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Authenticiteit is de rode draad doorheen onze 
werking en ook doorheen dit jaarverslag.
In onze complexe samenleving gaan we samen een 
boeiende weg. Zij aan zij: cliënt, familie, medewerker 
en vrijwilliger. Een weg met prachtige kronkels,  
kleine en grote hindernissen, soms heuvelachtig. We 
stappen meestal snel rechtdoor, af en toe staan we  
stil om te bewonderen, te verwonderen. Maar altijd 
met een authentieke heldere missie: we gaan voor 
kwaliteit van leven, met de stroom mee als het kan, 
tegen de stroom in als het moet. Als het hoofd en het 
hart hetzelfde woord spreken, hetzelfde voelen, dan 
wordt alles mogelijk: ruimte tot leven creëren door 
goede zorg, nieuwe ideeën uitwerken, gedreven 
medewerkers mogelijkheden geven tot ontplooiing, 
oog voor duurzaamheid en mobiliteit hebben; met 

andere woorden echt in de samenleving staan als 
organisatie voor ouderen. Dit kunnen we enkel in 
verbondenheid met al diegenen die op ons pad 
komen of naar wie we zelf  op zoek gaan.
Ik wil u als cliënt en familie bedanken voor het 
vertrouwen dat u in ons stelt en de ondersteuning 
die we van u krijgen.
Ik wil  alle  medewerkers, vrijwilligers en bestuurders 
bedanken voor hun authentiek zijn.
Ik wil al de partners en collega’s bedanken voor 
een inspirerende samenwerking die de wereld  een 
beetje beter maakt.

Laten we samen volharden in de authenticiteit!

Griet Robberechts
Algemeen Directeur Woonzorgnet-Dijleland

B
ewoners en medewerkers m

aken samen het 
vers

chi
l !

Voorwoord



2.

2017

2019

Bewoners maken het verschil

respect geeft ruimte tot leven

Zichtbaar aanwervingsbeleid

samen maken we hét verschil

Leefbaar ondernemen

een versnelling lager durven schakelen

IAO iets anders organiseren

aantrekkelijke werkplek

Samenleven in verbondenheid

maatschappelijke relevantie

Generaties leren van elkaar

jongeren ontdekken het WZC

Innoveren met studenten

vernieuwing door samenwerking

Duurzaam in beweging

oog voor ecologie en mobiliteit

Communicatie

guerrillamarketing in de zorg

Nieuwe ideeën over zorg

inspirerend netwerk



3.

Bewoners maken het verschil
‘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, 
maar vanaf wanneer is er echt sprake van participatie, van inspraak in het beleid en van 
familiebetrokkenheid?

Woonzorgnet-Dijleland zet voluit in op het behoud van autonomie en het eigen netwerk 
van bewoners, die deel blijven uitmaken van hun familiale kring, van het openbare leven in 
stad of gemeente. Bewoners in De Wingerd leggen eigen klemtonen voor persoonsgerichte 
zorg, in Ter Meeren zetten ze mee de krijtlijnen uit van de vernieuwbouw. In Keyhof nemen 
sommige bewoners ook een vrijwilligersengagement op bij de maaltijdbegeleiding. Dijlehof 
slaat een brug naar de buurt door samen met de bewoners actief mee na te denken over 
de herinrichting van de autoluwe zone.

Respect geef  ruimte to  leve
n ...



Ouderen en mensen met dementie in het bijzonder kunnen ons 
een spiegel voorhouden die onze eigen onrust zichtbaar maakt. 
Zeker wanneer het gaat om werkstress, waar tegenwoordig zoveel 
om te doen is. Vanuit deze vaststelling is er dankzij Dirk Swaegers, 
energiecoach en -trainer, een heel uniek project ontstaan:  
De Rustverleners. Samen met de collega’s in de zorg en consultancy 
bureau EnerG.be, organiseren we inleefdagen en workshops voor 
teams uit het bedrijfsleven. Een synergie die bewoners niet alleen 
terug maatschappelijke én economische meerwaarde geeft, maar 
aan ondernemers en managers ook bruikbare oplossingen biedt 
voor de belangrijke  uitdaging: werkbaar werk. 4.

