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De woonzorgcentra die behoren tot de 
vzw Zorg-Saam ZKJ zijn christelijk geïnspireerde

voorzieningen. Wij werken vanuit de bewogenheid
van de stichter kanunnik P.J. Triest.

 
Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen

met hen streven wij naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen

sfeer, met respect voor ieders eigenheid.
 

Wij wensen onze zorgverlening tevens af te
stemmen op actuele noden met oog voor de

kwetsbare medemens. Wij staan open voor groei en
vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen

een duidelijke en verantwoorde prijs.
 

Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers
essentieel. Wij verwachten van elkaar

betrokkenheid en groei in deskundigheid. Zin
voor samenwerking en respect voor de christelijke

identiteit zijn fundamenteel.
 

Familie geniet onze volle aandacht. Wij zien hen
als partner in de zorgverlening. Vrijwilligers zijn

voor ons onmisbaar. Zij bieden een duidelijke
meerwaarde.

O P D R A C H T V E R K L A R I N G
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O N Z E  V O O R Z I E N I N G E N

SINT-JOZEF
ASSENEDE

WOONZORGCENTRUM WZC RVT CVK DVC* GAW

SINT-ELISABETH
EEKLO

DE LICHTERVELDE 
EKE

SINT-ANTONIUS
GREMBERGEN

SINT-VINCENTIUS
KAPRIJKE

SINT-RAFAËL
LIEDEKERKE

ZONNEHOVE
SINT-DENIJS-WESTREM

MOERVAARTHEEM
WACHTEBEKE

SINT-ELIGIUS
ZEVENEKEN

DE REGENBOOG
ZWIJNDRECHT

140 108 3 1 26

230 159 10 1 0

154 116 7 1 20

160 101 6 0 0

68 49 10 0 0

230 167 10 1 45

136 95 5 1 27

90 65 10 1 22

135 102 10 1 30

240 171 4 1 51

* :aantal erkende dagverzorgingscentra



ONS ZOMERHEEM
LIEVEGEM

WOONZORGCENTRUM WZC RVT CVK DVC* GAW

ONDERDALE
URSEL

SINT-JOZEF 
WETTEREN

162 115 6 1 66

95 67 7 1 0

122 79 0 0 15

TOTAAL 1962 1394 88 10 302

* :aantal erkende dagverzorgingscentra
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Beste lezer 

Dit voorwoord draag ik op aan al de helden uit de
zorg.  Jullie zijn een bron van inspiratie en moed. 

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als hét
COVID-jaar. Een jaar waarin het ondenkbare
gebeurde: het uitbreken van een pandemie. Een
jaar vol moeilijkheden, maar ook van enorme
solidariteit, creativiteit en flexibiliteit. 

Wanneer zorgen ook beschermen werd,
probeerden we steeds het welzijn en welbevinden
van de bewoner bovenaan te plaatsen. In 2020
lanceerden we dan ook ons eigen woonleefbeleid
waarin we maximaal willen inzetten op kwaliteit van
leven bij de bewoner met oog voor autonomie en
eigen regie. 

Tijdens de pandemie werd duidelijk dat
levenskwaliteit in de kleine dingen des leven zit.
Beeldbellen met de kleinkinderen, raamtelefoneren
of gewoonweg het ontvangen van een
zelfgemaakte tekening of geschreven brieven
#weesliefschrijfeenbrief… daar fleurden de
bewoners van op. Ook de lancering van Project
Koekoek, een belevingsproject die de natuur
dichter bij de bewoners brengt, draagt bij tot het
welbevinden van de bewoners. 

Naast het welbevinden van de bewoners stond ook
het welzijn van onze medewerkers hoog op de
agenda. Dit uitzonderlijke jaar vroeg enorm veel
van hen. De steeds veranderende maatregelen, het
zorgen voor zieke bewoners (in het begin zonder
voldoende materiaal) en de angst om misschien
zelf ziek te worden, maakten dat velen het
onderste uit de kan haalden. Mijn respect voor
ieder van hen is heel groot. Met ons Project
‘Werkbaar Werk’ proberen we dan ook in te zetten
op de maximalisatie van het welbevinden van het
personeel. Daarnaast zetten we onze medewerkers
regelmatig in de bloemetjes. Elk van hen kreeg een
‘dikke merci’-box, een kaartje en lichtje om hen een
hart onder de riem te steken. 

2020 was ook het jaar waarin de bouw van de
nieuwbouw in Eke-Nazareth van start ging. Deze
nieuwbouw kadert in ons investeringsprogramma
van meer dan 200 miljoen euro, verspreid over een
10-tal werven (renovatie èn nieuwbouw). Doel: het
levenscomfort van de bewoners verhogen en dit
aan een betaalbare prijs. 

Dit is echter niet de enige investering die loopt
binnen Zorg-Saam ZKJ. 

VOORWOORD

We zetten met onze IT-dienst in op digitalisering.
De uitbouw van de modern workplace kwam net
op tijd voor het thuiswerk tijdens de Corona-
periode. Daarnaast konden we ook gebruik maken
van de talrijke e-learning modules om steeds de
vinger aan de pols te houden met bijvoorbeeld
vormingsmodules rond handhygiëne of
crisisbeheer. Een van de valkuilen van de
digitalisering is natuurlijk informatieveiligheid. Om
de veiligheid van onze data en de privacy van
onze bewoners en medewerkers te garanderen,
blijven we dit bewaken en bijsturen. 

