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Dhr. Staf Hendrickx, lid van de raad 
van bestuur bij Woonzorgnet-Dijleland 
vzw, is belast met het financieel beleid 
van de organisatie en volgt vanuit zijn 
expertise ook de verbouwingen op in 
dit woonzorgcentrum.

De Wingerd heeft in het afgelopen jaar 
een echte gedaanteverandering onder-
gaan. Bij de ingebruikname van “De 
nieuwe Wingerd”, nu 8  jaar geleden, 
bestonden er al 8 leefgroepen met 
telkens 8 bewoners. De drie overblij-
vende groepen, waar nog 15 bewoners 
samen woonden, worden bij de huidige 
verbouwingen omgevormd tot 6 leefgroe-
pen van telkens 8 bewoners. Hiervoor 
zijn ingrijpende aanpassingen nodig die 
begonnen zijn in de herfst van 2015. 
Naar verluidt zullen de werken nog tot 
eind januari 2017 duren. 

   Sedert wanneer bestaat het idee voor 
de totale omschakeling naar wooneenhe-
den van 8 personen?

Staf: In feite bestaat dat idee al van 
bij het begin, dus 8 jaar geleden bij de 
verhuis van de “oude” naar de “nieuwe 
Wingerd”. Het concept van 8 bewoners 
per woning moest zichzelf echter eerst 
bewijzen. Bijkomend aspect was dat het 
ook financieel haalbaar moest zijn.

   Wanneer begon de planning voor de 
concrete uitvoering?

Door omstandigheden is het project 
een tijd blijven liggen en het heeft ook 
vertraging opgelopen bij het maken van 

concrete plannen door het architecten-
bureau. Eind 2014 waren we daarmee 
klaar en de aanbesteding gebeurde in 
april 2015. Uiteindelijk kon de eerste 
spadesteek gedaan worden in oktober 
2015.

   Waren  er  specifieke  administratieve, 
financiële  -of  andere  problemen  die 
hebben meegespeeld?

Heel belangrijk was dat wij geen 60 
bewoners tijdelijk voor de duur van de 
verbouwingen konden evacueren. Het 
was voor ons zeer belangrijk dat al onze 
bewoners op de site konden blijven. Er 
waren aanvankelijk drie mogelijkheden 
waartussen wij moesten kiezen: de eerste 
was het uitbesteden en onze bewoners en 
hen verhuizen naar een andere locatie. 
De tweede was een uitdovingsproce-
dure, waarbij dan 15 bewoners minder 
zouden gehuisvest worden en de derde 
was de optie waarvoor wij uiteindelijk 
gekozen hebben, namelijk het behoud 
van het personeel en het behoud van 
het aantal bewoners. Om dat te kunnen 
verwezenlijken werd geopteerd om 15 
bewoners onder te brengen in de tijde-
lijke woonunits die speciaal daarvoor 
werden gehuurd en ingericht.

De subsidiëring was voor de realisatie 
van dit project uiteraard zeer belang-
rijk en ook die liet een tijd op zich 
wachten. Wij waren bij de laatsten die 
konden intekenen op het oude subsidi-
eringsysteem, het zogenaamde “VIPA” 
oftewel Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden.

   Zijn de werken verlopen volgens het 
vooropgestelde  schema  of  hebben  er 
zich ook daar nog problemen voorgedaan 
die  de  uitvoering  beïnvloed  hebben  of 
waardoor ze werden vertraagd?

Uiteraard waren er zoals op elke 
bouwwerf af en toe problemen. Tot nu 
toe zitten wij voor de globale uitvoering 
van de werken ongeveer op schema. 

Er was afgesproken dat de werken 
gefaseerd zouden worden uitgevoerd. 
Die werkwijze werd door de hoofdaan-
nemer niet altijd gerespecteerd. Dat 
hebben de bewoners en hun familieleden 
moeten ondervinden. Vanuit het bestuur 
en de directie, maar zeer zeker ook door 
het personeel en al onze vrijwilligers, 
werden bergen verzet om alles toch in 
orde te krijgen, maar de coördinatie 
die door de hoofdaannemer diende te 
gebeuren en zijn communicatie met zijn 
onderaannemers lieten soms te wensen 
over. Zo hebben wij van de aannemer 
nooit concrete data gekregen voor het 
afwerken van de verschillende stadia. 
Alles samen heeft dit  tot gevolg gehad 
dat de fases van de werken niet verlie-
pen zoals wij dat zelf hadden gehoopt 
en voorzien. De werken zouden moeten 
beëindigd zijn tegen eind januari 2017 
maar wij vermoeden dat dit door de 
hierboven aangehaalde redenen niet 
echt zal lukken... 

De weersomstandigheden hebben ook 
een grote rol gespeeld, want het blijkt 
dat wij dit voorjaar het meeste regenda-
gen hebben gekend sedert het optekenen 

van de weersgeschiedenis. De storm in de 
paasweek leverde ernstige schade op aan 
de bouwwerf van de nieuwe bouwlaag, 
en uiteraard de daaraan verbonden 
bijkomende vertraging. 

   Hoe werden de werken, de verhuis en 
alle ongemakken die daarmee gepaard 
gaan ervaren door de bewoners en 
familieleden van de bewoners?

De eerste verhuis is zeer goed verlo-
pen. Wanneer de lezers deze bijdrage 
zullen lezen, hopen wij dat de  volle-
dige verhuis achter de rug zal zijn. Wij 
hebben ervaren dat zowel familie als de 
bewoners en het personeel dit zeer goed 
hebben geaccepteerd. Voor de familie 
van onze bewoners was het een ingrij-
pende gebeurtenis, maar na enige twijfel 
stonden zij er volledig achter.  Het werd 
een gezamenlijk project waarvoor zowel 
het personeel als de familieleden zich 
voor de volle 100% hebben ingezet. 
In feite is dat een echt succesverhaal 
geworden! 

   In hoeverre werd het dagelijks leven 
van de bewoners door de werken en de 
verhuis beïnvloed?

Lawaaihinder en ongemakken die 
teweeggebracht werden door het 
werfgebeuren konden wij natuurlijk niet 
vermijden, maar het was een probleem 
dat wij samen gedragen hebben. 

vervolg op blz. 2

De (nood)zakelijke kant 
De financiële impact van verbouwen en uitbreiden
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Dodentocht t.v.v. De Wingerd
In augustus stapte vrijwilliger Jef Vandeputte op 18,5 uur de volle 100 km 
van de Dodentocht in Bornem uit ten voordele van De Wingerd. Zijn knappe 
prestatie leverde op het ogenblik dat hij over de eindmeet stapte al 1870 
euro aan sponsorgelden op.  Het totaalbedrag wordt integraal geïnvesteerd 
in de comfortzorg voor de bewoners in De Wingerd. Dankjewel!

Je kan de werking van De Wingerd nog steeds financieel steunen, met een 
gift of legaat. Neem contact op met Jan Vanwezer, hij vertelt je graag 
over sponsorbare projecten en andere vormen van schenkingen! 

Activeer je fantasie
Kasper Bormans, auteur van het boek “Wat Alz?” dat in een eerder nummer van deze 
krant al eens aan bod kwam, stelde eind september “het spel van de verbeelding” 
voor. Het is een spel dat gespeeld kan worden door mensen met dementie om de 
communicatie, die door hun ziekte geremd wordt, te stimuleren en maakt gebruik 
van het verbeeldingsvermogen. Het is dan ook allerminst een traditioneel kaartspel, 
ook geen logisch spel met afgelijnde spelregels, er is dus geen winnaar of verliezer. 
De spelers trekken een kaartje met dier, voorwerp, emotie of plaats erop die verha-
len opwekken en hun fantasie laten spreken. Elke reactie is een goede reactie en net 
dat maakt het voor de spelers een heel aangename ervaring. 

Niet alleen mocht Kasper zijn nieuwe spel toelichten op antenne bij De Madammen 
van Radio 2, hij schoof ook aan tafel in de VRT-studio bij Van Gils & Gasten waarvoor 
ze ook in De Wingerd kwamen filmen terwijl enkele van de bewoners het spel even 
konden uittesten. Het verbeeldend vermogen blijft altijd aanwezig, ook wanneer de 
herinnering en de taligheid vervaagt. Mensen met dementie zijn vaak nog speels, 
humoristisch en vooral in staat om out-of-the-box te denken. Het spel kan de 
verbeelding terug activeren en de dialoog terug op gang brengen tussen mensen met 
dementie en hun omgeving. Wanneer die interactie toeneemt, vergroot vanzelfspre-
kend ook de levenskwaliteit. 