Geef bewoners  
hun stem terug

Zondag 14 oktober 2018 worden overal de verkiezingen 
voor gemeente- en provincieraad gehouden. We hechten 
veel belang aan inspraak, op de eerste plaats binnen de 
eigen organisatie, maar Woonzorgnet-Dijleland draagt ook 
zorg voor de maatschappelijke integratie van ouderen en 
hun stem in het publieke debat. We informeren bewoners 
over het lokale politieke landschap en hoe ze hun stem 
correct kunnen uitbrengen, we oefenen samen op de 
stemcomputers, stellen vervoer ter beschikking en maken 
afspraken met de stad Leuven over de toegankelijkheid van 
het kiesbureau. De artsen worden gevraagd de bewoners 
mee te stimuleren om te gaan stemmen.
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Nieuwe ideeën durven realiseren

De Wingerd zet een ‘dementiebril’ op voor de aanleg van een tuin: hoge contrasten voeren 
bewoners met dementie mee over het gele wandelpad en de tuinpoort wordt afgeschermd 
met een groene heg. De architecturale innovatie, toegepast in de nieuwe kleinschalig 
genormaliseerde woningen van de extra bouwlaag, trekken we zo naar buiten door. Waar 
de sensomotorische desintegratie het perspectief doet vervagen, creëren we opnieuw 
structuur om onrust en desoriëntatie weg te nemen. De autonomie wordt hersteld.

Innovatieve zorg 
!

Woonzorgnet-Dijleland creëert openheid en ruimte voor nieuwe ideeën. We nemen de 
handschoen op en staan open voor innovatie in de praktijk. Alleen zo komen we tot een 
synergie van kennis en inzichten. Het woonzorgcentrum als laboratorium en incubator 
voor vernieuwing in de zorg is niet steeds een eenvoudige keuze, maar wel een boeiend 
pad dat naar kwaliteitswinst voor bewoners en medewerkers leidt.



We geloven rotsvast dat het welbevinden van de bewoners aanzienlijk kan verbeteren 
door zoveel als mogelijk te blijven bewegen. Hoe langer bewoners actief blijven, hoe 
langer ze hun zelfredzaamheid en vrijheid immers behouden en hoe minder zorgen 
en medicatie er nodig zijn. 

Om bewoners nog meer in beweging te krijgen schakelt Dijlehof de huisartsen in. Die 
hebben een vertrouwensband met de bewoner en spelen een niet te onderschatten rol 
in het bewegingsproject. Met het concreet ‘bewegingsadvies’ op doktersvoorschrift 
benadrukken we het belang van bewonersactiviteit. Een ludieke actie die heel wat 
bijval kent, want: “als de dokter het zegt, dan is het waar!”

6.
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Samenleven in verbondenheid
Het woonzorgcentrum leeft en de buurt is er welkom: minister Jo Vandeurzen daagt ons 
uit om ‘de spil van de buurt’ of van het dorp te worden. Ook dat participatieve principe 
hanteren we in onze huizen al langer: breng het woonzorgcentrum naar buiten en haal de 
omgeving naar binnen!

Zondag 15 april 2018 verzamelt een massa volk in en rond woonzorgcentrum Ter Meeren 
voor de aankomst van de wielerkoers in Neerijse. Met drank- en eetstanden, kinderanimatie 
en nog veel meer, groeit een nieuw sportevenement uit tot een fantastisch buurtfeest. 
De samenwerking met lokale verenigingen, de plaatselijke brouwerij en de organiserende 
Halfoogst VZW, brengt wielerfanaten, bewoners en bezoekers, buren en kijklustigen samen 
in een opperbeste koerssfeer. Woonzorgnet-Dijleland geeft daarmee voortreffelijk invulling 
aan die rol als spil van de buurt.

Maatschappelijke relevantie
 ...
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Keyhof gonst op 22 april 2018 van drukte en gezelligheid tijdens de 
eerste lentemarkt ooit in Huldenberg: de zon is van de partij en de 
lokale handelaars ook. Bewoners en marktbezoekers uit de wijde 
omgeving zorgen voor een gemoedelijke sfeer, puur genieten van een 
uniek concept waarbij het commerciële aspect voor de handelaars mooi 
meegenomen is, maar niet ons hoofddoel. Wij willen mensen verbinden 
en zijn daarin geslaagd. Een volgende editie is al in de maak.

