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DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE
1.1. Welkomwoord

Beste medewerker
Het feit dat je deze brochure aan het lezen bent, betekent dat wij in jou geloven als persoon en als
professionele kracht.
Woonzorgcentrum (WZC) Sint-Jozef vzw heeft een duidelijk project, nl. het bieden van kwaliteitsvolle
dienstverlening aan ouderen en hun families die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben. Deze
kwaliteit kunnen wij maar bereiken dankzij jouw inzet en engagement. Wij willen alles ondernemen om het
voor jou zo goed mogelijk te maken en je veel groeikansen te bieden.
Hopelijk vind je snel de weg in de complexe wereld van WZC Sint-Jozef vzw en ben je fier om deel uit te
maken van onze organisatie. Onze deuren staan letterlijk altijd open, dus loop gerust even langs met een
vraag, een idee of zomaar een glimlach.
Welkom!

Wouter Sonneville
Algemeen directeur
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1.2. Historiek
Het woonzorgcentrum Sint-Jozef kent reeds een

In 1990 werd het rusthuis overgedragen van de

lange historiek. Deze is steeds verbonden geweest

vzw Zusters van Liefde naar de vzw Sint-Jozef.

met de Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

Praktisch betekende dit dat het RVT autonoom
werd en los kwam te staan van het Sint-Vincentius

Hoewel we pas in 1937 effectief
kunnen spreken van de

ziekenhuis, waar het altijd mee verbonden was
geweest.

feitelijke oprichting van SintJozef, waren de Zusters van

Een andere mijlpaal was de oprichting van de

Liefde in de Molenaarsstraat al

TABOR WGO-groep in 2003. Deze nieuwe

actief sinds 1805! In die tijd

organisatie heeft de dienstverlening overgenomen

werd de leegstaande
Cisterciënzerinnenabdij ingericht
als

een hospice voor ongeneeslijke

die vroeger vanuit het provincialaat van de Zusters
van Liefde werd geboden. De overdracht werd
toekomstgericht gemaakt en berust op twee

zieken. Dit gebeurde onder leiding van P.J. Triest.

belangrijke pijlers: verbondenheid tussen de

De instelling was bij de bevolking beter gekend

partnerorganisaties, waaronder WZC Sint-Jozef

onder de naam “’t kloosterke van liefde”.

vzw, en dienstverlening. Op vandaag telt de
TABOR WGO-groep 60 partners uit 3 sectoren:

In het jaar 1936 kochten de Zusters van Liefde een

welzijn, gezondheid en onderwijs. Meer informatie

terrein op het einde van de Molenaarsstraat

over de TABOR WGO-groep kan je vinden op de

grenzend aan het eigen domein, waar zich een

website www.tabor.be.

katoenfabriek bevond (NV La Florida). Op dit
domein werd een nieuw bejaardentehuis gebouwd

Ondertussen zaten we niet stil. Op 10 november

en ingehuldigd in 1937. “Sint-Jozef” was geboren.

2011 werd de
nieuwbouw - een

In dit tehuis zat oorspronkelijk

dagverzorgings-

enkel de mannenafdeling

centrum en een

van het hospice, de

centrum voor

vrouwenafdeling bleef in “’t

kortverblijf

kloosterke van liefde”. Pas in

ingehuldigd. Deze nieuwbouw paalt aan het

1960 werd de splitsing

bestaande gebouw.

tussen de mannen- en de
vrouwenafdeling opgeheven.

In het woonzorgcentrum zijn er op vandaag een
150-tal personen werkzaam. Maar hier blijft het

In 1984 werd er besloten om een nieuw rustoord

niet bij: naast onze vaste personeelsleden kunnen

te bouwen. Dit nieuwe rustoord is datgene wat we

we steeds een beroep doen op vrijwilligers,

nu kennen en werd ingehuldigd op 14 januari

stagiairs, vakantiewerkers, …

1995.
De totale personeelsbezetting zorgt ervoor dat er
Organisatorisch zijn er twee grote veranderingen

elke dag een kwalitatieve zorg kan geleverd

geweest: de eerste in 1990 en de tweede 13 jaar

worden aan 115 bewoners, 6 gebruikers van het

later.

centrum voor kortverblijf en een 20-tal gebruikers
van het dagverzorgingscentrum.
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1.3. OPDRACHTVERKLARING

 Woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw, gesticht door de congregatie Zusters van Liefde J.M., vormt een woon- en
leefgemeenschap van mensen die door hun hoge leeftijd of omwille van gezondheidsproblemen op zorg en
ondersteuning aangewezen zijn. Zij komen als bezoeker naar het dagverzorgingscentrum, verblijven
gedurende enkele weken in het centrum kortverblijf of vinden bij ons als bewoner een nieuwe thuis. Allemaal
zijn het onze gasten.
 Onze ligging binnen de historische kern van de stad Gent willen wij benutten om deel te nemen aan het sociale
leven.
 Wij respecteren onze bewoners en bezoekers als mensen met een levensgeschiedenis en als burgers met
rechten. Respect voor privacy en autonomie kenmerkt onze basishouding.
 De noden en behoeften van onze gasten vormen het vertrekpunt van onze zorg- en dienstverlening. Vanaf het
begin tot en met het levenseinde zoeken wij in dialoog met hen en hun familie naar een goede afstemming en
een aangepaste dienstverlening.
 De waarden geborgenheid, gastvrijheid en veiligheid zijn levensbelangrijk voor onze gasten. Daarom streven
wij dit na in de inrichting van ons huis en in onze manier van ondersteunen en verzorgen.
 De bewoners en bezoekers worden omringd door gemotiveerde en deskundige medewerkers uit verschillende
disciplines, die hen een warm hart toedragen en die kwaliteitsvolle diensten willen verlenen. Het welzijn en de
deskundigheid van onze medewerkers vormen een belangrijk aandachtspunt voor hun verantwoordelijken.
 De vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het wonen en leven van onze gasten. Wij waarderen sterk
hun engagement en willen hun meerwaarde blijvend koesteren.
 Een open communicatiecultuur ondersteunt het samenleven en het samenwerken binnen ons huis.
 Wij hanteren het principe “een juiste prijs voor een kwaliteitsvolle dienstverlening”. Dit kunnen we nakomen
dankzij de persoonlijke financiële bijdragen en de subsidies van diverse overheden.
 Vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie en vanuit de universele beginselen van de Verenigde Naties
streven wij naar een hoge menswaardigheid met respect voor de persoonlijke geloofsovertuiging van de
bewoners, de bezoekers, de medewerkers en de vrijwilligers.
De medewerkers
Het directieteam
De leden van de Raad van Bestuur
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van woonzorgcentrum Sint-Jozef vzw, lid van Tabor vzw, op 2006-12-13
Herzien op 2015-02-10 * Te herzien voor 2020-03-01 * Versie 13
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DEEL 2: PRAKTISCHE INFORMATIE
2.1. Veiligheid
Brandveiligheid
Regelmatig wordt uitgebreide informatie gegeven

In bijlage 2 vind je reeds een

i.v.m. brandveiligheid tijdens vormingsmomenten.

aantal aandachtspunten voor

Toch willen we al enkele belangrijke zaken op een

het veilig heffen en tillen.

rijtje zetten:

Door het gebruiken van





Aan elke balie en aan de receptie ligt een

rugsparende technieken

verkorte procedure met instructies in geval van

houden we onze rug in

brandalarm.

topconditie!

De belangrijkste vuistregels zijn:


blijf kalm;

Orde en netheid



waarschuw de brandweer (112);

Het bewaren van de orde en netheid is niet enkel



bestrijd het vuur met snelblussers in

belangrijk in functie van ‘het zicht’. Orde en

afwachting van de brandweer;

netheid zijn tevens belangrijk in functie van de



sluit ramen en deuren;

veiligheid. Door slordigheid kunnen vb.



evacueer horizontaal = op

nooduitgangen versperd raken of raakt de

dezelfde verdieping,

hygiëne van de omgeving in gevaar. Daarenboven

voorbij de

getuigt rommel maken van weinig respect voor

compartimentdeuren;

het onderhoudsteam. Zorg er dus altijd voor dat je

controleer of iedereen

werkomgeving er ordelijk en net bij ligt.



aanwezig is op de


verzamelplaats;

Beroepsgeheim

gebruik nooit liften.

Tijdens je werk kom je ongetwijfeld in aanraking
met persoonlijke gegevens over bewoners,

Roken

bezoekers, collega’s, … Hiervan mag je niets

Vanaf 1 september 2005 geldt er binnen ons

bekend maken aan derden (vrienden, buren, …),

woonzorgcentrum een algemeen rookverbod. Er

zelfs niet wanneer je arbeidsovereenkomst

mag enkel nog buiten gerookt worden in de

beëindigd is.

voorziene rokershoek en dit tijdens de grote
pauze.

