagen) 957 39 40 
Gemiddelde leeftijd (jaren) 84 82 80 

TER MEEREN WZC KV DVC GAW
Capaciteit 108 4 13
Aantal RVT 77
Aantal ROB 31 4
Gemiddelde bezetting 6
Aantal opnames 35 55 21
Aantal overlijdens 32 1 3
Uitstroom 5 54 5
Gemiddelde verblijfsduur (dagen) 1.292 28 38 
Gemiddelde leeftijd (jaren) 89 88 84 

Leeswijzer

Uitstroom is een 
containerbegrip dat 
verschillende ladingen 
dekt: bewoners gaan 
terug naar huis; worden 
langdurig opgenomen 
in een gespecialiseerde 
voorziening; verhuizen 
naar een meer 
aangepast aanbod 
binnen ons zorgtraject, 
of kiezen voor een 
woonzorgcentrum 
dichter bij de kinderen. 
2017 was voor Dijlehof 
een bijzonder jaar: 
6 paters, bewoners van 
het woonzorgcentrum, 
zijn teruggekeerd naar 
het Jezuïetenhuis in 
Heverlee.

WZC - woonzorgcetrum

KV - kortverblijf

DVC - dagverzorgingscentrum

GAW - groep van 

assistentiewoningen
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personeel

Verhouding tussen FTE in zorg, zorgondersteunende functies, administratie en beleid

80%

16%

4%

DE WINGERD 109,74 FTE

69%

25%

6%

DIJLEHOF 62,64 FTE

72%

23%

5%

TER MEEREN 72,75 FTE

67%

26%

6%

KEYHOF 41,80 FTE

74%
26%

ZORGCIRKELS 2,22 FTE 

100%

MEMO 2,95 FTE 

71%

21%

8%

WOONZORGNET-DIJLELAND 297,93 FTE 

DE WINGERD

TOTAAL ZORG

TOTAAL ZORGONDERSTEUNEND

TOTAAL ADMINISTRATIE EN BELEID

9%

91%

OVERKOEPELEND 11,00 FTE
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Aantal medewerkers in dienst op 31/12/2017

 

     

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie:

Ter Meeren Keyhof De Wingerd Dijlehof Totaal

19-30 jaar 19 10 48 19 96
31-40 jaar 15 7 29 23 74
41-50 jaar 32 9 51 23 115
51-60 jaar 42 27 51 26 146
61-65 jaar 9 8 6 6 29

totaal   61
voltijds   21
deeltijds  40

totaal   98
voltijds   15
deeltijds  83

totaal   185
voltijds   30
deeltijds  155

totaal   116
voltijds   34 
deeltijds  82
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Afwezigheid door ziekte (tot één maand)
Woonzorgnet-Dijleland voert een positief aanwezigheidsbeleid dat gericht is op het verhogen van de betrokkenheid en 
de veerkracht van medewerkers. Dit uit zich onder andere in een afwezigheid wegens ziekte (tot één maand) dat zeer 
nauw aanleunt bij het nationale gemiddelde.

Ter Meeren Keyhof De Wingerd Dijlehof
Aantal FTE 72,75 41,8 109,74 62,64
% afwezigheid 3,05 3,47 3,33 3,3

Vorming, bijscholing en opleiding
Woonzorgnet-Dijleland investeert met een gestructureerd opleidingsbeleid in het aanwezig talent en in de verdere 
ontwikkeling van competenties. Zo worden medewerkers in hun kracht gezet en kan elke medewerker zich blijven 
ontwikkelen.

Ter Meeren Keyhof De Wingerd Dijlehof
Aantal uren 2.178 1.811 1.891 1.177
Interne opl. 12 15 21 14

stagiaires en JoBstudenten
Woonzorgnet-Dijleland biedt opleidingskansen en stageplaatsen aan studenten uit verschillende scholen en 
uiteenlopende studierichtingen: BSO, TSO, HBO, CVO, bachelors in de verpleegkunde of sociaal werk, masters kiné of 
farmacologie. 

Ter Meeren Keyhof De Wingerd Dijlehof
Aantal stages 30 12 96 85
Jobstud. in FTE 0,80 0,86 1,55 2,04

VriJwilligers       
De vrijwilligersinzet neemt in alle huizen jaar na jaar toe en piekt in Dijlehof met een toename van 26 nieuwe vrijwilligers. 