5 oktober 2018: een ongeziene opkomst, een unieke mix van jong en oud, schoolgaande jeugd 
en bewoners van Dijlehof, Refugehof en Damiaanplein. Samen met de ondersteuning van de stad 
Leuven en ter gelegenheid van de opening van de Dijlebruggen komt het tot één groot buurtfeest. 
Na het doorknippen van het lint verkennen de schoolkinderen de vernieuwde route en zorgen 
bewoners voor een drankje. En na de speech is het tijd om een dansje te placeren. 
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Generaties leren van elkaar
De deuren van het woonzorgcentrum staan wagenwijd open. Allerlei 
projecten en acties trachten de verschillende generaties samen te 
brengen in cultuur en beweging of in kunst en sociaal engagement.

JOKA komt van 6 tot 10 augustus naar De Wingerd en naar Keyhof met een mini-kamp 
in het weekend van 30 november tot 2 december 2018. Ze brengen jongeren en de 
zorgsector samen om de intergenerationele solidariteit te vergroten, begrip en inzicht 
in mekaars leefwereld te krijgen. Zo ontstaan er fijne ontmoetingen en hartverwarmende 
gesprekken, voor jong en oud een unieke ervaring. De aanwezigheid van deze jonge 
vrijwilligers betekent heel wat in huis: samen leuke dingen doen, daar wordt iedereen blij 
van. Wordt vervolgd in 2019, met enthousiasme van het jonge geweld.

Jongeren ontdekk
en he
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Elkaars leefwereld verkennen 

Donderdag 26 juli 2018 staat er een groepje 
Chiromeisjes uit Geel voor de deur in Dijlehof. 
Ze zijn op zoek naar een bivakplaats voor één 
nacht en we geven hen graag onderdak. 
’s Ochtends schuiven de vrolijke tieners samen 
met de bewoners aan voor het ontbijt. Een 
bijzondere ervaring voor de jongeren en voor 
de senioren in het woonzorgcentrum roept 
het heel wat mooie herinneringen op aan hun 
jeugdbewegingstijd.

De HBO5 opleiding verpleegkunde van het St-Franciscusinstituut 
in Leuven hecht veel belang aan een degelijke basisvorming rond 
dementie en de belevingsgerichte benadering. Praktijkervaring 
doen de studenten op in een bijzondere tweedaagse inleefstage 
in De Wingerd, voor een keertje niet in de verpleging, maar wel 
als observator om de belevingswereld van een bewoner met 
dementie écht aan te leren voelen. 

“Hopelijk dragen ze die positieve visie straks uit naar hun 
toekomstige collega’s in andere organisaties, zodat ook daar de 
noodzakelijke omwentelingen kunnen gebeuren om niet langer 
het verpleegkundig takenpakket centraal te zetten, maar wel 
de persoon met dementie vanuit diens specifieke eigenheid.”

Kris Matuscsak
docent STFRAN
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Innoveren met studenten
Niemand kijkt nog op van stagiaires uit de opleidingen zorg- en verpleegkunde. Zij vormen 
sinds jaar en dag een vaste waarde in de teams en de woningen. Maar wanneer er 
masterstudenten farmacie, kine of huisartsen in opleiding een stage komen lopen in het 
woonzorgcentrum dan schept dat nieuwe mogelijkheden en inzichten.

“Stage in een rusthuis? Wat heeft een apotheker daar nu te zoeken? De reacties van 
mijn omgeving op de aankondiging dat ik stage zou lopen in Ter Meeren getuigden van 
wat onbegrip en verbazing. En ik moet toegeven dat ik zelf ook heb getwijfeld. Ga ik me 
wel nuttig kunnen maken? Zal ik niet gewoon in de weg lopen? De opdracht werd geen 
werk van lange termijn, maar iets waarvan je de impact meteen kon zien: aanpassen van 
medicatie na overleg met de behandelende arts, opstellen van een formularium. Met trots 
en voldoening keer ik elke avond huiswaarts en na afloop kan ik iedereen verzekeren dat 
een apotheker wel degelijk iets te zoeken heeft in een rusthuis. Ik heb echt het gevoel dat ik 
me nuttig kon maken en iets heb bijgedragen aan de optimalisatie van het medicatiebeleid.  
En dat maakt me trots. En neen niet in een rusthuis, wel in een woonzorgcentrum!” 