Meer informatie via: www.kasperbormans.be
SP

Afscheid van Chris
Volk, véél volk, schoon volk die namiddag in oktober 
voor de afscheidsreceptie van Chris Reniers, onze 
kapster. Alle geledingen van De Wingerd waren 
present: haar collega’s, vele vrijwilligers, leden van 
de directie, - de huidige én de vorige - en uiter-
aard een aantal van haar ‘klanten’, de fijn gekapte 
bewoners.

De polyvalente zalen bleken al vlug te klein en 
er moesten heel wat extra stoelen bijgescho-
ven worden. Natuurlijk mocht een speech van 
Jan Vanwezer niet ontbreken. Hij benadrukte de 
tomeloze inzet van Chris gedurende al die 27 jaren 
en stelde haar voor als een voorbeeld van goede 
zorg voor onze bewoners. 

Er werd overvloedig geklonken na deze mooie toespraak en de glaasjes werden vlot 
weer bijgevuld. Want de collega’s van Chris, Martine en Suzanne, en de talrijke 
dames die onze bewoners vanuit hun woning in weer en wind naar het kapsalon 
brengen, hadden gezorgd voor een écht festijn aan hapjes en versnaperingetjes en 
drankjes. Pater Piet kon zich zelfs even niet bedwingen en bracht een hoog gezongen 
ode op de prestaties van Chris!

Maar het hoogtepunt van deze namiddag was het opvoeren van een mooie kappers-
pop, waarvan het hoofdhaar volgens al de regels van de ‘haute coiffure’  vol zat met 
opgerolde eurobriefjes! Een origineel cadeau voor Chris van al haar vrienden. En of 
zij ervan genoten heeft! 

PC

De stress die door de verbouw-
ingen teweeggebracht werd bij de 
bewoners was voornamelijk stress die 
doorstroomde van bij het personeel die 
uiteraard alle ongemakken in eerste lijn 
moesten opvangen. Ik durf zeggen dat 
de ongemakken zo minimaal mogelijk 
werden gehouden. 

   In  hoeverre  heeft  het  kostenplaatje 
voor deze verbouwingswerken meege-
speeld in de dagelijkse werking? 

   Hoe werden het kwaliteitslabel “zorg 
op maat” enerzijds en anderzijds de 
enorme kosten die dergelijke verbou-
wingen met zich meebrengen met elkaar 
in overeenstemming gebracht?
 
Wij maken jaarlijks een begroting 
waarbij wij drie procent trachten over te 
houden om de niet recurrente uitgaven 
te kunnen financieren. Dit is een soort  
reserve of “oorlogskas” waaruit voor 
deze verbouwingswerken kon worden 

geput. De uitbreiding van de capaciteit, 
dus een groter bewonersaantal betekent 
na de realisatie ook meer inkomsten 
en heeft dan een positief effect op de 
werkingskosten. Bij gans het project en 
in elke beslissing stond “de zorg” voor 
onze bewoners op de eerste plaats. 

   Is het onbescheiden om te vragen 
naar het totale kostenplaatje van deze 
ingreep?

Het totale kostenplaatje van het geheel 
van de verbouwingen bedraagt 3,5 
miljoen euro. 

   Zijn we de komende jaren nog aan 
uitbreiding toe?

Neen, voor de komende jaren is er zeker 
geen uitbreiding van De Wingerd meer 
voorzien. 

Pol Verdurmen & Herman Roelandt

Het toenmalige bestuur van de vzw, bij de plechtige inhuldiging van “De nieuwe Wingerd” op 
5 september 2008 - v.l.n.r. prof. René Dom, Staf Hendrickx, Eric Declerck, minister Steven 
Vanackere, prof. Manu Keirse, Rudiger De Belie en burgemeester Louis Tobback.

http://www.kasperbormans.be


In Beeld: verbouwen & verhuizen
De verbouwingen en uitbreidingswerken kwamen de voorbije maanden in een 
stroomversnelling terecht. De bestaande groepswoning 9 werd op 20 september al 
uitgesplitst en de nieuwe bewonersgroepen namen die dag hun intrek in de aange-
paste woningen 11 en 12 op de eerste verdieping. Een hele onderneming, maar 
zorgcoördinator Rita Passchyn werd bijgestaan door collega Antje Proost die al wat 
ervaring had met het verhuizen van een ganse woning én in het reorganiseren van de 
bewonersgroep samen met het zorgteam. 

Dankzij een goede voorbereiding en met heel wat helpende handen, van familie 
en vrijwilligers, van collega’s uit woonzorgcentra Ter Meeren, Keyhof en Dijlehof, 
werd de klus in één dag geklaard. De bewoners werden ‘s ochtends gewekt en na de 
ochtendzorg naar het Grand Café begeleid om er in alle rust het ontbijt te nemen, de 
krant te lezen en er de dag door te brengen met een aangepast programma. Werkelijk 
iedereen die zich vrijmaken kon, stak de handen uit de mouwen om meubels en 
persoonlijke bezittingen te versjouwen en de nieuwe woningen en de kamers van de 
bewoners netjes in te richten. 

De afgelopen weken werd er ook in hoog tempo doorgewerkt in de nieuwe bouwlaag, 
op de tweede verdieping. Deze twee bijkomende woningen werden helemaal ingericht 
volgens de evoluerende inzichten omtrent het gebruik van materialen, contrasten en 
kleuren die afgestemd zijn op personen met dementie. Daarover informeren we u 
graag elders in dit nummer. Kinesist Jo leidde ons nog tijdens de bouwwerken rond. 

Op 15 november verhuisden de bewoners van de oude groepswoning 10 naar deze 
woningen 15 en 16. De bestaande groep van 15 werd uitgesplitst volgens de norm 
van het kleinschalig genormaliseerd wonen, met 8 bewoners per woning. De techni-
sche dienst had met de laatste praktische problemen de handen vol, maar ook deze 
tweede verhuis verliep volgens het beproefde scenario en voor het avondeten zaten 
ook deze bewoners weer gezellig aan tafel in hun nieuwe verblijf. Een huzarenstukje!

De vrijgekomen groepswoning op het gelijkvloers werd intussentijd opgedeeld: 
nieuwe muren opgetrokken, een kamer bij aangebouwd en een keuken geïnstalleerd 
in het afgesplitste deel. De nieuwe woningen 9 en 10 werden met bekwame spoed 
klaargemaakt om al op 22 november de groepen Saffier en Opaal uit de tijdelijke 
woonunits te ontvangen. De bijzonder drukke verhuisagenda legde heel wat druk 
op medewerkers, familie en vrijwilligers, maar dankzij ieders flexibiliteit, inzet en 
onuitputtelijke creativiteit hebben de bewoners deze veranderingen goed doorstaan. 

Momenteel is de laatste fase van de verbouwingen volop in uitvoering, de realisatie 
van de woningen 13 en 14 op de verdieping boven de zorgflats. Deze extra capaciteit 
moet straks plaats bieden aan 16 nieuwe bewoners. Op 1 december mochten we al 
7 mensen verwelkomen in de tijdelijke woonunit. Heel wat nieuwe gezichten in huis 
dus: bewoners en hun familie, maar ook enkele nieuwe medewerkers die aangewor-
ven worden om onze teams in de verschillende woningen te versterken. Welkom!

Stijn
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Besef
column van Jan Hautekiet

We zitten volop in de eindejaarsperiode. 
Overzichten, lijstjes, terugblikken: het kan niet op.

Terugblikken is wat de actualiteit betreft dit jaar geen eenvoudige bezigheid. 
België is in een nieuw tijdperk gestapt, een tijdperk waarin veiligheid niet 
meer een voor het leven verworven recht is. Dat kun je betreuren, maar wat 
lang als fictie werd beschouwd, is nu dichtbij gekomen.

We kunnen dan fatalistisch de schouders ophalen. Of we kunnen het ultieme 
antwoord formuleren op al wat onze verworven democratische rechten 
bedreigt. En dus wat we goed doen – voor onszelf of voor mekaar – nog beter 
gaan doen. Of tenminste toch proberen.

Dat is letterlijk wat er in en rond De Wingerd gebeurt. In De Wingerd zorgen 
zowel verzorgend personeel als directie, vrijwilligers, familie én de bewoners 
zelf, dat er op een respectvolle, warme, fijne manier met mekaar wordt 
omgegaan. Dat is misschien wel het grootste cadeau dat je iemand, dag in dag 
uit, en niet enkel onder de kerstboom kunt doen.

Ik was een paar weken terug te gast in het Ontmoetingshuis, een huis in de 
‘s Hertogenlaan, waarvan de achtertuin uitkijkt op De Wingerd. Daar komen 
meermaals per week mensen met jongdementie én hun mantelzorgers samen. 
Het is een initiatief van Zorgcirkels Jongdementie. Met ontmoetingsgroepen, 
vorming, eerstelijnszorg, en vooral een heel fijne en warme buddy-werking, 
maken ze het leven van mensen met jongdementie en hun directe omgeving 
aangenamer.