Ongewenst seksueel gedrag en pesten op het
werk

Rughygiëne

In verband met dit item verwijzen we graag naar

De zorg voor je rug is uitermate belangrijk.

de procedure “IP15. Grensoverschrijdend gedrag”

In de loop van de eerste werkmaand zal dan ook

(zie map Kwaliteitshandboek Sint-Jozef/

elke nieuwe medewerker uitgenodigd worden

Procedures op de server of bij je diensthoofd). Je

door iemand van het kinéteam voor een woordje

kunt steeds terecht bij de vertrouwenspersonen,

uitleg omtrent hef- en tiltechnieken.

zie bijlage 5.
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Deontologische code

Kleedkamers

De professionele deontologie van elke



Iedere werknemer krijgt een kleedkastje ter

medewerker van onze organisatie stelt dat enkel

beschikking (waarborg: 10 euro). Hierin kan je

professionele contacten met bewoners toegelaten

je persoonlijke spullen wegbergen. Dit kastje

zijn. Elke niet-professionele relatievorming, in het

moet steeds op slot gedaan worden. De

bijzonder seksuele toenadering, tussen

directie is niet verantwoordelijk voor diefstal

zorgverlener en bewoner is ten strengste

van je persoonlijk materiaal. Als je toch iets

verboden. Elke inbreuk tegen dit artikel wordt

vaststelt, geef dit dan aan bij de directie.

beschouwd als een ernstige deontologische fout,



In de kleedkastjes mogen geen

met behalve in het geval van een dringende

voedingsmiddelen bewaard worden. Het zetten

reden, disciplinaire maatregelen tot gevolg.

van spullen (vb. schoenen) boven of onder de



We gaan respectvol om met onze bewoners.

kastjes is niet toegelaten.

We onthouden ons van elke handeling of
relatievorming die misbruik maakt van de
kwetsbaarheid van de bewoner. We verrichten
geen nevenactiviteiten met bewoners die het



belang van de voorziening kunnen raken

Werkkledij

zonder voorafgaande toestemming van de

Kledij: Vanuit WZC Sint-Jozef vzw krijgt iedere

directie.

werknemer werkkledij. Vuile werkkledij wordt

Om belangenvermenging te voorkomen
nemen we geen geschenken, uitnodigingen of
andere voordelen aan in ruil voor een
tegenprestatie. We stellen onze
leidinggevende op de hoogte wanneer ons
geschenken of uitnodigingen worden
aangeboden.



Intieme en seksuele contacten met bewoners
zijn niet toegelaten. Het gaat steeds om een





ernstige beroepsfout.

verzameld in de daarvoor bestemde

Niet-professionele contacten zoals vervoer met

linnenmanden en gewassen door de instelling.

de wagen, sociaal gebonden contacten,

Werkkledij mag niet mee naar huis worden

contactname tijdens de personeelspauze, …

genomen.

dienen tot een minimum beperkt te worden én

Schoeisel: Zorg voor veilig schoeisel d.w.z.

gekend te zijn door het team.

schoeisel waarbij de tenen ingesloten zitten, dat

We dragen een verantwoordelijkheid en

rond de hiel vastzit en antislip zolen heeft. Er is

bezorgdheid die prioritair geldt ten aanzien

een (gedeeltelijke) terugbetaling voorzien,

van de toevertrouwde bewoner. In dit

afhankelijk van je functie. Meer informatie hierover

perspectief is het de plicht van elke

kan je krijgen bij de kiné.

medewerker, wanneer er vermoedens ontstaan

Juwelen/opschik: Tijdens het werk mag je geen

omtrent grensoverschrijdend gedrag door een

juwelen of een uurwerk dragen. Nagellak en

collega, deze vermoedens bespreekbaar te

kunstnagels zijn verboden wegens infectiegevaar.

maken.
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Handhygiëne

Legionella

Een goede handhygiëne is onontbeerlijk willen we

Wij bezitten een beheersplan om legionella (ook

een kwaliteitsvolle zorg leveren. Het is de

veteranenziekte genoemd) te bestrijden. Hiervoor

belangrijkste voorzorgsmaatregel in de strijd

dient het warm water te circuleren aan een

tegen infecties. De meeste overdracht gebeurt

temperatuur van 65°C. Wees dus voorzichtig bij

immers via de handen van medewerkers.

het gebruik van warm water!