Vernieuwing door samenwerk
ing 

...

Julien De Brabanter
masterstudent 

farmaceutische wetenschappen
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In juli 2017 ontstaat het idee voor een tuinproject bij enkele collega’s en bewoners in 
Keyhof. De groene omgeving nodigt uit om buiten te wandelen, maar het ‘heuvellandschap’ 
is vaak nog een hindernis. We hebben nood aan een toegankelijke tuin voor de bewoners, 
met aandacht voor een dementievriendelijke inrichting. Vanaf het najaar wordt er 
samengewerkt met  studenten van de Thomas Moore hogeschool in Geel, uit de richting 
agro- en biotechnologie met specialisatie tuinaanleg. Zij werken tijdens het voorjaar van 
2018 en in samenspraak met het woonzorgcentrum een landschapsontwerp uit voor hun 
bachelor proef. Dat concept wordt op 11 april 2018 voorgesteld en de feitelijke realisatie 
van de belevingstuin plannen we in 2019/20, na de grote bouwwerken op de Keyhof-site.

Een team dat zijn véél handen en één hoofd

“Als studente kinesitherapie leerde ik 3,5 jaar lang over revalideren en activeren. Over 
behoud van mobiliteit of comfortzorg wordt amper gesproken. De stage in De Wingerd 
was voor mij alsof ik bij de mensen thuis kwam. Het was fantastisch te zien hoe bewoners 
openbloeien en zichzelf zijn. Niets ‘moet’ hier. ‘A team is many hands and one mind’, dat 
was een van de belangrijkste zaken die ik heb onthouden. Het was boeiend te zien hoe er 
samen tegemoet gekomen wordt aan de wensen, waarden en noden van de bewoners. 
Hen niet pushen om te revalideren en te activeren, wel kijken, luisteren en overleggen hoe 
deze mensen het best kunnen ondersteund worden in een omgeving die voor hen veilig 
aanvoelt. De voldoening die je daarvan terugkrijgt, is iets wat ik doorheen mijn carrière als 
kinesitherapeut nooit zal vergeten.” 

Charlotte Luckx
masterstudent
kinesitherapie
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Aansluitend bij de werkingsprincipes van het Kleinschalig Genormaliseerd 
Wonen en vanuit het sterke geloof in de competenties en de talenten van 
medewerkers start Woonzorgnet-Dijleland in 2017 vol vertrouwen met 
Innovatieve Arbeidsorganisatie. Vanaf 2018 is er voldoende draagvlak om daar 
in de vier woonzorgcentra verder mee aan slag te gaan en dit ambitieuze project 
te vertalen naar de praktijk. 

De ontwerpteams in elk huis nemen de niet te onderschatten uitdaging met 
volle overtuiging aan en werken een plan uit met concrete acties die de zorg 
nog beter organiseren en afstemmen op de zorgvrager. Samen zoeken ze uit 
hoe de verschillende rollen en functies in het team met zo weinig mogelijk 
afstemmingsverlies en zo’n hoog mogelijke autonomie en zelfregulering kunnen 
samenwerken in het belang van de bewoner. 

Aantrekkelijke we
rkple

k .

..

Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) via Vlaanderen en de Europese Unie.

IAO iets anders organiseren
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Wist-je-dat 
 
 

 
 

Deze introductie ons duidelijk maakte dat IAO staat voor 
‘Anders Organiseren, Beter Werken’? 

De vier hoekstenen van IAO zijn: 
- Verhogen van lokaal regelvermogen: minimale regels 
- Procesgericht: klant centraal 
- Teams als hoeksteen van de organisatie 
- Leiderschap gebaseerd op vertrouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het traject is een proces van opbouwen van vertrouwen en autonomie en stelt medewerkers 
in staat om leider te zijn binnen de eigen functie. Eén ding is nu reeds duidelijk: IAO is een 
verbeterproject dat de strategische keuzes van de organisatie en de operationele processen diep 
en kritisch onder de loep neemt. ‘Iets Anders Organiseren’ komt in elk huis op dreef. 