Het is bovenal ook een gewone, huiselijke, gastvrije omgeving. Gewoon een 
huis zoals zovele andere, maar waar een sfeer gecreëerd wordt die respectvol 
en hulpvaardig is. Mensen vinden er rust, een verhaal, een antwoord. Want wie 
contact heeft met andere mensen en beluisterd wordt kan in zijn eigen waarde 
blijven.

De gemeenschap binnen De Wingerd leeft volgens diezelfde principes, dag in, 
dag uit. Het drijft op het enthousiasme van de beroepskrachten én de talloze 
vrijwilligers. De witte woede-betoging van een paar weken geleden maakt ons 
duidelijk dat dit geen vanzelfsprekendheid is, en dat we af en toe maar beter 
eens de tijd nemen om ons in te leven in het mentaal en fysiek zware werk dat 
zowel beroepskrachten, maar ook vrijwilligers leveren.

Laten we in deze periode van verstilling dus even goed beseffen hoe gelukkig 
bewoners en familie van De Wingerd zichzelf mogen noemen met de keurploeg 
die er elke dag klaarstaat en die ik hierbij een jaar vol arbeidsvreugde en 
persoonlijke voldoening wens.

Dank-jullie-wel 
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Nansie Daems, zorgcoördinator voor 
woningen 5 tot 8 werd voor 3 maanden 
“gedetacheerd” naar het UZ Leuven, 
campus Gasthuisberg. Het interview 
gebeurt dus gemakshalve bij haar 
thuis. Bij mijn aankomst baadt de 
woonkamer in een zee van licht met 
zicht op de diepe tuin, die duide-
lijk ingepalmd wordt door een rijke 
variatie aan vogelsoorten en groen. 
Een enorme tafel spreekt van “ruimte 
voor elkeen” en “gezelligheid”. Een 
kopje koffie concretiseert het en geeft 
energie.

Nansie, jij werd dus ‘overgeplaatst’ naar 
Gasthuisberg voor een beperkte periode. 
Hoe zit dat juist in mekaar? 

Toen ergens in september het bericht 
kwam dat er een overtal in de mandaten 
(personeel) moest weggewerkt worden, 
namen sommigen uitgesteld ouder-
schapsverlof op, anderen zagen een 
poosje verlof zonder wedde wel zitten en 
ikzelf wou eens wat andere lucht opsnui-
ven dan de cocktail van De Wingerd; 
kwestie van bij te scholen, werksituaties 
te vergelijken en één en ander op een 
rijtje te zetten.

Ik informeerde dus bij Gasthuisberg of 
er geen vacature open stond waarop ik 
kon inspelen. Ze kennen daar De Wingerd 
én de visie op ouderenzorg die er op 
nagehouden wordt; ze wisten dus uit 
welk nest ik kwam. Ik werd er met open 
armen ontvangen. 

Erg  verwonderlijk  is  dit  niet. Met  haar 
curriculum vitae heeft Nansie meer dan 
één pijl op haar boog. In het middelbaar 
onderwijs volgde ze de richting humane 
wetenschappen,  wat  alvast  een  goede 
voorbereiding was op een job in de sociale 
sector.  Daarna  slaagde  ze  in  de  oplei-
ding algemene verpleegkunde en een 
bijkomend specialisatiejaar psychiatrie. 
Ze behaalde tevens een postgraduaat  
verpleegkunde in de ouderenzorg. Ze 
heeft  ervaring  opgedaan  in  een  psychi-
atrische kliniek en in het UZ Leuven op 
de afdeling acute geriatrie. Sinds zeven 
jaar is ze werkzaam als zorgcoördinator 
in het woonzorgcentrum De Wingerd.

Ik kreeg een stek op de afdeling psychi-
atrie bij “stemming en cognitie”. 
“Stemming” verwijst naar mensen die 
kampen met psychische moeilijkheden 

en “cognitie” staat voor personen die 
moeite hebben met het verwerken van 
informatie, het leren, het oplossen van 
problemen en uiteraard ook met het 
geheugen. En vooral dat laatste is voor 
mij gesneden koek. Ik sloeg er dus met 
plezier tijdelijk mijn tenten op.

Als zorgcoördinator heb je niet echt een 
“verzorgende” functie. Hoe zit het met 
je taak in Gasthuisberg?

In De Wingerd doe ik inderdaad veel 
administratief werk en begeleiding: 
de organisatie van de verzorging en 
coaching van een team, maar er komt 
toch ook echt verpleegwerk bij kijken. 
Ik spring immers in áls en waar het te 
druk is of bij afwezigheid van één van de 
personeelsleden. Ik vind het juist bijzon-
der belangrijk dat soort werk te blijven 
doen. In Gasthuisberg ben ik in de eerste 
plaats “bedside-verpleegster” en wissel 
af tussen de afdelingen “stemming en 
cognitie” enerzijds en de “acute zorgeen-
heid”, waar vooral ouderen verblijven 
met zowel psychiatrische als fysische 
problemen, anderzijds.

Zijn de verschillen tussen De Wingerd en 
Gasthuisberg groot?

In Gasthuisberg worden de patiën-
ten opgenomen omdat ze niet langer 
kunnen functioneren thuis. Ze zijn dus 
in “observatie” met de bedoeling de 
juiste omkadering voor hen te vinden. 
Dat resulteert vaak in een definitieve 
opname in een psychiatrisch centrum 
of in een WZC. Soms mogen ze terug 
naar huis. Het gebeurt inderdaad dat ze 
aanzienlijk beter worden; omdat ze terug 
structuur in hun leven kregen, omdat de 

infectie waaraan ze leden genezen werd 
dank zij de juiste medicatie, omdat de 
mantelzorgers opvang en ondersteuning 
toegewezen kregen zodat hun draag-
kracht versterkt werd. Zo’n observatie 
duurt gemiddeld 5 à 6 weken. Er moet 
dus kort op de bal gespeeld worden, 
want na afloop móet er een oplossing op 
tafel liggen.

In De Wingerd komen de mensen om er 
definitief te blijven, het is “hun laatste 
adres”. In niet weinig gevallen duurt de 
interactie tussen verzorgenden, bewoner 
en familie enkele jaren en ontstaat er 
een hechte band tussen de verschillende 
partijen.

Dat het uitgangspunt van de relatie 
met de zorgbehoevende totaal anders 
is, uit zich in het woordgebruik: in De 
Wingerd spreekt men van bewoners, in 
Gasthuisberg zijn het patiënten en dat is 
een wereld van verschil. Voor bewoners 
probeert men een thuis te creëren, de 
patiënten van Gasthuisberg moet men 
duidelijk maken dat hun opname tijde-
lijk is, dat ze er niet kunnen blijven. De 
aanpak is daardoor helemaal anders. 

Een thuis wil zeggen dat men ernaar 
streeft de bewoners zo veel mogelijk 
zeggenschap te geven: men vraagt naar 
hun mening en houdt er rekening mee, 
ze mogen hun wensen uiten en men gaat 
er in de mate van het mogelijke op in. 
Gasthuisberg is slechts een tussensta-
tion: niet enkel het welbevinden van de 
patiënt is prioritair, maar evenzeer het 
vinden van een juiste diagnose en een 
efficiënte behandeling, waar dit dan in 
de nabije toekomst ook moge zijn.  Er is 
een tijdsdruk. Met die aanpak heb ik het 
erg moeilijk. Ik illustreer het met twee 
voorbeelden.

Een patiënt in Gasthuisberg is diabeet 
en mag dus niet te veel fruitsap drinken. 
Maar afgezien van de hem verleende 
hoeveelheid neemt hij toch nog frisdrank 
uit de gemeenschappelijke koelkast. Dat 
is een probleem voor de verzorgenden. 
Oplossing: de koelkast gaat op slot. Dat 
betekent niet alleen een beperking van 
zijn autonomie, maar ook de andere 
patiënten voelen de maatregel als 
beknotting van hun vrijheid. 

Gebeurt hetzelfde met een bewoner 
in De Wingerd dan wordt er naar een 
regeling gezocht die werkt voor alle 
partijen; men zal bv. kleinere hoeveel-
heden drank in de frigo zetten. Men mag 
en kan daar  creatiever te werk gaan in 
functie van het comfort van de bewoner.
Een patiënt (Gasthuisberg) met doorlig-
wonden op de rug wordt uitmuntend 
verzorgd, op zijn zijde in bed gelegd, 
alleen. Hij gaf nochtans te kennen niet 
graag alleen te zijn. Een bewoner (De 
Wingerd) krijgt een comfortabele zetel 
met speciale kussens in de gemeenschap-
pelijke woonkamer. In een ziekenhuis, 

clean maar weinig innovatief, is dit 
laatste “not done”, er wordt niet buiten 
de lijntjes gekleurd, omdat de organisa-
tie dat niet verdraagt.