Instructies i.v.m. handhygiëne vind je in bijlage 3,

p. 15.
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2.2. Overleg- en informatiekanalen
Goede communicatie is essentieel in elke

Heb je een opmerking of idee in dit verband? Laat

organisatie. Iedere medewerker in een organisatie

het dan weten via de kwaliteitsbus of via één van

is mede verantwoordelijk voor goede

de leden van het CPBW. Een antwoord kan je

communicatie. WZC Sint-Jozef vzw biedt

verwachten via het verslag dat steeds wordt

medewerkers, bewoners, familie, vrienden,

uitgehangen aan het prikbord naast de

vrijwilligers en bezoekers verschillende kanalen

kleedruimtes.

aan waarlangs er informatie kan uitgewisseld

De namen van de leden van het CPBW vind je

worden en waarlangs inspraak mogelijk is. Een

terug in bijlage 5 ‘Wie is wie?’.

overzicht:
Kwaliteitsbus
Gebruikersraad

Heb je een ideetje over om het even welk

Vier keer per jaar komen een aantal bewoners

onderwerp (structuur, activiteiten, vorming, …),

samen om zaken over de werking van het

maar je weet niet waar je ermee terecht kan? Dan

woonzorgcentrum te bespreken. De

kan je dit altijd opschrijven en in één van de

gebruikersraad werd al in 1986 opgericht met als

kwaliteitsbussen steken die op elke verdieping

uitgangspunt de bewoner zelf centraal te stellen.

hangen. Dit kan uiteraard ook anoniem. Elk idee
wordt gelezen en uitvoerig besproken. Een

Familieraad

antwoord kan je steeds persoonlijk verwachten of

Indien de bewoner niet meer kan opkomen voor

via de prikborden.

zichzelf, dan kan een plaatsvervangende persoon
optreden in naam van de bewoner. Zo ontstond in

De Belleman

1996 een “familieraad” met vertegenwoordigers

Ons huiskrantje verschijnt 4 keer per jaar en bevat

van de bewoners van de afdeling de Hoven. Deze

allerhande info over WZC Sint-Jozef vzw. Je vindt

komt net zoals de bewonersraad 4 tot 5 keer

hierin verslagen van activiteiten, tips, planningen,

samen per jaar.

raadsels en nog heel wat meer!

Werknemersafvaardiging

Informatieborden

De namen van deze personen vind je achteraan in

In ons ‘huis’ bevinden zich verschillende borden

deze brochure in bijlage 5: ‘Wie is wie?’.

waarop je allerlei informatie vindt, van verslagen
van vergaderingen tot affiches met

CPBW
Dit is de afkorting voor het ‘Comité voor Preventie
en Bescherming op het Werk’. Het doel van dit
Comité is ervoor te zorgen dat de te verrichten
arbeid in de beste voorwaarden op het gebied van
veiligheid, hygiëne en welzijn zou kunnen
verlopen.
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aankondigingen van activiteiten.

2.3. Dagelijkse richtlijnen
Afwezigheid
Als je onverwachts niet kunt komen werken, ziek

via de broodjeslijst. Weekmenu’s hangen uit aan

bent of niet op tijd kunt zijn, verwittig dan

de prikklok.

onmiddellijk je dienst en diensthoofd. Alle
afspraken in verband met ziekte vind je terug in de

De betaling van broodjes en dagschotels gebeurt

folder en het overzicht ‘Beleidsvisie: Afwezigheid

met bonnetjes die je per 5 koopt aan de receptie.

wegens ziekte en verzuim’ dat de medewerker

Werk je met een laatdienst, dan kan je altijd in de

personeelsadministratie je geeft bij aanvang van je

ijskast van de personeelsruimte soep vinden om

tewerkstelling.

op te warmen in de microgolfoven.

Vakantie

Parking

Vakantie wordt steeds aangevraagd bij je

Auto

diensthoofd door middel van het maandelijks

Wij beschikken over een parking met slagboom en

formulier.

badgesysteem aan

De wensen in verband met je jaarlijkse vakantie

de ingang van ons

geef je door voor eind februari zodat er tijdig een

huis. Deze parking is

planning gemaakt kan worden.

enkel toegankelijk
voor familie en

Eten en drinken

verwanten van

Tijdens de pauzes kan je terecht in de

bewoners, voor

personeelsruimte. Koffie, thee en water staan

medewerkers en voor vrijwilligers. Vraag een

gratis ter beschikking.
Frisdranken vind je in

badge aan bij de medewerkers van de
administratie. Je betaalt een waarborg van 15

de automaat aan de

euro.

democratische prijs

Fiets/brommer

van 0,90 euro.