Ter Meeren Keyhof De Wingerd Dijlehof
Aantal 51 18 105 66

BelangriJkste preVentiemaatregelen

Initiatief Uitvoering
Brandpreventie Theoretische lessen brandpreventie; zandbakoefeningen in alle woningen; basiskennis 

evacuatie; risicoanalyses brand van de gebouwen; brandweer rondgang.

Arbeidsongevallen Procedure opgestart voor betere screening en monitoring.
Werkpostbezoeken Overzichtscontrole van werkposten en arbeidsmiddelen.
Aankoopprocedure Opstart consensusmodel aankopen; primaire preventie op arbeidsmiddelen.
Re-integratie Procedure verfijning voor re-integratietrajecten.
Gezondheidsacties Promotie rond fietsacties, meer bewegen; griepvaccinatiecampagne voor alle medewerkers 

met een colloquium door Prof. Dr. Marc Van Ranst, nationaal griepcommissaris.

Gezondheidstoezicht Uitgevoerd met/door IDEWE met focus op preventie van prikongevallen.
Adviesverlening Ergonomie, werkposten, brand, arbeidsmiddelen.
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media
Regelmatig verschijnen er
artikels in de pers 
over initiatieven ontwikkeld 
in de woonzorgcentra van 
Woonzorgnet-Dijleland,
een bloemlezing...

 © Foto Vertommen - Een bewoner test de duofiets 'Fun2go' uit Nederland in de tuin van 
woonzorgcentrum Dijlehof. 

ADVERTENTIE

Advertentie niet meer 
weergeven

Info 

23 september 2017    

 © Foto Vertommen - Een bewoner test de duofiets 'Fun2go' uit Nederland in de tuin van 
woonzorgcentrum Dijlehof. 

ADVERTENTIE

Advertentie niet meer 
weergeven

Info 

23 september 2017    
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LEUVEN - Bij prachtig zomerweer en met meer dan tachtig activiteiten is de negende editie van Autovrije Zondag in
Leuven een groot succes geworden.

“Voor één keer mag je hier op straat lopen. Normaal moet dat op de stoep”, hoorden we een vader tegen zijn dochter zeggen terwijl we de
Bondgenotenlaan verkenden. Die centrale as werd gisteren ingepalmd door voetgangers, fietsers en ook bezoekers op een step of inlineskates.

Net als vorig jaar stond het eerste deel van de Bondgenotenlaan in het teken van toegankelijkheid. Wie eens wilde ervaren hoe het is om in een
rolstoel de stad te bezoeken, kon dat testen. Op het Justus Lipsiusplein was er een rollatordansoptreden.

Net als vorig jaar organiseerde het actiecomité ‘De Bruul Brult’ een protestactie tegen de toekomstige Bruulparking.

© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

HR Business Partner
Sirris

Heftruckchauffeur Volcontinu
AGO Jobs & HR

CONSULTANT MANPOWER LEUVEN MET ERVARING IN REKRUTERING
Manpower

Regional Account Manager - Leuven
Securex

Call agents gezocht voor IPG Leuven!
Forum Jobs Vilvoorde

Business Development Manager
VWR International bvba

Call agent technische bijstand Viessman gezocht!
Forum Jobs Vilvoorde

Coördinator Logistiek
Manpower

Buyer
Manpower

Deze dames beleven een zondags uitstapje in een taxifiets.

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/8Sc9DIOGpTM
/site/166djimw/ad/1107572?turl=https%3A%2F
%2Fbs.serving-
sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24417192%26PluID%3D0%26ord%3D1523866425789834)

(https://hello.lqm.io/bid_click_track
/8Sc9DIOGpTM_1/site/166djimw
/ad/1089999?turl=http%3A%2F%2Fcust-o.be%2F
%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dstart2018)

(https://hello.lqm.io/bid_click_track
/8Sc9DIOGpTM_2/site/166djimw
/ad/1117383?turl=https%3A%2F
%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN4472.265111.LIGATUS.COM%2FB20968424.2183480
%3D%3Bdc_rdid
%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D)

Leuven geniet van zonovergoten zondag zonder auto’s (Leuven) - Het ... https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170827_03038256

1 van 1 16/04/2018 10:14
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