Zorg-Saam ZKJ bleef zich in 2020 ook steevast
positioneren als pionier van innovatie binnen de
ouderenzorg. Naast het PIO-project voor slim
incontinentiemateriaal, werkten we ook samen
met enkele partners voor het welbevinden van
onze bewoners en medewerkers op een
innovatieve manier te optimaliseren. 

Zo werkten we bijvoorbeeld een pilootproject uit
rond beeldbellen via de televisie. Voor
anderstalige medewerkers sloegen we de handen
in elkaar met Linguineo. Samen met hen werkten
we een taalapp uit die anderstaligen
jobgerelateerd Nederlands aanleert. 

2020 was met andere woorden een enorm
bewogen jaar. Een jaar waarin we ondanks de
moeilijkheden bleven terugkoppelen naar onze
waarden en missie: zorgen voor gelukkige
bewoners en medewerkers in elke voorziening. 

Vele projecten die in 2020 opgestart werden,
zullen hun verder verloop krijgen in 2021 en
later.Ik heb er het volste vertrouwen in dat op dit
élan verder zullen gaan. Er wacht Zorg-Saam ZKJ
een mooie toekomst als warme plek om te wonen
en werken !

Wim Beelen 
Algemeen Directeur a.i.
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KWALITATIEVE ZORG



KWALITATIEVE ZORG

De zoektocht naar diverse beschermingsmaterialen en het ondersteunen van de aanleg
van een lokale strategische voorraad aan beschermingsmateriaal
De continue opvolging van de VAZG richtlijnen en de vertaling naar aangepaste
richtlijnen voor vzw Zorg-Saam
Het versturen van systematische updates naar de directieteams van de voorzieningen 
De opmaak van affiches, formats voor communicatie, …
Het ter beschikking stellen van e-learning modules rond Covid-19 zowel voor
medewerkers als voor studenten
Lokale ondersteuning bij outbreak door de Zorgmanager, de stafmedewerker zorg en het
centraal crisisteam
Diverse overlegmomenten met directies en verantwoordelijken zorg
Het samenwerken met diverse experten
Het bundelen van richtlijnen, opleidingstools en bijhorende documenten van de vzw
Zorg-Saam, dit alles raadpleegbaar via sharepoint door de lokale voorzieningen
Het lanceren van de griepcampagne 
De uitrol van de vaccinatiestrategie 

BEHEERSEN CORONA-CRISIS 
Het voorbije jaar 2020 beleefden we sinds lang een bijzondere gezondheidscrisis. Over de
disciplines heen schotelde deze crisis ons verschillende uitdagingen voor. Uitdagingen die
we met gebundelde krachten zowel lokaal als centraal zijn aangegaan. Vanuit het centraal
crisisteam en het zorgteam werden diverse acties ondernomen om de corona-crisis te
beheersen en de lokale voorzieningen te ondersteunen. Door het bundelen van onze
krachten en ieders inzet zijn we erin geslaagd deze crisis het hoofd te bieden.

Er werd o.a. ingezet op:

Een mooie ontwikkeling is de nauwere samenwerking die ontstond met en tussen de CRA’s
van onze voorzieningen. Onder leiding van Prof. Nele Van den Noortgate ging diverse keren
een conference call door met de CRA’s. Na verloop van tijd werd deze vergadering
uitgebreid met de arbeidsartsen. Deze CRA’s en arbeidsartsen leverden een zeer belangrijke
bijdrage gedurende deze coronacrisis.
Vanuit consensus werd samen met hen een beleid afgestemd over o.a. behandeling 
COVID-19 positieve bewoners, testing, isolatie en quarantaine, opname nieuwe bewoners,
vaccinatie uitrol, …
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PRESENTE AFGESTEMDE ZORG MET BELRAI
In 2019 gingen we van start met het pilootproject “Presente afgestemde zorg met BelRAI als
middel”. Ter voorbereiding namen enkele medewerkers van de piloot voorzieningen Wzc
Onderdale, De Regenboog, Sint-Antonius en het centrale zorgteam deel aan een opleiding
tot BelRAI trainer. Deze opleiding werd gegeven door Liza Van Eenoo, gecertificeerd BelRAI
trainer van de FOD Volksgezondheid. 
Op 14 januari ’20 behaalden we ons certificaat. Dankzij deze opleiding verwierven we inzicht
in het BelRAI instrument voor de thuiszorg (BelRAI Home Care) en de woonzorgcentra
(BelRAI LTCF). Het certificaat geeft de mogelijkheid om lokaal BelRAI indicatiestellers op te
leiden. 

De piloten gingen aan de slag met BelRAI om ervaring op te doen, dit te delen binnen het
pilootproject met als doel het uitwerken van een implementatie draaiboek. Planningen
werden opgemaakt, eerste afnames van BelRAI LTCF vonden plaats, eerste MDO’s gingen
door tot het project on hold werd geplaatst door de corona crisis. 
Voor 2021 voorzien we een gefaseerde implementatie met een centrale aansturing met als
doel de opmaak van een implementatiedraaiboek voor de vzw Zorg-Saam.