“Met dit ‘Iets Anders Organiseren’ willen we voor een 
maximale inzet van talenten van medewerkers zorgen. 
Daarom herbekijken we de wijze waarop de jobs zijn 
opgedeeld in teams, met als doel de zorg voor bewoners 
te verbeteren vanuit interdisciplinaire  teams.”

“We willen dat er meer activiteiten plaats vinden. Die 
hoeven niet altijd grootschalig te zijn. Eigenlijk gaat het 
vooral over quality time. Hiervoor willen we alles net 
‘Iets Anders Organiseren’”. 

Bewoner & Medewerker, samen sterk !



Het beroep staat onder druk, vacatures raken steeds moeilijker ingevuld. Enerzijds wordt de sector 
geconfronteerd met toenemende zorgzwaarte die gemotiveerde werknemers doet afhaken, 
anderzijds kampen we met een negatieve beeldvorming waardoor jongeren niet meer gaan voor een 
opleiding tot zorg- of verpleegkundige.  We zetten in op positieve verhalen en kiezen resoluut voor 
een inclusief aanwervingsbeleid dat iedereen groeikansen biedt.

15.

Zichtbaar aanwervingsbeleid

Nominatie ‘Zorgwerkgever van het jaar ’ Awards 2018 ...

Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur en bestuurder bij Woonzorgnet-Dijleland, 
opperde in 2017 een ‘witte schoen’ uit te reiken naar analogie van de ‘gouden 
schoen’. Niet aan een verdienstelijke voetballer, maar aan een straffe zorgverlener 
om de perceptie rond werken in de zorg te keren. Op 22 januari 2018 is het dan 
zover: topspeler Dries Mertens overhandigt onder het oog van de camera’s een 
symbolische trofee aan Rita Passchyn, zorgcoördinator in De Wingerd.



Het Leuvense Provinciehuis vormt op dinsdag 26 juni 2018 het decor voor een ‘Social Profit salon’ waar 
nieuwkomers en werkgevers uit de gezondheidszorg, het socioculturele veld en de welzijnssector elkaar ontmoeten. 
Als maatschappelijk geëngageerde en zorgende organisatie geloven we heel erg in de kracht van positieve 
bewonerservaringen en succesverhalen van collega’s zoals Oscar uit Paraguay, Milica uit Servië en Asya uit Turkije.  
Hun getuigenissen worden gretig gelezen en gedeeld in de sociale media.

Als werkgever onderschrijven we het ‘Charter voor een gezinsvriendelijke 
organisatie’ van de Gezinsbond. Geen loze beloften, wel onmiddellijk 
vertaald in concreet personeelsbeleid, want het gezin of de familie van elke 
werknemer is voor ons belangrijk, ongeacht zijn of haar plaats of functie in 
de organisatie. We zoeken met iedereen naar een harmonisch samengaan 
van arbeid en gezin, naar kwaliteit van leven én van werken. 

Ambassadeurs  
van de beste zorg

16.
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Duurzaam in beweging
Een actief leven, bewegen en genieten van de buitenlucht is een krachtig medicijn dat 
vaak vergeten of te weinig ingezet wordt op hogere leeftijd. Nochtans bewijzen diverse 
studies dat bewegen op alle leeftijden de gezondheid positief beïnvloedt. 

Dijlehof zet met het project ‘Dijlehof fietst’ in op beweging en geeft zo de gezondheid en het 
welbevinden van bewoners en medewerkers een boost. In de zomer kent het fietsproject 
een hoogtepunt. Maar liefst  11 vrijwillige piloten leggen tijdens de zomermaanden 
samen meer 1000 kilometer af. Bewoners komen buiten, genieten van het stadsleven en 
participeren opnieuw aan evenementen zoals ‘autoloze zondag’, een protestactie voor 
mobiliteit en zelfs de klimaatbetoging. In het voorjaar van 2018 zijn de Riksja-piloten van 
Dijlehof aanwezig tijdens de ‘European Summit’ van ‘Cycling without Age’.