In Gasthuisberg moeten er op korte tijd 
zware en pijnlijke beslissingen genomen 
worden. In de communicatie met de 
familie windt men daar geen doekjes 
om. Men spreekt recht toe recht aan. De 
situatie is immers duidelijk: de familie of 
de mantelzorg zit op zijn tandvlees en 
wil een oplossing voor een niet langer 
houdbare situatie. Er moeten spijkers 
met koppen geslagen worden. De keuze-
mogelijkheden én de tijd zijn echter 

beperkt. Doeltreffendheid is belangrijk.
In De Wingerd gaat men veel creatie-
ver, softer te werk en houdt men meer 
rekening met de mens om wie het uitein-
delijk allemaal draait; in dit geval de 
persoon met dementie. De oplossing 
voor een probleem is er aangepast aan 
de individuele casus en dus eventueel 
exclusief. Er is geen algemene regel 
en als er al één is mogen er uitzonde-
ringen op gemaakt worden. Men mag er 
wel buiten de lijntjes kleuren als het tot 
verbeteringen leidt. 
      
Creativiteit is weliswaar positief 
maar er kruipt veel tijd in en dat is in 
Gasthuisberg een veel schaarser goed 
dan in De Wingerd.

Zo  te  horen  heeft  Gasthuisberg  iets  te 
leren  van  De  Wingerd,  maar  is  er  ook 
omgekeerd iets op te steken? Wat heeft 
Gasthuisberg jou positief aan te bieden?

Wat mij boeit is: “Hoe vangt men de 
mensen hier op?” En “Hoe komt men tot 
een diagnose?” Dat is voor mij onbekend 
terrein en daar kan ik heel wat leren. 

Maar wat ik voorál meeneem van hier 
is dat we in De Wingerd moeten durven 
“neen” zeggen. Mensen hebben soms 
kordaatheid nodig! Doordat wij creatie-
ver mogen en kunnen zijn en niet die 
scherpe grenzen trekken tussen wat mag 
en niet mag, wat kan en niet kan, worden 
de lijnen soms wel érg vaag en dat maakt 
het er niet makkelijker op. Het zoeken 
naar het juiste evenwicht tussen autono-
mie van de bewoner enerzijds en sturing 
door de verzorgende anderzijds is een 
blijvende opdracht die elk van ons ter 
harte moet nemen.

Dit  doet  me  denken  aan  de  herden-
kingsviering in oktober laatsleden. Toen 
dankten de personeelsleden de overle-
denen van het voorbije jaar omdat: 
“jullie (gestorvenen) ons leerden dat we 
neen mogen zeggen, als het maar gefun-
deerd is en op een vriendelijke manier 
geuit wordt”. Nansie zal niet voor niets 
deze leerperiode doorgemaakt hebben. 
De verschillen zijn groot maar begrijpe-
lijk. De kruisbestuiving is echter gaande. 
Of er ook een vrucht zal ontstaan zal de 
tijd uitwijzen.

MS

buiten de lijntjes kleuren als dat tot verbeteringen leidt

Gluren bij de buren
Een tijdelijke detachering naar UZ Leuven

De grootschaligheid van de Gasthuisbergsite en de patiëntenbenadering in het 
UZ tegenover de kleinschalige woonvormen en de huiselijkheid in De Wingerd.
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GPS-spotter

Maandag. Felix staat op uit zijn zetel, langzaam, krakend.
Als een oude fiets, zo één met een lederen zadel met daaron-
der veren en een verroeste ketting, die dringend gesmeerd moet 
worden, stapt hij steunend op zijn wandelstok, zwart met een 
voorgevormd handvat, naar het raam en kijkt naar buiten, ziet 
een blauwe hemel met enkele donzige wolken en een stralende 
zon, terwijl de bomen hun bladeren aan het verliezen zijn. 
De herfst is overduidelijk aanwezig. Hij wenkt me met zijn hand: 
“ik ga een grote wandeling maken, het is veel te goed om binnen 
te blijven”, laat hij weten. Neemt zijn grijze jas van de kapstok, 
hangt zijn tas over zich en begeeft zich naar de deur.
Even later komt hij terug met de vraag of we hem willen buiten-
laten, wat natuurlijk geen enkel probleem is, en we met plezier 
doen.
Terwijl we hem buiten laten, geven we hem de GPS-spotter mee.
Hij neemt het blauwe doosje aan en bekijkt me met vragende 
ogen. in de aard van: “Wat is dat voor iets? Ik heb dat niet nodig.”

We vertellen hem dat het een GPS-spotter is, waarmee we hem 
kunnen volgen. zo weten we waar hij is. We kunnen dat zien op 
een computerscherm. En we kunnen hem altijd vinden als hij 
langer dan normaal wegblijft. De kans bestaat altijd dat hij valt 
of iets anders voor heeft. We zeggen hem ook dat hij steeds om 
hulp kan roepen door op de alarmknop te drukken; dat is die grote 
grijze knop in het midden van dat toestelletje: “Dan krijgen wij 
een signaal op het computerscherm en komen we je zoeken.”
Ondertussen heb ik de pc aangezet en toon hem hoe het werkt. 
Hij kijkt vol verwondering naar het scherm.
“Amaai, en dat allemaal met dat bakje”, terwijl hij zijn hand 
uitstrekt en het toestel aanneemt. Met een goedkeurend lachje 
stopt hij het in zijn jaszak en maakt aanstalten om naar de 
voordeur te gaan. 

“Geniet van je wandeling”, zeg ik terwijl we de code indrukken 
en de deur zich opent.
En daar gaat hij, op pad. Wie weet wat hij allemaal ziet en 
meemaakt onderweg. hij kan er maar van genieten.
Het is fijn te weten dat Felix een wandeling kan maken, iets dat 
hij dolgraag doet en altijd gedaan heeft. Hij hoeft zeker niet 
binnen te blijven.
Door dit apparaatje kan hij, alleen en onbezorgd naar buiten gaan 
wandelen. Op zijn eigen aangename tempo, af en toe rustend op 
één van de vele banken die er rond De Wingerd staan. 
En wij, wij zijn tevreden. 

Het  toestelletje geeft een duidelijke meerwaarde aan zijn 
verblijf hier bij ons. Het vergroot zijn zelfstandigheid. 
Het geeft ons een soort van geruststelling dat we Felix steeds 
kunnen vinden, waar hij ook is. We hoeven niet de hele tijd 
ongerust te zijn dat Felix verloren loopt.
Het is een uiting dat in De Wingerd de belevingsgerichte aanpak 
met oog voor autonomie en veiligheid zijn vruchten afwerpt.

Een poosje later wordt er op het raam getikt. Daar staat Felix te 
gebaren dat hij wil binnenkomen. Ik zie hem lachen, de tanden 
ontbloot. Het aangezicht wat rood aangelopen, een gezonde 
herfstkleur, zo één die je alleen krijgt als het wat kouder is en de 
zon schijnt. Zijn zilvergrijze haren zijn wat in de war, ze staan 
van links naar rechts, maar het deert niet.
Het is leuk om te zien hoe hij genoten heeft. 

Na het ingeven van de code opent de deur zich, Felix komt binnen 
en zegt: “het was een goede deugddoende wandeling”.  
Waarna hij zich mee aan tafel zet en een lekkere kop koffie drinkt.

Kris

Architectuur bekeken door een dementiebril
Bij het ontwerp van de nieuwe woningen hebben de architecten, gestuurd door Jo De Clercq 
(kiné), een dementie-bril opgezet. Dat wil zeggen, zij keken naar de architectuur en de 
aankleding van de nieuwe woningen door de ogen van de bewoner. Hoe ziet een lange gang 
met een reeks identieke deuren eruit voor een persoon met dementie? Hoe zorg je ervoor dat 
een sanitaire cel een herkenbare badkamer wordt en geen witte waas waarin de bewoner op 
zoek moet naar de lavabo of het toilet?

Vroeg of laat komen personen met dementie door hun 
cognitieve achteruitgang  immers in de problemen met 
hun “sensomotorische integratie”, in de Nederlandstalige 
vakliteratuur ook wel “sensorische integratie” of “senso-
rische informatieverwerking” genoemd.  De manier 
waarop mensen reageren op zintuiglijke informatie, 
bijvoorbeeld het zicht, verandert drastisch wanneer de  
hersenfuncties wijzigen door de vorderende dementie.  
Maar dat niet alleen, ook het “lerend vermogen” verloopt 
moeizamer en dat heeft zijn weerbots op het nieuwe 
wonen en het zich oriënteren in de nieuwe omgeving 
wanneer iemand vanuit de vertrouwde thuisomgeving 
naar het woonzorgcentrum komt. 