WOONLEEFBELEID
Met dit project zetten we in op het welbevinden en het geluk van elke bewoner door het
ontwikkelen van een kwaliteitsvol woonleefbeleid waarbij autonomie, eigen regie en
kwaliteit van leven centraal staan.  Het belang om in te zetten op een woonleefbeleid zit
verankerd in het nieuwe woonzorgdecreet. 
Eind 2019 werd binnen de vzw stuurgroep “woonleefbeleid” gestart met een
literatuuronderzoek en het op zoek gaan naar een coach die de voorzieningen van de vzw
Zorg-Saam in deze organisatiekanteling kan begeleiden.  Inge Singulé van “Proces coaching”
werd geselecteerd.
Op 9 oktober 2020 vond de lancering van het project plaats in aanwezigheid van
directieteams en afgevaardigden van de Raad van Bestuur.  Uiteindelijk stapten 8
voorzieningen in het voorgestelde traject.  Omwille van de Covid-pandemie werd het traject
tijdelijk on hold gezet en kon de geplande 2-daagse niet doorgaan.  
In afwachting van de verdere lancering zette de stuurgroep in op kleine initiatieven o.a. de
livestream van de kerstviering, het verdelen van kerstlichtjes, …
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PROJECT KOEKOEK
Een project dat perfect aansluit bij woonleefbeleid, is het project Koekoek. Een echt
belevingsproject dat inzet op het naar buiten richten van het dagdagelijks leven van onze
bewoners en op meer verbinding  maken met het (be)leven van de buitenomgeving . Dit
project piloteerde in wzc Sint-Vincentius te Kaprijke. Een eerste initiatief, het vogel spotten
tijdens het vogeltelweekend van Natuurpunt, was meteen een schot in de roos. Sindsdien
nemen 10 voorzieningen actief deel aan dit project. Intussen heeft het project een eigen
webpagina op sharepoint met als doel lokale initiatieven en good practices te delen met
elkaar. Het project wordt vanuit een stuurgroep beleidsmatig aangestuurd, een werkgroep
met lokale afvaardiging ondersteunt het delen en leren van elkaar en een lokale
projectgroep zorgt voor de praktische uitwerking en borging van het project.

KWALITEIT  
Op 20 februari werd o.l.v. Annemie Vandenbussche van Cairos “Prezo Reboot 2.0”
gelanceerd. Een 2-daagse opleiding voor de verantwoordelijke zorg en lokale Prezo
medewerker van elke voorziening en het centraal zorgteam. Tijdens deze vorming werd
stilgestaan bij de essentie van de methodiek van Prezo nl. het werken vanuit de bedoeling.
Het accreditatie traject met timing werd aangepast en de draaiboeken gereviseerd. Ook dit
traject kwam on hold door de corona crisis.
In 2020 werd de planning en de meting van de kwaliteitsindicatoren aangepast i.f.v de
corona crisis. Een aantal indicatoren werden niet gemeten o.a. medicijnincidenten en
gewichtsverlies. De resultaten van de gemeten indicatoren werden naar jaarlijkse gewoonte
verwerkt in een vzw benchmark en ter beschikking gesteld van de directies. Indien nodig
kunnen lokale verbeteracties opgezet worden. 
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Het zoeken naar alternatieven voor fysieke fixatie of het gebruik van psychofarmaca bij
contactdruppelisolatie / cohorteren
Afspraken rond contactdruppelisolatie / cohorteren bij personen met dementie
Levenseindezorg en afscheid nemen van stervende bewoners

KWALITEITSCIRKELS
De kern en werkgroepen gelinkt aan de kwaliteitscirkels palliatieve zorg, zorg voor personen
met dementie, vrijheidsbevorderende zorg en zorginfectiebeleid kwamen on hold te staan.
Het kunnen steunen op een onderbouwde visie, richtlijnen en procedures rond deze thema’s
bewees zijn nut tijdens deze coronacrisis. Volgende accenten werden verwerkt in de vzw
richtlijnen Covid-19





HUMAN RESOURCES





COVID

DANKMOMENTEN VOOR MEDEWERKERS
De Covid crisis gaf aanleiding tot meerdere expliciete dankmomenten voor de
medewerkers, die allen op hun manier en vanuit hun eigen functie, het allerbeste van
zichzelf gaven. Er waren merci-boxen, een online dank moment, lichtjes in hartvorm enz.
Medewerkers voelden zich erkend, herkend en gewaardeerd.

CRISISCOMMUNICATIE EN MEDIATRAINING
Er werd een bijkomende vorming rond crisiscommunicatie en omgaan met media
georganiseerd voor directeurs en managers van de centrale unit. Dit bleek tijdens de
pandemie een grote toegevoegde waarde. Verschillende mensen van Zorg-Saam
verschenen in de pers op een meer dan behoorlijke wijze. Het imago en de bekendheid
van Zorg-Saam kreeg daardoor een boost.

REGIONALISERING VAN EEN AANTAL FUNCTIES
Voor een aantal functies (vb Technische Dienst, Preventie-Adviseur, Verantwoordelijke
Administratie) werden een aantal mensen regionaal, over meerdere huizen dus, ingezet.
Er wordt geleidelijk aan een puzzle gelegd en een duidelijk statuut uitgewerkt. Dit loopt
verder in 2021.