Kom je met de fiets of brommer naar het werk? Je
fiets kan je stallen in de fietsberging, voor

Tussen 11.30 u. en 12.45

brommers is een aparte plaats voorzien net naast

u. kan je ook in het restaurant terecht voor het

de inrijslagboom aan de rechterkant van de

middagmaal. In het restaurant kan je soep,

parking.

belegde broodjes of een dagschotel verkrijgen.
Soep is voor iedereen gratis. Belegde broodjes

Telefoongebruik

kosten 1,50 euro en dienen besteld te worden

Privé telefoongesprekken dienen buiten de

vóór 9.45 u. aan de hand van een lijst aan de

werkuren te gebeuren. Het gebruik van gsm’s is

prikklok. Een dagschotel kost 3,50 euro en hoeft

dan ook tijdens de werkuren verboden. Ze worden

enkel besteld te worden (op dezelfde lijst als de

opgeborgen in de kleedkastjes.

broodjeslijst) als je het middagmaal wilt gebruiken

Telefoongesprekken in functie van de dienst

om 11.30 u. Een alternatieve dagschotel is

kunnen aangevraagd worden via de receptie.

verkrijgbaar en dient eveneens besteld te worden

Wil iemand jou bereiken tijdens je werkuren, dan
kan dit uiteraard steeds via de receptie.
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2.4. Varia
Zorg voor de medewerker
Niet alleen een kwaliteitsvolle zorg voor onze
bewoners dragen wij hoog in het vaandel, maar

Een goede zorg voor de medewerker uit zich

ook de zorg voor onze medewerkers. We

echter niet alleen in grootse zaken die

proberen dan ook heel wat voor hen te doen.

georganiseerd worden. Zorg voor personeel uit
zich dagdagelijks.

Elke afdeling kan op eigen initiatief een activiteit

Het is dan ook uitermate belangrijk om oog te

organiseren en krijgt hiervoor van de organisatie

hebben voor zowel het fysieke welzijn (rug- en

een financiële bijdrage.

handhygiëne, maaltijden, …) als voor het mentale

Jaarlijks worden de medewerkers en de

welzijn (aanbod van permanente vorming,

vrijwilligers uitgenodigd op het

dienstvergaderingen, …).

nieuwjaarsevenement waarop gezellig getafeld
wordt.

Alleen door zorg te dragen voor onze
medewerkers kunnen we een kwaliteitsvolle zorg
verlenen aan onze bewoners.
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Bijlage 1: Tips voor trips bij ouderen
Vooraf:


Bewoners dienen steeds aangepast schoeisel te dragen.



Zorg voor voldoende licht bij intredende duisternis.



Zet de bril van de bewoner op indien deze er een heeft.



Maak gebruik van de hulpmiddelen die voorzien zijn voor
die bepaalde bewoner.



Neem eventuele struikelblokken weg (vb. pantoffels).



Zet de remmen op van bed, rolstoel en/of zetel.

Tijdens:


Stimuleer de bewoner verbaal: zeg wat er gaat gebeuren
en wat hij/zij moet doen.



Zet de voetensteunen open bij het verplaatsen van rolstoel
naar zetel.



Controleer de stand van de voeten bij rechtstaan of

verplaatsen: geen gekruiste voeten!


Bij het rechtstaan: de voorkant van de knie moet zich steeds op dezelfde lijn bevinden als de tenen.
Op het moment dat de schouder deze lijn overschrijdt, kan er worden rechtgestaan.



Laat de bewoner nooit alleen tijdens het stappen, zelfs geen meter.



Rolwagen op drempel rijden: voorwaarts rijden.



Rolwagen van drempel afrijden: achterwaarts rijden.



Bij het neerzitten: de romp steeds naar voor buigen. De bewoner dient rustig te gaan zitten en mag
zich niet laten vallen.



Doe geen al te grote afstanden en laat de bewoner tijdig rusten.

Achteraf:


Fixatie gebruik je indien het protocol dit vermeldt.