Zintuiglijke prikkels worden gaandeweg het dementieproces minder goed begrepen, soms worden 
prikkels ook meer en meer als vervelend ervaren. De persoon met dementie keert dan in zichzelf 
en is steeds minder instaat de eigen alertheid te reguleren, waardoor het lijkt alsof de bewoner 
in snel tempo achteruit gaat en in zichzelf verzonken raakt. Om die “sensomotorische integra-
tie” te stimuleren waar het kan en het contact met de bewoner te bewaren, werden er in De 
Wingerd al een aantal innovatieve projecten uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting 
van de “zensoruimte” die we in het winternummer van de vorige jaargang al eens tot in detail 
hebben belicht. 

Al bij de opbouw van de tijdelijke woonunits stelde Jo De Clercq een aantal richtlijnen voorop om 
de autonomie van de bewoners te versterken, ondanks hun cognitieve beperkingen. Het ging vaak 
om eenvoudige en makkelijk te realiseren ingrepen of aangepaste keuzes bij de binnenhuisdeco-
ratie, bijvoorbeeld het schilderen van een wand of deurlijst in hoog contrast. Het zorgteam en de 
familieleden van de bewoners reageerden positief op de voorstellen om de tijdelijke woonunits 
vorm te geven en staken ondertussen ruim een jaar geleden enthousiast de handen uit de mauwen. 

De effecten op de autonomie  van en de (on)rust bij de bewoners zijn er. De aangepaste inkleding 
van de woningen, het gebruik van kleuren en contrasten die de omgevingsprikkels helpen filteren 
en structuur brengen in de omgeving, bewezen hun deugdelijkheid en worden ondertussen volop 
toegepast in de nieuwbouw. Deurlijsten en plinten worden er donker gelakt, dat zorgt voor een 
duidelijke  contouren in het gezichtsveld. Deuren waar een bewoner niet door kan, zoals een 
buitendeur of een technische ruimte, worden niet extra geaccentueerd. We willen de bewoners 
immers niet naar een deur toe leiden die gesloten blijft en daardoor enkel voor verwarring of 
meer onrust zorgt. Idealiter zouden deze deuren zelfs helemaal opgaan in de wand. 

De vloer in de nieuwe woningen is neutraal van kleur 
en mat, want reflectie op de grond van langs ramen en 
dakkoepels invallend licht levert een gans vertekend beeld 
op wanneer je door een dementiebril kijkt. Een felle plek 
zonlicht op de spiegelende vloer in het gedempte  licht 
aan het einde van de gang, wordt met die dementiebril 
al snel een gapend en bedreigend gat. Het theoretische 
plaatje dat Jo schetst klopt helemaal wanneer hij de 
verschillen met de bestaande woningen, ingericht vanuit 
een klassieke interieurbeleving, ter plaatse aanwijst en 
de opvallende keuzes voor nu eens hoge contrasten en 
dan weer neutrale warme tinten uitlegt. In een natte 
cel met kraaknette heldere wandtegels en hagelwit 
sanitair vervagen alle objecten tot een verwarrend en 
soms opbollend beeld dat een bewoner met dementie 
laat duizelen. Door warme tinten en hoge contrasten te combineren worden alle elementen 
netjes gekaderd: toilet en lavabo steken duidelijk af tegen de donkere  tegels aan de wand en de 
heldere  antislipvloer van de inloopdouche wordt door diezelfde  tegels afgeboord. Zelfs bekeken 
door een dementiebril wordt deze badkamer opnieuw een herkenbaar en vertrouwd geheel.

Bij het ontwerp heeft men trouwens ook rekening gehouden met een aantal praktische aspecten, 
zoals toegankelijkheid met een tillift of het gebruik van een douchestoel. Zo werden ook de 
hangtoiletten verlengd omdat een zorgverlener bij een normale uitvoering nauwelijks ruimte heeft 
om achter iemands rug te reiken wanneer die persoon even hulp nodig heeft bij toiletgebruik. 
Over alles werd grondig nagedacht, gewikt en gewogen, zelfs over de spiegels in de badkamer 
die zullen makkelijk afneembaar of tijdelijk afdekbaar zijn. Een bewoner met dementie  die het 
eigen spiegelbeeld niet langer herkent, kan onrustig worden, plots ook bang of agressief reageren 
wanneer daar plots een naakte onbekende staat. Het zal jouw badkamer maar wezen.

Met weloverwogen decoratie en de keuze voor aangepaste materialen lopen we vandaag al 
vooruit op de traag opkomende bewustwording rond de problematiek van die “sensomotorische 
integratie” bij ouderen met dementie. De Wingerd neemt met dit project zijn pioniersrol weer op 
waar het gaat om zorginnovatie en architectonische vernieuwing in de woonzorgcentra.
 

Stijn



Ergens in de maand juni kreeg men  in De Wingerd, samen 
met ongetwijfeld zeer veel andere organisaties van aller-
lei slag, vanwege de provincie Vlaams-Brabant de vraag 
mee te doen aan een wedstrijd om zijn groep vrijwilligers 
in de kijker te zetten. Het kwam er op aan een verhaal te 
schrijven waardoor duidelijk werd dat vrijwilligers vaak 
een kruispunt zijn van vele werelden met één gemeen-
schappelijk oogmerk: de organisatie waarvan ze deel 
uitmaken op een of andere manier helpen in het berei-
ken van haar doel. Voor De Wingerd is dat: het leven van 
mensen met dementie op een of andere manier, recht-
streeks of onrechtstreeks, meer kwaliteit  geven. Dus 
schreven we een verhaal. En... we vielen in de prijzen 
met wat volgt. Haha!

Bijna 10 jaar staan ze er nu, stijf op hun stok: de bronzen 
vogels van kunstenaar Jef Claerhout. Ze horen bij De Wingerd 
als de regen bij de wolken of de dauw bij het gras. Aan elk 
van hen is wel een hoekje af, maar in een huis voor mensen 
met dementie kijkt niemand daar van op. Ze zien en horen 
alles, kennen ieder die hier woont, hier werkt of regelmatig 
komt. En ‘s avonds, als de drukte van de dag verglijdt in de 
stilte van de nacht, komen ze tot leven en rappen met elkaar, 
in geluidloze vogeltaal, enthousiast een of ander lied zoals 
bv. dat van de vrijwilligers:

Vogel 1: 
“Ze zijn wel echt met velen, 
een honderdtal, zelfs meer,
een mix van kund’ en kennis
ze tonen ‘t telkens weer.
Ze schelen veel in jaren,
verstand, mentaliteit.
Maar één ding is wel zeker,
ze gaan voor kwaliteit.”

Vogel 2: 
“Ze zijn of waren slager,
typiste, juf, pastoor,
professor, kok, vertaler,
of leider van een koor.
Ze kunnen veel, haast alles,
hun loon is uiterst laag, 
met niks zijn z’al tevreden.
Ze doen van alles, graag.”

Vogel 3: 
“Ze zingen en vertellen,
of dansen met plezier,
ze sleuren en verhuizen,
vervoeren ginds, dan hier.
Ze strelen en verwennen
met smaak, geur of geluid.
En als ze vreugde brengen
dan juichen ze voluit.” 

Vogel 4: 
“Ze zijn de warme vrienden,
van elkeen hier in huis,
ze noemen hen bij name
en dragen mee hun kruis.
Vergeten doen ja allen, 
daar malen ze niet om,
zolang er maar respect is
voor ieder, recht of krom.”

Dan vallen ze weer stil, de vogels van De Wingerd en staan 
stijf op hun stok, star, maar trouw en tevreden.

MS

Ik ben blij dat jullie hier vandaag -ter gelegenheid van mijn naamfeest op 4 oktober- samen zijn om onze 
barmhartige verheven Heer te loven en te danken met gebed en zang. Wanneer onze God wordt aangespro-
ken met  ‘Almachtige’, dan doe ik dat steeds met ‘Barmhartige’. Dat klinkt toch ongeveer het zelfde, maar  
God is alleen maar almachtig in zijn barmhartigheid... vandaar! Mijn geloof in de ‘barmhartige’ kwam ook 
tot uiting in mijn ontmoeting met de wolf van Gubbio, die heel de stad teisterde.