Van bij de opstart van het Covid crisisteam in maart 2020, maakte HR er een belangrijk
agendapunt van uit. De impact van de pandemie op medewerkersbeleid is dan ook niet te
onderschatten. Zorgen voor steeds voldoende handen op de werkvloer, maar ook
voldoende aandacht voor het welzijn van de medewerkers zijn maar 2 van de vele
uitdagingen. HR ontwikkelde voor de voorzieningen van Zorg-Saam FAQ’s, een
continuïteitsplan, een oplijsting van ondersteuningsmogelijkheden voor het welbevinden
van medewerkers enz. Daarnaast werd ook de communicatie naar medewerkers en
familieleden ondersteund vanuit HR.

HUMAN RESOURCES
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In samenwerking met een externe consultant deden we een door Koning Boudewijn
stichting gesubsidieerd project rond gezondheid op het werk. Elk woonzorgcentrum van
Zorg-Saam engageerde zich om een actie te volbrengen, gaande van gezonde voeding op
het werk (met inbegrip van een salad bar in de kantine) tot een initiatief rond mentaal
welbevinden of een  wandeling over de middag.

WERKGROEP INSTROOM

Zoals altijd bleef HR ook in 2020 beschikbaar voor vragen uit de huizen rond
medewerkersbeleid. Allerhande items kwamen opnieuw aan bod : hoe feedback geven,
hoe overleg recht trekken, hoe bemiddelen in conflicten, hoe doorstroomkansen bieden,
vormen van contracten, enz.

WERKBAAR WERK
Doorheen 2020 werd vanuit HR verder gewerkt aan het project Werkbaar Werk. Ondanks
de onderbrekingen door Covid, zijn we kunnen overgaan tot de benoeming van een
ambassadeur werkbaar werk per voorziening, en hebben we in een aantal voorzieningen al
een brainstorm kunnen doen op het CPBW rond werkbaar werk (wordt verder gezet in
2021). Ook werd reeds nagedacht over een zinvol concept van een traject rond leiderschap
(verbindend leiding geven met oog voor werkbaarheid) in 2021.

GEZONDHEID OP HET WERK

HR manager en Zorgmanager gingen ook in 2020 in overleg met een aantal directeurs van
woonzorgcentra om na te denken hoe verder aan instroom van zorgmedewerkers kan
gewerkt worden binnen de context van de krappe arbeidsmarkt.

HR OVERLEG ROND “HARDE” HR-THEMA'S
Reeds lang werd de nood gevoeld om structureel overleg te organiseren tussen het
beleidsdomein HR en dat van het financieel-administratief departement.In 2020 startten
we dan ook met het HR-overleg, dat mooi de brug maakt. Onderwerpen zoals contracten,
salarisbeleid, Ific, arbeidsreglement, carpolicy enz worden er tweewekelijks overlegd.

SOCIAAL OVERLEG
Op lokaal niveau werd, waar nodig, het sociaal overleg ondersteund. Op centraal niveau
werd ook de Interzetel georganiseerd of indien onmogelijk door Covid, een beperkt online
overleg met de secretaris en een aantal afgevaardigden. Ook de Covid-epidemie en de
impact ervan op het personeel werd regelmatig besproken met de vakbond.

DANKFEEST VRIJWILLIGERS
Naar goede 2-jaarlijkse gewoonte werd in maart 2020, vlak voor de Covid uitbrak, een
groot dankfeest georganiseerd voor alle vrijwilligers van de vzw. Het werd een groot
succes.

HELPDESK OP VLAK VAN MEDEWERKERSBELEID 
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CHRISTELIJKE IDENTITEIT,
PASTORAAL & ETHIEK



EEN NIEUWE BELEIDSVERANTWOORDELIJKE

2020 begon al spannend voor het ‘christelijke’ beleidsdomein: de zoektocht naar een
nieuwe beleidsverantwoordelijke was volop bezig, en op 1 maart startte Stijn Van den
Bossche in deze functie. Stijn werkte tevoren voor de bisschoppenconferentie, in de sector
van de catechese. Hij behoudt binnen zijn voltijdse functie voor Zorg-saam een
academische opdracht van 20% bij het Centre international Lumen vitae (Namen) waar hij
les geeft in theologie. Binnen Zorg-saam behartigt Stijn de christelijke identiteit, pastoraal
en ethiek. Hij werkt samen met halftijds stafmedewerkster-ethica Gabriëlle Christenhusz
die ook pastor is in Zonnehove. Naast de drie vermelde domeinen, behartigt hij binnen de
beleidscel ook evenementen en feesten (deze hebben vaak te maken met onze christelijke
identiteit), vrijwilligerswerking (staat in het hart van onze werking), en Lisanga, onze
‘samenwerking in vriendschap’ met Afrika.

En hoe hij zijn eerste jaar evalueerde? We laten hem zelf even aan het woord met een
stukje uit zijn nieuwjaarsbrief 2021: 

“Op 1 maart 2020 mocht ik voor Zorg-saam ZKJ
beginnen werken. Op 2 maart was ik te gast bij het grote
vrijwilligersfeest in Wachtebeke. Voor het eerst stond er
handgel en gaven we elleboogjes, het leek wat
overdreven …! Op 11 maart woonde ik de eerste
vergadering van de directeurs bij, maar na 45’ vertrok
iedereen, want net die ochtend besloot de minister dat al
onze huizen op slot moesten. Vanaf dan tot nu is
ongeveer niets meer verlopen zoals ik het had
verwacht… Ik belegde vergaderingen en zegde ze
noodgedwongen weer af. Ik kon tussen de eerste en de
tweede golf nauwelijks alle huizen een eerste keer
bezoeken. Ik kon weinig ten uitvoer brengen van wat ik
vooraf had gepland.