Iedereen op de f et
s !
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Naar voorbeeld van Dijlehof en De Wingerd, geraakt ook Keyhof 
in de ban van de Riksja en de duofiets. Tijdens de zomerperiode 
krijgen de bewoners de kans om een ritje, kort of lang, mee te 
pikken. Met de wind in de haren, af te toe een spatje regen en 
tintelingen in de benen, voelt het allemaal zo goed. En er wordt 
ter stond een fondsenwerving opgestart voor de aankoop van 
een eigen Riksja.

Op 1 maart 2018 wordt in Keyhof het startschot gegeven voor een heuse fietswedstrijd. 
Een ‘Memoride’ zet ook bewoners die zelden nog buiten komen weer op de fiets en 
al snel leggen ze virtuele ritten van 10 kilometer af en meer. Het concurrentie-aspect 
tussen de woningen is duidelijk een motiverende factor. Het wordt een spannende 
race en zelfs de medewerkers steken een tandje bij!



Iedereen op de f et
s !
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Partners in zorg

Naast de algemene werking legt MEMO in 2018 een aantal eigen 
accenten. Zo verdiepen ze zich in het thema ‘intimiteit en seksualiteit’ 
bij mensen met dementie. Naast het verder opbouwen van eigen 
kennis rond dit thema, ontwikkelen ze ook nieuwe methodieken, zoals 
een speciaal ontworpen kaartspel, om het onderwerp bespreekbaar 
te maken. Tegelijk plaatst het Expertisecentrum Dementie Vlaams-
Brabant, samen met de collega’s van Paradox in Oost-Vlaanderen, dit 
thema op de agenda bij de andere zorgverleners in de regio. 

Het Expertisecentrum Dementie MEMO en de Zorgcirkels Jongdementie zetten alle 
zeilen bij om de levenskwaliteit van (jonge) mensen met dementie en hun omgeving 
te verbeteren. Ze doen dit door het samenbrengen en uitbouwen van expertise in 
samenwerking met andere actoren binnen het werkveld. 

 Taboes doorbreken
 !



ZORGCIRKELS 
JONGDEMENTIE
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De samenwerking met Nihao en de Poolse School mondt uit in een gezamenlijk Chinees 
nieuwjaarsfeest met een reuzenstoet in de ’s Hertogenlaan. Meer dan 40 bezoekers, 
waaronder bezoekers van hét Ontmoetingshuis en de buren, zetten samen het jaar van 
de hond in terwijl de Poolse gemeenschap Kerst en Nieuwjaar vieren met een concert. 
2018 is ook het jaar van de buddy-werking. We ondersteunen het eigen netwerk van 
de persoon met jongdementie en moedigen hen aan om samen met hun vriend(in), 
oud-collega, buur of familielid terug leuke dingen te beleven.

De CVBA-SO Zorgcirkels Jongdementie kiest in haar 3e werkjaar 
voor enkele (ver)nieuwe(nde) projecten, zoals de time-out voor 
koppels met jongdementie. Ze trekken in de maand juni met een 
20-tal gezinnen naar Arcen in Nederland. Dankzij deskundige 
begeleiding van vrijwilligers, buddy’s en medewerkers genieten 
de deelnemers ervan om even niet te moeten denken aan de 
ziekte. Er wordt geleefd zoals jonge mensen zonder dementie dat 
ook doen. Drie ontmoetingsdagen om nooit meer te vergeten. 

Buddy-werking als grootste troef
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Leefbaar ondernemen

Werken met goesting 
...

Woonzorgnet-Dijleland investeert in kwaliteit van leven voor bewoners en medewerkers: 
de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE peilt naar het psychosociaal welzijn van de 
collega’s. Met 243 respondenten op 472 medewerkers tekenen ze een representatieve 
benchmarking uit binnen de sector en daaruit komen enkele opmerkelijke cijfers.

Welzijnsindicatoren
Drie op de vier medewerkers zijn tevreden met hun job 
en willen dan ook zo lang mogelijk blijven. Bijna negen 
op de tien tonen een bovengemiddelde bevlogenheid 
en zijn trots op het werk dat ze doen, ongeveer de helft 
beveelt Woonzorgnet-Dijleland aan als dé werkgever.