Op onze tocht om het Blijde Nieuws te verkondigen kwamen wij in het stadje Gubbio aan. Er heerste heel 
wat paniek en al vlug vernamen mijn medebroeders en ik, dat de mensen doodsbang waren voor een bloed-
dorstige wolf, die al een aantal schapen had doodgebeten en zelfs inwoners levensgevaarlijk had verwond. 
Ik zal u vertellen wat de Heer - door mijn toedoen - met de wolf van Gubbio deed.
- Hebt u een gedacht waar de wolf zich schuil houdt? vroeg ik aan één der inwoners.
- Waarschijnlijk in het bos aan de noordzijde van onze stad, antwoordde de man.
- Ik zal dat dier bekeren, zei ik langs mijn neus weg.
- Ben je gek? Hij zal je met haar en huid verslinden!
- In Gods naam wil ik er naartoe om de wolf op andere gedachten te brengen.
- Zouden wij niet beter met man en macht uittrekken en ons wapenen met hakmessen en stokken en hem 
kapot maken? zei de man met bevende stem.
- Neen, antwoordde ik, ik wil met de wolf praten. Ook hij is een schepsel van God, die hemel en aarde 
gemaakt heeft met al wat erop leeft en ademt haalt. Ik praat zelfs met de vogels en zij zingen voor ons 
hun mooiste lied.

En zo trok ik met mijn medebroeders richting bos op zoek naar de wolf. Reeds aan de rand van het bos 
ontwaarden wij een schim, die zich dadelijk in beweging zette en naar ons toeliep. Het was de beruchte 
wolf van Gubbio, die kwalijk grommend steeds dichterbij kwam. De broeders bleven bang ter plaatse, maar 
ik ging langzaam op hem af. Ik hoorde achter mij hoe de broeders begonnen te bidden voor mij. Ik zag het 
mooie verschrikkelijke dier... zijn open gesperde muil, de scherpe tanden...speeksel vloeide er langzaam 
uit!  Ik sloeg een kruis en sprak vriendelijk:
- Dag broeder wolf... ik zie dat je honger hebt.
De muil van de wolf viel dicht.
- In de naam van onze Heer Jezus, kom ik je vragen geen kwaad meer te doen.
Toen begon ik de Heer te loven om zijn grote barmhartigheid en de wolf kwam zowaar aan mijn voeten 
liggen. Ik streelde de zachte nekharen van dit prachtige dier en ik zei nog:
- Nooit meer zul je zwakke dieren doden, nooit meer zul je mensen bang maken!

Ik ging op een rotsblok naast de wolf neerzitten. Ik zag dat mijn broeders vol ontzag dichterbij kwamen. 
De wolf keek me aan met zijn schitterende ogen en hij richtte zijn oren op. 
- Broeder wolf, ik weet van je honger en je neiging om die te stillen met schapenvlees of met kippenbout-
jes. Ik weet dat je mensen bang maakt en hen soms erg verwondt.  Maar wij zijn allemaal het maaksel van 
één en dezelfde Schepper, die ons allen oproept om in vrede met elkaar te leven. Ik weet dat de mensen je 
haten en je willen doden. Heel de stad is je vijandig gezind. Wij gaan hier een akkoord sluiten: jij doodt niet 
meer en de mensen zullen niet meer op je jagen. De wolf knikte met zijn indrukwekkende kop. Toen zei ik:
- Als je bereid bent vrede te sluiten en deze vrede te bewaren, zal ik ervoor zorgen dat de mensen van 
Gubbio je elke dag te eten zullen geven, zodat je nooit meer honger lijdt.Beloofd? Opnieuw knikte de wolf 
met zijn hoofd.

Ik stak mijn hand uit en vroeg:
- Op je erewoord?
De wolf hief zijn rechterpoot op en legde die in mijn hand. Ik hoorde een bewonderend ‘oooh’ klinken... 
dat kwam van mijn broeders.

Hoe groot was de verwondering van alle bewoners van Gubbio, toen ik met de wolf aan mijn zijde en 
omringd van mijn zingende medebroeders de stad betraden en via enkele straatjes op het marktplein samen 
kwamen. Ik ging met het machtige beest op een verhoog staan. Het marktplein liep vol! Ik deed teken en 
het werd muisstil. Ik hield dan een korte preek:
- Lieve mensen, klein en groot!
Looft God om zijn grote barmhartigheid!
Dankt en verheft Hem eeuwig!
Looft de Heer alle volkeren der aarde!
En ik begon te zingen:
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Dan nodigde ik alle mensen uit om deze lofzang een paar keer mee te zingen:
 Laudate...
Broeder wolf die hier voor u staat heeft me zijn erewoord gegeven. Hij wil met u vrede sluiten en hij zal 
nooit meer kwaad doen aan dier of mens. Maar ik heb hem beloofd dat gij hem elke dag te eten wilt geven, 
zodat hij nooit meer honger zal hebben. Belooft gij dat? Langs alle kanten klonk het antwoord: ‘Ja, dat 
beloven wij!’
Moge de Heer u allen zegenen en bewaren. Amen.

Later vernam ik dat de wolf van Gubbio nog twee jaar leefde. 
Geliefd door de kinderen en gevoed door de inwoners, wandelde hij overdag als een mak lammetje door de 
straten en ging ‘s nachts slapen in het bos. Geen hond  die naar hem blafte.

Hij ligt nu begraven op het kerkhof van de stad. Er ligt een grafsteen met deze woorden:
 Hier ligt de wolf van Gubbio.
 Hij rust in vrede, want
 God is goed en zijn barmhartigheid
 duurt blijvend voort in eeuwigheid!

Door Piet Debruyn verteld bij de zusters Clarissen van Kessel-lo.

Internet: www.wingerd.info

6.

Preekstoel

Franciscus en de wolf van Gubbio

De vogels van De Wingerd

Een ode aan het vrijwilligerswerk



26ste jaargang, nr. 4 —  winter 2016                                                                                                          e-post: wingerd@wingerd.info 7.

Tine Joris (verpleegkundige) mag zich 
sinds de jongste sociale verkiezingen 
de titel van syndicaal afgevaardigde 
aanmeten. Zij nam de fakkel over van 
Jo De Clercq (kinesist). In de OR of 
ondernemingsraad van Woonzorgnet-
Dijleland vzw vertegenwoordigt ze, 
namens de ‘bediendencentrale’ en 
vanuit de visie van de Christelijke 
vakbond, de belangen van alle 
medewerkers in De Wingerd op het 
vlak van ‘werkbaar werk’. 

Niet alleen ‘flexibiliteit’ is een hot item 
wanneer het om werk gaat, ook de 
‘leefbaarheid’ en het evenwicht tussen 
werk en gezin wordt druk besproken. 
Langere loopbanen, hogere werkdruk, 
emotionele betrokkenheid en stress, 
zeker in de zorgsector, dreigen te leiden 
tot een toename van stress, fysieke 
klachten en zelfs een  ‘burn-out’ loert 
om de hoek.

In de toekomst wil men de klassieke 
38-urenweek ‘annualiseren’, dat wil 
zeggen de arbeidstijd op jaarbasis 
berekenen, zodat er soms eens wat extra 
kan gewerkt worden en soms eens wat 
minder. Het zou straks mogelijk zijn om 
tot 45 uur per week te presteren wanneer 
de situatie daarom vraagt, om dat dan 
vervolgens  te compenseren wanneer het 
minder druk is. Wisselende uurroosters en 
inspringen waar nodig, zijn beslist géén 
nieuwigheid in een woonzorgcentrum. 
Toch vragen velen zich waarschijnlijk af 
of die gewijzigde arbeidswetgeving en 
de nieuwe sectorale akkoorden straks 
ook gevolgen zullen hebben voor wie in 
De Wingerd al jarenlang meewerkt aan 
kwaliteitsvolle zorg. 