Vermijd situaties waarbij de bewoner nodeloos moet
rechtstaan: zet het drinken én leg het belletje in het bereik en
respecteer specifieke gewoonten.



Neem eventuele struikelblokken weg (vb. pantoffels).



Zet de remmen op van bed, rolstoel of zetel.

Algemene tips:


Beweeg trager: dit vraagt minder energie en er is minder druk
op de gewrichten.



Heb steeds oog voor het comfort van de bewoner; dit kan
verschillend zijn van wat de bewoner wil.



De bekkengordel en de schoudergordel zijn de punten waar de
bewoner wordt vastgegrepen.
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Bijlage 2: 10 tips voor een goede rughygiëne



Verstandig tillen kost net zoveel tijd als onverstandig tillen. Doe het dus met verstand.



Vermijd onnodig bukken en tillen. Maak gebruik van hulpmiddelen bij het heffen van zware
voorwerpen of het verplaatsen van zwaardere personen.



Bedenk vooraf wat je gaat doen, zodat je rekening kunt houden met eventuele moeilijkheden.
Zorg ervoor dat de weg vrij is van obstakels.


Zoek een goed evenwicht.



Til nooit met gedraaide rug; verplaats je voeten als je
moet draaien.
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Ga zo dicht mogelijk tegen je last staan.



Ga door je knieën, gebruik je benen en hou je rug recht.



Zoek een extra steunpunt.



Draag stevig schoeisel, zie p. 12.



Doe voldoende aan lichaamsbeweging.

Bijlage 3: Handhygiëne
Handwastechniek (zie affiche in de toiletten en

Hoe de handen ontsmetten?

de verpleegpost)



Eén dosis alcogel in de handpalm deponeren.



Met wrijvende bewegingen verspreiden over





Bedien de kraan bij voorkeur met de pols. De
zeepdispenser is voorzien van een hendel om

de volledige handoppervlakken en tussen de

met de elleboog te bedienen.

vingers tot de alcogel opgedroogd is (na 30

Eén papieren handdoekje per wasbeurt is

seconden).

voldoende om de handen te drogen.
Wanneer de handen wassen
Hoe de handen wassen?





Bij aanvang en na het

Bevochtig de handen, bij voorkeur ook de

beëindigen van de

onderarmen.

dagtaak.

Neem een minimale dosis zeep in de



handpalm.

Voor en na een
pauze.

Wrijf de handen grondig in (handrug, duimen



Voor de maaltijd.

en ruimtes tussen de vingers en de nagels).



Na elk toiletgebruik.



Spoel onder stromend water.



Na het hoesten,



Droog de handen: eerste deppen, dan wrijven.



Draai de kraan dicht met het papieren



handdoekje en werp het weg.

niezen, snuiten van de neus.


Bij zichtbare bevuiling van de handen:
-

na contact met lichaamsvochten, bloed
of slijmvliezen;

-

bij contact met een bewoner met
diarree of met zijn omgeving.

Bij specifieke omstandigheden: Handen wassen of ontsmetten?

Handen
zichtbaar bevuild?

JA
bij Clostridium
difficile :
sporen worden

Handen
wassen met

weggewassen

water en zeep

NEE
Handen
ontsmetten
met
handalcohol

- sneller
- beter beschikbaar
- meer compliance
(volgens de regels)
- effectiever
- minder uitdrogend

HANDSCHOENEN=
AANVULLING en geen vervanging van wassen of ontsmetten
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Bijlage 4: Overzicht van interne werkgroepen
Binnen onze organisatie streven we steeds naar kwaliteit, niet alleen in de zorg voor onze bewoners, maar ook
voor onze medewerkers. Hiervoor dienen zaken besproken te worden, in vraag te worden gesteld en uiteraard
naar alternatieven te worden gezocht. We geven een overzicht van de werkgroepen die nu reeds bestaan op
permanente basis om de kwaliteit binnen WZC Sint-Jozef vzw te waarborgen. Leden van een werkgroep zijn
‘assistenten’:
Denkgroep dementie
Deze werkgroep werd speciaal
opgericht voor de afdeling de
Hoven. Omdat deze bewoners een

Werkgroep medicatie

specifieke aanpak vereisen, tracht

Deze werkgroep volgt continu het

de denkgroep de nodige ondersteuning te bieden

medicatietraject op binnen het

voor het personeel.