En toch is 2020 een ‘genadejaar’ geweest voor mij,
zoals de Bijbel dat noemt. Door her en der mijn
onhandige diensten aan te bieden, kon ik goed
kennismaken met de werkvloer. Ik bewonderde de
hartelijke bekwaamheid van de medewerkers, en
zweette dapper mee met hen onder helm, masker en
schort. Ik zag leiding-gevenden die ook zichzelf
helemaal gaven. Ik leerde de pastores kennen en
waarderen, in nog steeds toenemende mate. In vele
bezoeken aan bewoners ervaarde ik dat ‘bejaard’ een
eretitel moet zijn, soms groeide echte vriendschap met
Simone en Omer. Bewoners met dementie leerden mij
voorbij de taal het diepe mysterie van een mens te
ontwaren. Ik mocht enkele mensen mee afleveren op de
drempel van het eeuwige geluk, tot waar God het
overnam, zo voelde het aan. Dan toch een jaar om
dankbaar voor te zijn…”

CHRISTELIJKE IDENTITEIT



DE PASTORES BINNEN ZORG-SAAM
Zorg-Saam blijft opteren voor een stevige pastorale werking verbonden met onze
congregationele oorsprong en blijvende christelijke inspiratie. Tegelijk willen we deze
inspiratie vorm geven op eigentijdse wijze en in dialoog met een cultuur die niet langer
vanzelfsprekend christelijk is. En daarin vervullen de pastores een sleutelrol. Zij
begeleiden hierin de bewoners van onze huizen, maar ook hun collega’s. 

En het covidjaar 2020 mag worden getypeerd als een jaar waarin zowat alle structuren en
projecten on hold moesten worden gezet, maar waarin bovenal dit begeleiden van
mensen dieper werd ontdekt. Heel veel van het gebruikelijke pastoraal en ethisch werk
viel weg: alle groepsactiviteiten, alle gezamenlijke liturgie... Maar net zo kwam de
aandacht veel meer te liggen op de directe ontmoeting met mensen. De pastores konden
hun kantoor en computerscherm meer dan tevoren verlaten om concrete mensen te gaan
opzoeken, en daar hadden zij deugd aan. Het aantal één-op-één-gesprekken nam in hoge
mate toe, en dat was ook echt nodig in dit coronajaar. De bewoners waren afgesneden
van hun sociale contacten met familie en ander bezoek, vaak voelden zij zich eenzaam en
angstig. Grote feesten als Pasen en Kerstmis moesten gedimd worden gevierd.
Mogelijkheden om verdriet en rouw een plaats te geven, waren er nauwelijks.

De begeleiding gold ook naar de medewerkers toe, die het beste van zichzelf gaven als
echte ‘helden van de zorg’, maar die loodzware maanden doormaakten met overwerk,
lastiger werk dan anders, angst voor besmetting en verdriet om elke bewoner die zij
verloren aan het virus. De begeleiding gold tenslotte ook voor de families en vrienden van
de bewoners die ongerust waren, uitkeken naar versoepeling van de bezoekregels, met
vele vragen zaten en vooral: ‘hoe maakt ons familielid het?’. 

In die context werd de persoon van de pastor alleen maar belangrijker en werd haar of
zijn werk tot het essentiële herleid: een hartelijke relatie onderhouden met zo veel
mogelijk mensen, en op weg blijven met hen voor een praatje, een dieper gesprek, een
geloofsgesprek, een gebed. Zij het steeds met masker en op afstand, dus bijna zonder de
taal van gelaat en gebaar.  De pastores legden veel creativiteit aan de dag om met de
hedendaagse mogelijkheden communicatie te begunstigen, maar het was ook heel
belangrijk dat zij op gelijke voet met zorg- en verpleegkundigen alle afdelingen lijfelijk
mochten betreden, ook de ‘cohorte-afdelingen’ met besmette bewoners. Enkele pastores
werden ook zelf ziek, maar gelukkig niet heel erg.

In contrapunt moeten we vermelden dat vacatures voor pastores moeilijk kunnen worden
ingevuld. Dit stelt vragen naar de toekomst en bevestigt het belang van een breed
gedragen pastoraal in de huizen en van de pastorale werkgroepen, al konden die in 2020
nauwelijks samenkomen door steeds de zelfde reden…



HET LEVENSEINDE: OOK EEN VERHAAL VAN EN MET MENSEN

In 2019 werden we gedwongen door een nieuw Woonzorgdecreet om onze visie omtrent
euthanasie aan te passen. We hebben van de noodzaak een deugd gemaakt, en de kans
gegrepen om te reflecteren over hoe wij bewoners met euthanasievragen best kunnen
ondersteunen en begeleiden, in nauwe samenwerking met de huisarts en familie. De
nieuwe visie tracht te kijken voorbij principes en debatten naar de echte mensen die
betrokken worden, ook onze ‘eigen’ mensen: de referenten en diensthoofden en
directieleden die een sleutelrol spelen in een euthanasie casus. In 2020 heeft Gabrielle
vormingen gegeven in elk huis aan de mensen die ter plaatse euthanasieverzoeken
begeleiden. Het deed deugd om openlijk te kunnen praten over hoe we onze warme,
presente, bewonersgerichte zorg kunnen toepassen in de moeilijke context van
euthanasie. Respect voor de wensen en noden van de bewoner staat voorop, maar met
aandacht voor de gevoeligheden, overtuigingen en noden van familie, huisarts en het
team.