Tine: “Eerst zou ik het syndicaal werk in 
De Wingerd even willen schetsen. Vanuit 
LBC  geloven wij  immers  zeer  sterk  dat 
een  geëngageerd  werknemer  optimaal 
presteert wanneer er sprake is van 
relatieve werkzekerheid en inkomens-
garantie.  Een  positieve  werkomgeving 
en een gezonde dosis stress houden ons 
gemotiveerd om de dagelijkse  uitda-
gingen  op  de  werkvloer  het  hoofd  te 
bieden in een gezonde combinatie met 
privéleven  en  gezin.  Gelukkig  is  dàt 
uitgangspunt tegenwoordig ook vertaald 
in  de  beleidsvisie  van  onze  werkgever, 
Woonzorgnet-Dijleland vzw.
   Mede  dankzij  Jo  De  Clercq,  die  als 
vakbondsafgevaardigde  in  De  Wingerd 

mee  heeft  getimmerd  aan  een  fijne 
werkomgeving vol ontwikkelingsmo-
gelijkheden,  kennen  wij  vandaag  een 
positieve  werksfeer  en  meestal  ook 
stimulerende omstandigheden. Vandaag 
ervaren wij – gelukkig – heel wat 
openheid en bereidwil aan de kant van 
de werkgever en daardoor hebben we 
soms de illusie niet wakker te moeten 
liggen van de heisa die elders wel eens 
de media haalt. Toch zijn we als werkne-
mers  dankbaar  dat    de  ‘witte  woede’ 
zo  vaak  van  zich  heeft  laten  horen  in 
de jaren ‘90, met massale betoging om 
de eisen van de vakbonden kracht bij 
te  zetten.  Dankzij  verbeterde werkom-
standigheden konden we onze energie 
de voorbije decennia investeren in 
kwaliteitsvolle  bewonerszorg  en  focus-
sen  op  de  meest  kwetsbare  bewoners, 
mensen  met  dementie,  in  plaats  van 
straatprotest te moeten gaan organise-
ren  tegen  ‘onwerkbare’  toestanden. De 
open communicatie met de werkgever 
heeft  er  altijd  toe  bijgedragen  om  tot 
oplossingen te komen wanneer er visie-
verschillen waren ontstaan of waar het 
welzijn en welbevinden van de medewer-
kers even uit het oog werd verloren. 
Als  vakbondsafgevaardigden  zijn  we 
assertief genoeg om de directie erop te 
wijzen dat het haar taak is om goed voor 
ons  te  zorgen.  Dat  staat  trouwens  ook 
met zoveel woorden in de beleidsvisie 
van Woonzorgnet-Dijleland.”

Tine: “Het opstellen van een ‘arbeidsre-
glement’, dat vanuit de werkgeveroptiek 
enerzijds dient te voldoen aan alle 
juridische vereisten en anderzijds de 
kwaliteitsnormen van het bijzondere 
woonzorgconcept  moet  faciliteren,  dat 
vanuit het oogpunt van alle werknemers 
verspreid over vier huizen van voldoende 
garanties  en  flexibiliteit  moet  bevat-
ten,  blijkt  niet  altijd  een  sinecure. 
Het redigeren van zo een belangrijk 
document vraagt heel wat professionele 
expertise en hield vele uren overleg in, 
intern  tussen  leidinggevenden,  perso-
neelsdienst en binnen de organisatie op 
het  niveau  van  de  ‘ondernemingsraad’. 
Stel je maar even voor wat het betekent 
om  één  gezamenlijk  uurroosterpakket 
uit te tekenen en te implementeren 
voor vier woonzorgcentra die al jaren 
draaien met hun individuele gebruiken 
en  gewoonten.  Begin  2017  wordt  de 
jongste revisie van dat arbeidsregle-
ment trouwens aan iedere medewerker 
overhandigd.
   Wat de 38-urenweek en het afbouwen 
van de ADV dagen (arbeidsduurverminde-
ring  voor  oudere  werknemers)  betreft, 
zijn we er ons nog te weinig van bewust 
dat de besparingsmaatregelen die de 
regering vandaag oplegt straks ook een 
impact zullen hebben op de toekomst 
van jongere werknemers die nu al in 
de zorg staan of nog zullen starten. We 
werken dagdagelijks hard om er voor 
de bewoners te staan en zeker in deze 
drukke tijden van verbouwingen en de 
verhuis naar nieuwe woningen. Wanneer 
men ons thuis of hier op het werk vraagt 
of wij in Brussel mee gaan betogen met 
de ‘witte woede’, dan denken wij in de 
eerste plaats aan de mensen waarvoor 
wij zorg willen dragen. Ons engage-
ment  primeert,  maar  wij  vinden  het 
tegelijk  ook  héél  spijtig  dat  we  onze 

stem ginder niet luid hebben kunnen 
laten  horen  tijdens  de  non-profitbeto-
ging van 24 november. Gelukkig zijn er 
onze  gezinnen  thuis,  onze  partners  die 
ons steunen, onze dagelijks verantwoor-
delijke  Jan  Vanwezer  en  de  families 
van de bewoners, die het mee voor ons 
willen opnemen. Als er straks nationale 
acties  volgen,  dan  komen  wij  samen 
met  werkgever  en  cliënten  met  een 
breed gedragen en inhoudelijke sterke 
boodschap naar buiten. Let maar op!”

Woonzorgnet-Dijleland vzw maakt zich 
als ‘zorgende organisatie’ sterk dat er 
niet alleen ingezet wordt op levenskwa-
liteit voor de bewoners, maar dat er 
ook geïnvesteerd wordt in zelfzorg voor 
de medewerkers.  Er lopen al een tijdje  
initiatieven specifiek gericht op de 
draagkracht en verdere loopbaan van 55+ 
collega’s.  De verantwoordelijken van de 
teams hebben oog voor het welbevin-
den van hun medewerkers en proberen 
daarmee rekening te houden bij het 
plannen van uurroosters. Er wordt nadruk 
gelegd op het ontwikkelen en valorise-
ren van persoonlijke competenties, wat 
moet leiden tot een grotere werknemer-
tevredenheid en gelukkige bewoners, 
want blije collega’s houden van hun werk 
en zorgen voor blije mensen. We partici-
peren ook in jongerenbanenplannen, via 
het zogenaamde ‘generatiepakt’, om zo 
met z’n allen een bijdrage leveren aan 
dat ‘werkbaar werk’ waar men tegen-
woordig de mond vol van heeft.

Tine: “Het is nodig dat jongeren mee 
nadenken over de toekomst en over 
de  besparingen  die  op  ons  afkomen, 
voor  jezelf  als  werknemer,  maar  zeer 
zeker ook over de besparingen die de 
ouderenzorg opgelegd krijgt en waar 
wij  ooit  zelf  als  cliënt  beroep  zullen 
willen op doen. Gelukkig krijgt die 
bekommernis  in  De  wingerd  en  binnen 
Woonzorgnet-Dijleland  een  forum, 
dankzij de transparante en participa-
tieve organisatiestructuur waar we aan 
bouwen.  Directie  en  bestuur  zijn  ook 
helemaal niet gelukkig met het terug-
schroeven van de 45+ dagen. Vanuit de 
werkgroep 55+ proberen we al een hele 
tijd  proactief  de  specifieke  noden  van 
deze doelgroep op te lijsten om met 
de beschikbare middelen tegemoet te 
komen aan de langere loopbanen die de 
wetgever heeft ingevoerd. Dit construc-
tieve werk dreigt nu van tafel te worden 
geveegd door een regeringsbesluit.
   Dat  ouderenzorg  onder  de  bevoegd-
heden van de Vlaamse regering valt en 
Arbeidswetgeving  een  federale materie 
blijft, maakt het een complex gegeven. 
We horen in de media altijd maar over 
nieuwe  besparingen,  maar  geen  woord 
gerept over de reeds onderhandelde 
sectorale akkoorden die nog niet onder-
tekend werden door al die regeringen. 
De bedongen ‘sociale akkoorden’ tussen 
werkgevers en vakbonden gaan we alvast 
niet  zomaar  uit  handen  geven,  wij 
zijn geenzins van plan in te leveren op 
verworven  rechten  of  in  te  boeten  aan 
kwaliteit in de zorg!”

Volstaan de wederzijdse bereidheid om 
bijkomende inspanningen te leveren en 
het engagement zorg te dragen voor 
elkaar, om te voorkomen dat we door 

overheidsbesparingen en toenemende 
zorgzwaarte niet langer het hoofd kunnen 
bieden aan de kwalen van deze tijd?