WZC. Speciale aandacht gaat

Referentiepersoon dementie: Veerle Daeninck

hierbij naar trends, vernieuwing,

Werkgroep palliatieve zorg
Aandacht hebben voor het
levenseinde van mensen binnen

hulpmiddelen, het gebruik van formularium en de
generische middelen.

Voorzitter: Gustin Verbiest

ons woonzorgcentrum maakt een

Werkgroep nutritie

wezenlijk onderdeel uit van ons

Doelstellingen van deze werkgroep

handelen. De palliatieve

zijn het optimaliseren van de

werkgroep werkt rond dit thema. Zij tracht o.a.

maaltijden en het maaltijdgebeuren,

elke bewoner te situeren, procedures op te stellen

aanpakken van de malnutritie door directe en

of te vereenvoudigen en de communicatie rond

indirecte interventie, bewaren van de kwaliteit en

ethische casussen te verbeteren.

doorvoeren van aanpassingen.

Referentiepersoon palliatieve zorg: Gerd Moreels

Voorzitter: Ilse Taghon

Werkgroep wondzorg

Werkgroep mondzorg

De werkgroep wondzorg heeft als doel het

Mondzorgassistenten zijn het

bijhouden en implementeren van een

aanspreekpunt bij vragen i.v.m.

wondzorgprotocol. Het juiste

mondzorg. Zij volgen de bewoners

gebruik van geneesmiddelen ter

op en houden de protocollen bij. Vanuit deze

bevordering van de wondheling

werkgroep worden medewerkers aangemoedigd

en het standaardiseren van de

om een correcte mondhygiëne toe te passen.

wondzorg staan bovenaan hun agenda. Voorzitter:
Gustin Verbiest

Voorzitter: Ilse Taghon
Pastorale werkgroep

Werkgroep mobiliteit

Deze werkgroep staat in voor verdieping en

De hoofddoelstelling van deze werkgroep is het

spiritualiteit vanuit een christelijke inspiratie. Deze

zo groot mogelijk houden van de

mensen zorgen voor sfeervolle vieringen,

mobiliteit van de bewoners. In dit

bezinningsmomenten, een

overleg wordt er gekeken naar het

jaarlijkse bedevaart en

gebruik van hulpmiddelen en naar

ondersteuning bij moeilijke

het bieden van maximaal comfort.

momenten.

Voorzitter: Ineke Millecam
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Voorzitter: Johan Banneel

Bijlage 5: Wie is wie?

Leden Raad van Bestuur:
Voorzitter

Bulté Hugo

Ondervoorzitter:

De Causmaecker Ann

Bestuurders

Van den Bossche Anne-Marie, Van Nieuwerburgh Hubert,
Van Ooteghem Marc

Directiecomité:
Algemeen directeur

Sonneville Wouter

Directeur fin.-adm.-logistiek

Claeys Bart

Directeur wonen en zorg

Banneel Johan

Kaderleden:
Stafmedewerker alg. beleid

Mortier Frie

Afdelingshoofd de Hoven

Verbiest Gustin

Afdelingshoofd de Parken

De Leeuw Paul

Afdelingshoofd de Velden

Moreels Gerd

Diensthoofd poetsdienst

Banneel Johan

Diensthoofd keuken

Depreitere Jean-Paul/Toch Fabian

Diensthoofd De Blaisant

De Wulf Bart

Kwaliteitscoördinator

Taghon Ilse

Medewerkers sociale dienst:
Daeninck Veerle en Stevens Katty

Administratief medewerkers:
Boekhouding

Van Renterghem Veerle

Bewonersadministratie

Carlier Liesbeth

Personeelsadministratie

Van De Steene Femke

Coördinerend en raadgevend arts:
Dr. Kegels Erik

Preventieadviseur/attentieverantwoordelijke:
Comijn Delphine

Medewerker infrastructuur:
De Jonghe Maarten
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Syndicale delegatie
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
Werknemersafgevaardigden:

Martine Stobbeleir

Sofie Zwanckaert

(arbeiders)

(bedienden)

Carine Van Der Stede

Sylvia Van den Bergh

(bedienden)

Werkgeversafgevaardigden:

Preventieadviseur:

Bart Claeys

Johan Banneel

Directeur fin.-adm.-log.

Directeur wonen en zorg

Arbeidsgeneesheer: dr. Jacqueline Quisquater

Vertrouwenspersonen:

Ineke Millecam
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(bedienden)

Katty Stevens

Delphine Comijn

Bijlage 6: Organogram
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