Tijdens de coronacrisis verminderde het aantal euthanasievragen veeleer, ook in de
bredere samenleving. De meest dringende vraag rond het levenseinde werd: hoe kunnen
we het stervensproces van bewoners in lockdown zo menselijk mogelijk laten verlopen,
rekening houdend met veiligheid voor het huis? Richtlijnen rond ziekenzalvingen en
stervensbegeleiding werden geschreven en herschreven met voortschrijdende inzicht, in
samenwerking met collega’s van het beleidsdomein zorg. We namen alle vragen van de
huizen ter harte, en probeerden te waken over het evenwicht tussen veiligheid en de zorg
die we vanuit onze christelijke inspiratie altijd willen aanbieden.
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FINANCIEEL



DE VZW GENEREERT EEN BALANSTOTAAL IN 2020 VAN 173.952.987 EURO
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DE VZW GENEREERT EEN TOTALE OMZET VAN 96.676.591 EURO
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DE VZW GENEREERT EEN WINST VAN 5248.601 EURO MET EEN CASH-FLOW VAN
12.405.583 EURO

DE VZW HEEFT EEN GEZONDE SOLVABILITEIT. HET EIGEN VERMOGEN BEDRAAGT BIJNA
50% VAN HET TOTALE VERMOGEN.



26



IT



Creëren van verhoogde awareness binnen de organisatie  
 Organiseren van een phishing-campagne   
 Organiseren van e-learnings  
 Coördinatie van awareness met adjunct-veiligheidsconsulenten   

Blijven opvolgen van relaties met huidige en nieuwe leveranciers en andere externe
partners (verwerkersovereenkomsten)  

 Updaten van bestaande policies en procedures   

 Verzekeren van privacy-conformiteit bij innovatieve projecten   

 Beantwoorden van ad-hoc vragen en opvolgen van incidenten in het kader van privacy  

E-LEARNING:
als middel om kennis te verspreiden, integreren en te borgen gezien klassikaal samenkomen
niet mocht werd vorming covid via deze tool verspreid

INFORMATIEVEILIGHIED 
  
De realisaties voor 2020:   

De uitrol van O365 is in een
stroomversnelling gekomen door de
pandemie 
Zorg-saam beschikte over alle licenties en
devices om direct te kunnen schakelen
naar ‘samenwerken op afstand’ 
Ook alle interne communicatie rond de
pandemie werd ter beschikking gesteld op
sharepoint 

MODERN WORKPLACE:
Efficiënte samenwerking: door O365
omgeving te optimaliseren. 

UP TO DATE ZORGDOSSIER. 
Het zorgdossier werd constant bijgewerkt aan
nieuwe behoeften door covid 
(CFS-schaal/ registraties en observaties
ziektekiem covid/ vaccinatie registratie).

Het ICT-plan 2018-2021 werd verder uitgevoerd, na de succesvolle migraties van de on-
premise mailservers zetten we de volgende stap om onze data van de fileservers te
migreren naar Sharepoint. Deze Sharepoint werd ontwikkeld op maat van vzw Zorg-Saam
ZKJ na analyse van al onze bedrijfsprocessen. 

IT 
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INNOVATIE



TAALAPP: 
Onze Linguineo Pro app is een allesomvattende
app: er zijn lees-, spraak-, schrijf- en
luisteroefeningen beschikbaar. De
chatbotfunctie maakt de app uniek en helpt
anderstaligen realistische gesprekken te
voeren. De veilige omgeving die de chatbot
creëert zorgt voor meer zelfvertrouwen bij de
gebruiker. 
Linguineo Pro spitst zich toe op vaktaal en
werkgerelateerde gesprekken. De gebruikte
vaktaal werd samen met Zorg-Saam afgestemd
en bepaald. Zo zullen allochtone medewerkers
van Zorg-Saam leren om gesprekken te voeren
met bewoners, om afspraken te maken of om
verlof aan te vragen. Ook het gebruik van de
juiste medische termen komt aan bod. 

PILOOTPROJECT IN TWEE
WOONZORGCENTRA 
Na het afstemmen van de inhoud werd de app
met een heuse (covid-proof) kick-off
gelanceerd in twee woonzorgcentra. WZC Sint-
Elisabeth en WZC Zonnehove hebben de
Linguineo Pro app gepiloteerd. Een van die
voorzieningen is woonzorgcentrum Zonnehove
in Sint-Denijs-Westrem.  

INNOVATIE

BEELDBELLEN: 
Videobellen is de toekomst, dat weten de bewoners van woonzorgcentrum Onderdale te
Ursel als geen ander. Oma en opa videobellen er op los! 
 
We hebben een traject uitgerold met een aantal bewoners en familieleden om intensief
aan het testen, we kijken er alvast naar uit om dit te mogen uitrollen naar alle 50
deelnemende bewoners en familieleden. 