Tevredenheid

Bevlogenheid

Blijfintentie

Aanbevelingsindicator

Woonzorgnet-Dijleland
Vlaamse benchmark
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Beschikbare hulpbronnen
De steun en kracht die collega’s bij elkaar vinden is in onze 
huizen beduidend groter dan in andere zorgvoorzieningen.  
medewerkers vragen hulp aan elkaar als dat nodig is en krijgen 
waardering van het team. Hierop scoren we 10 % hoger dan 
gemiddeld. Eigen initiatief en persoonlijke competenties 
worden bij Woonzorgnet-Dijleland sterk gevaloriseerd. De 
beslissingsruimte voor medewerkers stijgt tot bijna het dubbele 
van de opgetekende scores in de sector. 

Welzijnsrisico’s
Hoe lager de werknemers bij Woonzorgnet-Dijleland scoren in 
deze statistieken, hoe beter voor de werkbaarheid van de job en 
hoe beter voor de leefbaarheid thuis. Langdurige afwezigheden 
zijn typerend in de sector, toch noteren we hier een uitschieter. 
Hoewel werkstress steeds beter te controleren valt en het burn-
out-risico verkleint, blijft het emotionele uitputtingsgevaar 
groot. Dat cijfer correleert met de opmerkelijke bevlogenheid 
en de grote mate van betrokkenheid.

Tevreden medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners !

Ziekte-afwezigheid

Stress

Emotionele uitputting

Distantie

Woonzorgnet-Dijleland
Vlaamse benchmark

Woonzorgnet-Dijleland
Vlaamse benchmark
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Sociale steun collega’s

Ontplooiingsmogelijkheden

Zorgkracht

Beslissingsruimte
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“Ouderenzorg heeft geen sexy imago”, een uitspraak die vaak te horen valt en 
toch gebeurt er dagelijks zoveel moois in onze huizen. Hoog tijd om dat ook aan 
de buitenwereld te tonen: praktijkvoorbeelden om terecht trots op te zijn en de 
ouderensector te doen schitteren. Daar maken we bij Woonzorgnet-Dijleland graag 
werk van. Kwaliteit van wonen en zorg is ons uithangbord en zorgt samen met de 
kwaliteit van werken voor een duidelijke positionering van onze organisatie. Met onze 
externe communicatie in gedrukte publicaties en alle berichten waarmee we de 
sociale media overspoelen, pogen we bij te dragen aan een positievere beeldvorming 
rond ouderenzorg. Daarmee verstevigen we onze positie in het sterk evoluerende 
zorglandschap en weten betrokkenen ons te vinden. 

Communicatie eerlijk en transparant

Guerrillamarketing: kleine middelen , groo  r
esultaa

t !
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Woonzorgnet-Dijleland en de vier woonzorgcentra hebben ondertussen elk een 
dynamische Facebookpagina uitgebouwd. Op een snelle wijze delen we kleine, 
maar aangename momenten met de buitenwereld. De groei van het aantal volgers 
en interacties weerspiegelt de kwaliteit van de gebrachte content. Met echte 
verhalen en persoonlijke getuigenissen naar buiten komen, geeft een authentiek 
beeld van wonen, leven en zorgen in het woonzorgcentrum. Maatschappelijke 
tendensen en nieuws over de ouderenzorg in de reguliere media grijpen we graag 
aan om onze eigen visie en opinie uit te dragen. Mee-evolueren in het landschap 
van sociale media, Facebook, LinkedIn, Instagram, vraagt van de betrokken 
medewerkers in de huizen alertheid, zin voor flexibiliteit en een voortdurend 
kritische blik op de eigen communicatie, maar loont zeer de moeite!
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Cijfers en letters

 463
voltijds  101
deeltijds 362

medewerkers
x

60
403

bewoners
woonzorgcentrum  355
assistentiewoning   39
thuiszorgbedden 43
  437 
dagcentra 3
kortverblijf 20groene mobiliteit

We tellen 183 collega’s die regelmatig of sporadisch pendelen 
per fiets en samen bijna vijf keer de aardbol rond trappen in 
één jaar tijd. Ze leggen niet minder dan 196.371 kilometers 
af in 2018. Dat is meteen goed voor een besparing van ruim  
23 ton CO²-uitstoot in het woon-werkverkeer. 
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We tellen 133 nieuwe opnames over de vier huizen en 225 gebruikers 
in kortverblijf. De gemiddelde leeftijd ligt op 85 met een verblijfsduur 
in het woonzorgcentrum van ongeveer 3 jaar.