Tine: “De consequenties van het bespa-
ringsbeleid zijn ook een nachtmerrie voor 
onze dagelijks verantwoordelijken en de 
directie  van  Woonzorgnet-Dijleland.  In 
ons zorgconcept gaan we ervan uit dat 
kwaliteitszorg voor ouderen gebaseerd is 
op zelfzorg van de medewerkers, motive-
rende opleiding en groeitrajecten. Het 
zijn de medewerkers die dagdagelijks de 
zorgvisie uitdragen op de werkvloer en 
dat veronderstelt gemotiveerde, geënga-
geerde werknemers die vanuit hun eigen 
professionele knowhow participeren aan 
innoverende zorg. Alleen zo kunnen we 
de ouderen van vandaag de levenskwa-
litiet bieden die zij verdienen en mogen 
verwachten. Het is net die generatie die 
ervoor  gezorgd  heeft  dat  wij  vandaag 
de levenstandaard in ons dagelijks leven 
kunnen hanteren, nog meer besparen op 
zorg is dus geen optie, neen...
   Daarom  bundelen  we  onze  krachten: 
een vertegenwoordiging van de werkne-
mers en dagelijks verantwoordelijken 
van ieder huis staat borg voor een goed 
functionerende  Ondernemingsraad. 
Samen gaan we de confrontatie aan met 
zware  besparingen  in  de  sector,  ik  kan 
het  niet  voldoende  benadrukken,  de 
collega’s  moeten  steeds  innovatiever 
werken om de zorgstandaarden hoog te 
kunnen houden. Samen doen we voorstel-
len, denken we creatief na en werken we 
concrete acties uit om onze expertise te 
delen zodat alle ingrepen en initiatie-
ven door de werkgever kunnen worden 
afgetoetst tegen de financiële en juridi-
sche  haalbaarheid,  met  oog  voor  de 
toekomst. 
   In het Comité zijn veiligheid en welzijn 
voor mij alvast prioritair waarbij kort op 
de bal moet worden gespeeld. Een geluk-
kige werknemer die straalt is de basis 
van goede relationele zorg en zeker in 
onze doelgroep waar mensen nog maar 
weinig  tijd  hebben,  is  dat  een  grote 
bekommernis. In dit overleg behartigt 
preventieadviseur Sam Brokken de belan-
gen van de medewerkers en de condities 
die nodig zijn om gezond en duurzaam 
te kunnen functioneren, daarin gesteund 
door de externe preventiedienst IDEWE. 
Momenteel werken we rond het optima-
liseren  van  procedures  handhygiene, 
prikaccidenten  ,  vaccinaties,  enz. Maar 
er staat ook een fietsveiligheidsbrochure 
op stapel, omdat Woonzorgnet-Dijleland 
investeert  in  groenere  mobiliteit,  ook 
een  enquête  en  eventuele  acties  ten 
voordele van het psycho-sociaal welzijn 
van de collega’s komen eraan.”

SP

Samenwerken aan werkbaar werk 

Syndicale vertegenwoordiging in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkvloer

Als syndicaal afgevaardigde staat 
Tine Joris haar collega’s graag te 
woord, spreek haar dus aan als je 
met vragen of bedenkingen zit na 
het lezen van dit artikel. 

Met practica rond uurroosters, 
verlofplanning of werklast kan je 
uiteraard ook steeds bij je zorgco-
ordinator, leidinggevende of bij de 
personeelsdienst terecht.



Poëzie
Intijden

met haar wil hij jaren
wonen in een oud land
waar het nieuws traag
en schaars is,

aan het eind
van de maand ontdekken
waar de weg begint,

wekelijks
de liefde benoemen 
die in hen woont

maar vooral
dagelijks ontwaken
met haar droom
in zijn handen.

Nico van den Raad  heeft dit gedicht in zijn 
bundel „Uitzicht“ opgenomen onder het 
kapitel „Liefde“. Zou je het in deze komende 
kerstperiode niet ook als kerstwens of nieuw-
jaarswens kunnen zien?

RT
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Wingerdstraat 14 - 3000 LEUVEN
T: 016 28 47 90  F: 016 20 44 45
E: wingerd@wznd.be                        

Centra voor Dagverzorging & Kortverblijf
Thuisondersteunende Diensten
T: 016 28 48 00   E: cathy.sweerts@wznd.be

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen 
Zorgflats voor echtparen
Sociale Dienst De Wingerd
T: 016 28 47 93 E: brenda.van.espen@wznd.be

Lokaal Dienstencentrum Wijnveld
T: 016 28 49 50  E: liesbet.volders@wznd.be

woonzorgnet-dijleland vzw
Samen met de woonzorgcentra Ter Meeren in Neerijse, 
Keyhof in Huldenberg en Dijlehof in Leuven, 
werkt De Wingerd aan kwaliteitsvolle zorg in deze regio.  

[ www.woonzorgnet-dijleland.be ]
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Bewonersnieuws
Door de realisatie van de extra woningen 
mochten we maar liefst 22 nieuwe bewoners 
welkom heten: mevr. Wouters in woning 5 
mevr. Hendrickx in woning 6, mevr. Verbeure, 
dhr. Tallon in woning 10, dhr. Storms in woning 
11, dhr. Renaers in woning 12, mevr. Eeman,  
mevr. Fake, mevr. Liénard, dhr. Oeyen, mevr. 
Sergant, mevr. Symons, merv. Vanderborght, 
en Zr. Lutgart in woning 13, mevr. Dierickx, 
mevr. Florens, mevr. Fourneaux, mevr. 
Mertens, dhr. Mulier, mevr. Romain, mevr. 
Van der Vlis in woning 14 en tenslotte ook nog 
mevr. Van Krieken in woning 16.

We deelden in het verlies en de oprechte rouw 
van de families Van Haelst, Vandermotten, 
Hoeterickx, Titellion, Gypers en Michiels.

CONIX RDBM  
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Londenstraat 60/121
B 2000 Antwerp
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3110 Rotselaar
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Stwg op Blaasveld 56a
2801 Heffen
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Metrologielaan 10
1130 Brussel

Ontbreekt uw logo nog?

Neem contact op met het secretariaat 
en sponsor deze huiskrant. 

Een geschreven woord en een foto zijn 
een onmisbare vorm van communicatie 
voor de bewoners, hun naasten, de vele 
vrijwilligers en sympathisanten van  
De Wingerd.

Uitvaartcentrum 
De Meerleire -Tossyn
Brusselsestraat 61 
3000 Leuven

“Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trekt 
321.902 euro uit als steun voor Vlaams-Brabantse bedrijven 
die het woon-werkverkeer duurzamer maken. In Leuven 
krijgt Woonzorgnet-Dijleland 87.468 euro”, blokletterde 
de regionale pers een maand of twee geleden, maar dat 
bericht vraagt toch wel enige nuance...

Tijdens de week van de mobiliteit beloofde minister 
Weyts inderdaad financiële steun aan drie bedrijven uit 
Vlaams-Brabant. Het geld komt er via het Pendelfonds 
omdat de ondernemingen zich inzetten voor duurzaam 
woon-werkverkeer. Voor het exacte bedrag en de goedge-
keurde acties was het even wachten op de formele 
bevestiging. Woonzorgnet-Dijleland valt als werkgever 
dus inderdaad in de prijzen. En terecht. De inspanningen 
van de voorbije jaren worden beloond en het extra geld 
geeft ons nog een duwtje in de rug om onze bijdrage in 
duurzaamheid kracht bij te zetten.

Het begon allemaal al enkele jaren geleden. Enkele 
pioniers, elk met een eigen doel en motivatie, ruilden 
de wagen in voor de fiets, het openbaar vervoer of een 
combinatie van beiden. De mobiliteitsanalyse, uitge-
voerd in 2013 bracht het woonwerkverkeer van ruim 450 
medewerkers in kaart. 

Naast het mobiliteitsprofiel kregen we ook zicht op het 
bereikbaarheidsprofiel en de potentiële mogelijkheden. 
Deze studie en een lijst aan reeds uitgevoerde acties, 
onder meer bij de collega’s in Dijlehof, vormden een 
sterke basis voor een subsidiedossier bij het Pendelfonds.

De financiële steun beperkt zich tot maximum de helft van 
de uitgaven voor enkele welbepaalde projecten, door hen 
goedgekeurd, en dit gedurende 4 jaar. 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. 

Voordelen? Je kan het gedurende een overeengekomen 
periode uitproberen, je betaalt slechts de helft van de 
leasekosten, je krijgt tweejaarlijks een gratis preven-
tief onderhoud, gratis herstel van schade ten gevolge 
van normaal gebruik is inbegrepen. Bovendien is de fiets 
zeven dagen op zeven van jou en kan je er ook van genie-
ten in je vrije tijd. 

Naast de individuele leasing voorzien we in elk woonzorg-
centrum een dienstfiets die kan gebruikt worden voor 
verplaatsingen tussen de verschillende woonzorgcentra 
en als vervangfiets bij pech. We stellen ook een plooi-
fiets ter beschikking voor de medewerkers die gemengd 
woonwerkverkeer willen uitproberen.

Om nu duidelijk zicht te krijgen op de wensen van de 
medewerkers en op hun noden starten we in het voorjaar 
met een korte enquête. Deze zal worden opgemaakt door 
een Pendelfonds-werkgroep die ook in het voorjaar van 
start gaat. U hoort nog van ons!

Karin Vandoorne 

Pendelfonds

De redactie van deze huiskrant 
de vrijwilligers en het team in De Wingerd 
de directie en het bestuur van
Woonzorgnet-Dijleland 
wensen
alle lezers en sympathisanten 
een zalige Kersttijd 
en een voorspoedig Nieuwjaar !