COMMUNICATIE



COMMUNICATIE

Wees lief schrijf een brief 
Vlaams of Federaal, zorgmedewerkers zijn we allemaal 
Vaccinatiecampagne Griep
Bedankingskaartjes 

Sinds 2019 zet Zorg-Saam ZKJ grote stappen vooruit op vlak van communicatie. Na het
voortraject met communicatiebureau Com&Co gingen we begin 2020 op zoek naar een
communicatieverantwoordelijke. In maart 2020 startte Daphné Lason op de Centrale Unit.
Samen met de beleidsmanagers werkte ze verschillende communicatiedragers uit om onze
waarden en doelen over te brengen naar de verschillende doelgroepen.

2020 was een uitdagend jaar op alle mogelijk vlakken. De investering in communicatie leek
meteen zijn vruchten af te werpen. Er werd heel veel gecommuniceerd. Zowel intern als
extern. Er werd vanaf de start van de crisis ingezet op het uitsturen van nieuwsbrieven naar
medewerkers om hen op de hoogte te houden én om hen vooral een hart onder de riem te
steken. Ook externe communicatie werd belangrijker dan ooit. Sommige persberichten
brachten minder goed nieuws: zoals het aantal besmettingen binnen de voorzieningen.
Toch werd er dit jaar ook heel wat positief nieuws naar buiten gebracht. Zorg-Saam ZKJ kon
zijn stempel drukken binnen het debat van de ouderenzorg en werkte samen met haar
medewerkers aan positieve beeldvorming over ouderen. Een gunstig elan dat we de
komende jaren willen verder zetten. 

CAMPAGNES DIE UIT HET OOG SPRONGEN: 
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ENKELE CIJFERS 

1205 VOLGERS 803 VOLGERS 651 VOLGERS

110 VOLGERS ZORG-SAAM VERSCHEEN IN
53 PERSARTIKELS

11505 GEDRUKTE
HUISKRANTJES 
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FACILITIES



In februari 2020 werd Ann Van Hecke aangesteld als facilitair manager voor de vzw Zorg-
Saam. Ze zal aangesteld blijven als overkoepelend preventieadviseur maar ook de
stafmedewerker aankoop zal deel uitmaken van het facilitair departement.  

FACILITIES

AANKOOPBELEID

In het voorjaar van 2020 werd een vacature voor stafmedewerker aankoop uitgeschreven.
Bart Popelier (voorheen diensthoofd keuken in ons wzc de Lichtervelde, werd in de zomer
van 2020, tussen de 2 coronagolven door aangesteld als stafmedewerker aankoop op de
centrale unit. Aangezien we eerst zijn opvolging in wzc de Lichtervelde wouden
garanderen, is Bart pas op 1 januari 2021 aan de slag gegaan als centraal aankoper.
Het opnieuw invullen van deze staffunctie geeft ons de mogelijkheid om - als vzw - een
aantal belangrijke aankoopdossiers, in eerste fase een aantal voedingsdossiers, aan te
besteden in 2021. We kiezen voor een centraal gestuurd aankoopbeleid waarbij we de
grootte van onze groep als schaalvoordeel benutten om marktconforme prijzen af te
dingen voor kwalitatieve producten en diensten.

In 2020 stapten we ook gezamenlijk in op de aankoopdossiers ongediertebestrijding en
technische controles via Koopkoepel (Caritas). 
Het project wasserij en linnen werd in de 2e helft van 2020 ook uitgerold. Stap per stap
kregen de medewerkers hun nieuwe werkkledij en werd de “uniform”-iteit binnen onze vzw
zichtbaar. Ook op vlak van telefonie, oproepsystemen, wifi, … streven we naar
standaardisatie en een betere prijssetting voor de geleverde onderdelen. Hiervoor zijn
alvast – via TEAMS – de eerste stappen gezet en werd er intens samengewerkt tussen de
domeinen ICT, bouw en facility.

TECHNISCHE DIENSTEN

Van de nood een deugd maken is misschien wel van toepassing op onze regionale werking
technische diensten. 
In 2020 werden de vacatures van diensthoofd technische dienst voor wzc De Regenboog,
wzc St-Antonius en wzc Zonnehove intern ingevuld. Deze woonzorgcentra worden in
combinatie met St-Eligius, respectievelijk de Lichtervelde regionaal aangestuurd op vlak
van technische dienst. We hopen op termijn de werking met regionale diensthoofden
technische dienst verder uit te bouwen.
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HOE KUNNEN WE ONS PREVENTIEBELEID OPTIMALISEREN 
Extra ondersteuning / extra tijdsbesteding op vlak van veiligheid en preventie bleek niet
alleen wettelijk maar ook als conclusie uit het proefproject in 2019 een noodzaak. Het
opzet was een regionale samenwerking uitzetten op vlak van interne preventie. Jammer
genoeg verliep in 2020 dit project niet volgens plan. We werden genoodzaakt om in enkele
van onze woonzorgcentra een tijdelijke preventieadviseur aan te stellen via onze externe
dienst Liantis om het tekort aan preventieadviseurs binnen onze vzw op te vangen
Intussen werken we volop verder aan de mogelijkheden tot regionalisatie en
professionalising van onze interne preventiedienst en blijven we voorlopig rekenen op de
ondersteuning van onze externe dienst.