Keyhof, De Wingerd, Ter Meeren en Dijlehof bieden 240 stageplaatsen 
voor studenten uit de meest diverse studierichtingen, scholen en 
opleidingsinstellingen aan.

De inzet van 246 vrijwilligers blijft onmisbaar voor de kwaliteit van 
zorg en van leven, voor bewoners, hun familie en de medewerkers.

Helpende handen maken het verschil ...
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Woonzorgnet-Dijleland sleept twee ereplaatsen in de wacht tijdens de “Zorgwerkgever van 
het jaar 2018”-awards, uitgereikt door ZorgAnders in de categorieën beste zorgwerkgever 
en beste externe marketing. Een nominatie waarop we heel erg trots zijn.

De ‘best practices’ laten zien hoe dynamisch en innoverend de zorgsector vandaag is. Het 
effect van deze nominaties blijft niet beperkt tot het kortstondig moment van de uitreiking. 
Een vol jaar lang schitteren we zowel intern als extern met deze eervolle vermelding. Voor 
medewerkers die het in de praktijk waarmaken, betekent het een hart onder de riem. 
Rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt, is het voor de organisatie een opsteker 
én een motivatie om nog meer in te zetten op  goed werkgeverschap. We gaan in elk geval 
op hetzelfde elan verder!

Zorgwerkgever van het jaar ere-plaats
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werken in eigen regio

WONEN • LEVEN • ZORGEN

WOONZORGNET - DIJLELAND

VERPLEEGKUNDIGEN
ZORGKUNDIGEN

Durf jij een versnelling 
lager te schakelen?

Neem jij de tijd voor wat 
 een bewoner écht wenst?

Solliciteer dan vandaag bij
Woonzorgcentrum Keyhof

Sarah Dupont, dagelijks verantwoordelijke
Stroobantsstraat 75 | 3040 Huldenberg

T: 016 47 98 10 | E: info@keyhof.be

www.keyhof.be

ELK TALENT TELT !

WONEN • LEVEN • WERKEN

INTERESSE ?

MAAK VANDAAG EEN AFSPRAAK VOOR EEN INLEEFMOMENT

HEB JIJ EEN WARM HART VOOR OUDEREN ?
Dan ben je bij ons van harte welkom als 

VRIJWILLIGER
Bezorg jij ouderen graag een aangename dag ?
Wil jij je graag vrijwillig inzetten voor ouderen ?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, naar zinvol vrijwilligerwerk? 

werken in hartje Leuven,  
werken met volle goesting

WONEN • LEVEN • ZORGEN

VERPLEEGKUNDIGEN
ZORGKUNDIGEN

Denk jij in oplossingen 
en mogelijkheden?

Ga jij op zoek naar dat wat 
 een bewoner écht wenst?

Solliciteer dan vandaag bij
Woonzorgcentrum Dijlehof

Rudi Logist, dagelijks verantwoordelijke
Minderbroedersstraat 9b| 3000 Leuven

T: 016 29 31 42| E: info@dijlehof.be

www.dijlehof.be

WOONZORGNET - DIJLELAND

Durf jij deze uitdaging aan ?

WONEN • LEVEN • ZORGEN

WOONZORGCOÖRDINATOR
bewoners professioneel omringen

medewerkers coachen
samen het beleid vorm geven
eigen groeikansen benutten

Solliciteer dan vandaag bij
Woonzorgcentrum Ter Meeren

Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke
Wolfshaegen 186 | 3040 Neerijse

T: 016 47 13 51 | E: info@termeeren.be

www.termeeren.be

WOONZORGNET - DIJLELAND

Samen maken we het verschi
l ...

Vacatures
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Media
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Graag to  volgen
d jaa

r !© 2019 

Woonzorgnet-Dijleland
Wingerdstraat 14 
3000 Leuven 
info@wznd.be 
016 28 47 90
www.woonzorgnet-dijleland.be


