
AANKONDIGING  

 “AANSTELLING COÖRDINEREND EN RAADGEVEND ARTS 
(CRA)” 

 

1. Het woonzorgcentrum Sint-Eligius te Zeveneken is een voorziening voor 145 

bewoners, waaronder 135 woongelegenheden WZC en 10 woongelegenheden voor 

opvang in kortverblijf. Daarenboven heeft het WZC Sint-Eligius een 

dagverzorgingscentrum (DVC) met 15 plaatsen (7 op 7 open). Eveneens zijn er 24 

assistentiewoningen en 6 inleunflats (assistentiewoning gekoppeld met zorgkamer 

van het WZC).  

Met een 124 enthousiaste medewerkers en 42 vrijwilligers geven we in WZC Sint-

Eligius dagelijks een afgestemde zorg op maat aan verschillende doelgroepen: 

zorgbehoevende ouderen, personen met dementie en bewoners die nood hebben 

aan palliatieve begeleiding. 

Voor de opdracht van CRA is vanuit het RIZIV een gemiddelde prestatie van 7h56’ 

per week voorzien op basis van de 102 RVT woongelegenheden. 
 

 

2. Het woonzorgcentrum Moervaartheem te Wachtebeke is een voorziening 

voor 100 bewoners, waaronder 90 woongelegenheden WZC en 10 

woongelegenheden voor opvang in kortverblijf. Daarenboven heeft het WZC 

Moervaartheem een dagverzorgingscentrum (DVC) met 15 plaatsen. Eveneens 

zijn er 22 assistentiewoningen.  

Met een 100 enthousiaste medewerkers en 28 vrijwilligers geven we in WZC 

Moervaartheem dagelijks een afgestemde zorg op maat aan verschillende 

doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, personen met dementie, bewoners die 

nood hebben aan palliatieve begeleiding.  

Voor de opdracht van CRA is vanuit het RIZIV een gemiddelde prestatie van 4h59’ 

per week voorzien op basis van de 64 RVT woongelegenheden. 
 

 

Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-Saam 

Zusters Kindsheid Jesu met maatschappelijke zetel in Oostakker. Meer dan 1.750 

deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers maken werk van hun 

kernopdracht. We doen dit door een eigentijdse, kwalitatieve dienstverlening aan te 

bieden aan 2.200 ouderen. 
 

INTERESSE: 
Voor het opvragen en het bekomen van de nodige documenten voor de overheids-

opdracht van CRA voor: 

 

1. WZC St-Eligius, Sint-Elooistraat 56, 9080 Zeveneken kan u zich richten tot de 

heer Filip Mallems, directeur, Tel: 09 353 93 74 E-mail mallemsf@steligius.zkj.be. 

 

2. WZC Moervaartheem, Meersstraat 31, 9185 Wachtebeke kan u zich richten tot 

mevrouw Christine Van Acker, directeur, Tel: 09 342 36 60 E-mail: 

vanackerc@moervaartheem.zkj.be. 

 

We verwachten de inschrijvingen uiterlijk tegen maandag 6 november 2017. 