JAARACTIEPLAN 2020
De corona crisis in het voorjaar 2020 zorgde er voor dat het goedgekeurde JAP 2020 in een
groot aantal van onze wzc al vrij vlug “on hold” werd geplaatst. Een doorstart van een
aantal projecten in het najaar 2020 werd eind oktober 2020 opnieuw stop gezet als gevolg
van de 2e corona golf en bijhorende crisissituatie.
Het jaaractieplan 2020 zal hierdoor in 2021 grotendeels opnieuw opgenomen / herhaald
worden.

In de lokale CPBW’s maar ook centraal werd het preventiebeleid voornamelijk bepaald
door de heersende crisis en de bijhorende preventiemaatregelen. Aankoop en goedkeuring
van preventieve beschermingsmiddelen, welzijn van de medewerkers alsook verplichte
hygiënemaatregelen stonden dagelijks op de agenda. 
Zowel tijdens de corona crisis al bij de vaccinatie uitrol was er zowel op
arbeidsgeneeskundig als psychosociaal vlak een zeer nauwe samenwerking met onze
externe preventiedienst Liantis.

STATISTIEK ARBEIDSONGEVALLEN 
In 2020 werd samen met de dienst administratie een power query opgezet om de
arbeidsongevallen binnen onze vzw meer in detail te kunnen opvolgen. Een opvolging per
type, per tijdstip, per wzc is op deze manier mogelijk.

PREVENTIE
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BOUWPROJECTEN



BOUWPROJECTEN

de opdracht voor de vervangingsnieuwbouw WZC de
Lichtervelde voor 234 woongelegenheden + DVC
(dagverzorgingscentrum) werd toegewezen aan
Vandenbussche uit Aalter en de technische uitrusting aan EEG
uit Gullegem, de werken zijn gestart op 25 mei 2020. De
installatie van de keuken wordt uitgevoerd door Bossuyt
Grootkeukens uit Kuurne. De ingebruikname van het nieuwe
woonzorgcentrum is voorzien voor het voorjaar van 2022.

DE LICHTERVELDE 
EKE

nieuwbouw WZC Moervaartheem + DVC + 9 GAW (groep van
assistentiewoningen). Er werd in juni 2020 een
selectieprocedure voor kandidaat aannemers opgestart, 4
aannemers werden geselecteerd om een offerte in te dienen.
De start van de werken wordt voorzien voor eind 2021.

MOERVAARTHEEM
WACHTEBEKE

Nieuwbouw WZC 120 woongelegenheden met
dagverzorgingscentrum en 12 assistentiewoningen. Er werd
een omgevingsvergunning verleend op 19 mei 2020 door
het gemeentebestuur van Assenede. De bestekken voor de
aanbesteding zijn in opmaak, de start van de werken wordt
voorzien in 2021. 

WZC SINT JOZEF
ASSENEDE

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is in
voorbereiding. Er worden 45 nieuwe woongelegenheden
gebouwd en het bestaande rusthuis wordt
geherconditioneerd. Een nieuwbouw met keuken,
polyvalente zaal, een DVC, LDC (lokaal dienstencentrum) en
elf assistentiewoningen wordt gebouwd op de plaats waar
nu het oud klooster en school staan. 

WZC ONDERDALE 
URSEL

Er werd beslist het concept te wijzigen en de kapel alsnog
te behouden en te renoveren naar polyvalente zaal met
afzonderlijke kleinere kapel. Het oorspronkelijk ontwerp
wordt herwerkt. Er zullen twee blokken worden gebouwd
met 139 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum
en 4 assistentiewoningen. De aanvraag voor een nieuwe
omgevingsvergunning is in voorbereiding.

WZC SINT-RAFAEL
LIEDEKERKE
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Er wordt nieuw concept ontwikkeld voor een
vervangingsnieuwbouw van 114 woongelegenheden met een
dagverzorgingscentrum en een sociaal restaurant.

WZC SINT-ELISABETH
EEKLO

Archpl-architecten uit Gent werd aangesteld om een nieuw
concept te ontwikkelen voor een vervangingsnieuwbouw van
74 woongelegenheden met dagverzorgingscentrum in
samenwerking met M4-architecten uit Wetteren. 

WZC ZONNEHOVE
SINT-DENIJS-WESTREM

32 nieuwe assistentiewoningen zijn in februari 2020 in
gebruik genomen.

WZC ONS ZOMERHEEM
LIEVEGEM

Er werd een masterplan opgemaakt voor de realisatie van
een vervangingsnieuwbouw 163 woongelegenheden WZC,
zorgpunt De Brug en dagcentrum Noah door
Architectenbureau Polo uit Antwerpen. De volgende stap is
de aanduiding van een ontwerpteam voor het
nieuwbouwproject.

WZC SINT-ANTONIUS
GREMBERGEN





LISANGA



Ondanks het zware jaar, slaagde onze aanverwante liefdadigheidsorganisatie Lisanga ZKJ
erin om een bedrag van 53.285 euro op te halen waarvan 20.074 € met fiscale attesten. 

De opbrengst zal in 2021 geïnvesteerd worden in de verschillende projecten van Lisanga
op de verschillende locaties. De focus is steeds zorg, onderwijs en het voorzien van de
nodige materialen zodat de plaatselijke bevolking geholpen kan worden. 

LISANGA
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HET JAAR IN BEELD













#SAMENZORGENVOORELKAAR

ZORG-SAAM.BE


