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OPDRACHTVERKLARING

Ons woon- en zorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorzie-
ning die behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.  
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. 

Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de  
regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samen  
werken en samen leven streven wij naar gelijkwaardigheid en  
wederkerigheid. 

Alle woon- en zorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid 
Jesu engageren zich om deze visie te realiseren.
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Elke oudere een zo goed en zo 
gelukkig mogelijke oude dag 
bezorgen.

1. WAT ZIJN WOON- EN ZORG- 
 CENTRA?

Wanneer de zorg voor de oudere thuis te zwaar 
geworden is, kan een beroep gedaan worden 
op een georganiseerd aanbod in een woon- en 
zorgcentrum. In het Rusthuis en RVT-gedeelte 
kunnen ouderen dag en nacht terecht met zowat 
elke zorgvraag. Zijn zij nog relatief zelfstandig, 
dan kunnen zij hun intrek nemen in een aan-
gepaste serviceflat waar zij al naargelang de 
behoefte gebruik kunnen maken van allerlei 
diensten (was, poetshulp, maaltijden, thuisver-
pleging …).
Is de zorg en opvang van tijdelijke aard, dan 
kunnen zij beroep doen op kortverblijf voor een  
periode van enkele weken tot maximaal  
3 maanden in hetzelfde kalenderjaar. Gaat het 
om hulp ’s nachts of overdag dan kunnen zij  
terecht in een nachtopvang of dagverzor-
gingscentrum. Voor opvang in crisissituaties 
bestaat er specifieke crisisopvang.
Deze verschillende zorgvormen, hoewel ze niet 
in elk centrum allemaal aanwezig zijn, maken 
de voorziening tot een woon- en zorgcentrum. 
Een woon- en zorgcentrum probeert dus op de 
gevarieerde zorgvragen die er zijn een zo pas-
send mogelijk zorgaanbod voor ouderen op één 
plaats aan te bieden.

2. DE WOON- EN ZORGCENTRA 
  VAN DE VZW ZORG-SAAM
 ZUSTERS KINDSHEID JESU

Dit woon- en zorgcentrum is één van de oude-
renvoorzieningen van de vzw Zorg-Saam Zus-
ters Kindsheid Jesu. De meeste daarvan werden  
opgericht door de congregatie Zusters Kindsheid 
Jesu, die in 1835 gesticht werd door kanunnik 
Petrus Jozef Triest. Tot op vandaag leven de  
accenten van zijn levenshouding door in de voor-
zieningen: zijn zin voor inzet, zijn oog voor reli-
gieuze zingeving, zijn voorliefde voor de meest 
kwetsbaren, zijn bijzondere aandacht voor des-
kundigheid, zijn zin voor een structurele aanpak 

van problemen, zijn gelovige benadering van 
medemensen en hun omgeving en zijn ijver 
voor een goede samenwerking. Al deze ele-
menten samen geven vorm aan de christelijke 
inspiratie van de voorziening. Dat de voorziening 
christelijk geïnspireerd is betekent dus niet dat 
ze alleen toegang verleent aan christenen. Inte-
gendeel, zij staat principieel open voor iedereen. 
De christelijke inspiratie heeft veeleer te maken 
met de evangelische grondovertuiging dat naas-
tenliefde en solidariteit met de meest kwetsba-
ren dé basiskenmerken zijn van goede zorg. De 
spiegel van onze zorg is: “heb elkander lief”.

3. ZORG OP MAAT IN EEN HUISE- 
 LIJKE EN GEBORGEN SFEER

De doelstelling van de dagelijkse zorg is een-
voudig: “Elke oudere een zo goed en zo geluk-
kig mogelijke oude dag bezorgen.” Elke oudere 
brengt zijn eigen gewoonten mee, heeft per-
soonlijke ideeën en overtuigingen, heeft een ei-
gen karakter … Dit alles vormt het uitgangspunt 
voor de zorg die wij willen verlenen. Via het le-
vensverhaal en de persoonlijke geschiedenis ko-
men onze medewerkers de eigenheid van elke 
oudere op het spoor en kunnen zij deskundig en 
van harte antwoord geven op individuele noden. 
Wij willen onze zorg immers kenschetsen als 
liefdevol en deskundig. De warmmenselijkheid 
krijgt ook uitdrukking in de aandacht voor per-
soonlijke vormgeving van de kamer, in het creë-
ren van een aangename sfeer waarbij aandacht 
voor de leefstijl van de oudere en een open en 
gastvrije houding ten aanzien van familie, vrien-
den, buren … belangrijke kenmerken zijn. Onze 
zorg is erop gericht dat de oudere zich echt thuis 
kan voelen in het woon- en zorgcentrum.
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4. OPENHEID VOOR GROEI EN 
 VERNIEUWING

We beschouwen elke oudere als bron voor ver-
nieuwing. De ideeën en wensen van iedere  
oudere vormen een aanzet om onze zorg tel-
kens opnieuw te herdenken: wat kan er anders, 
wat moet meer (of minder), hoe kunnen we het  
beter? In het ernstig nemen van de oudere  
vinden we de kracht voor groei en vernieuwing.
Ook maatschappelijke tendensen (bv. demo-
grafische gegevens …) en wetenschappelijke 
inzichten (bv. over dementie, palliatieve zorg, 
mobiliteit …) zijn voor ons aanzet tot vernieu-
wing en verbetering van onze zorg.

5. KWALITEITSVOLLE ZORG TEGEN 
 EEN VERANTWOORDE PRIJS

Kwaliteitsvolle zorg betekent voor ons dat de 
zorg persoonlijk én deskundig is. De zorg ken-
merkt zich tevens door hartelijkheid waarbij een 
goede, evenwaardige relatie met de bewoner 
centraal staat. En vooral, dat de oudere ook mag 
voelen dat de medewerker aandacht heeft voor 
hem: open staat voor vragen, bekommerd is 
om zijn welzijn, zorg draagt voor zijn geluk …  
Medewerkers, en in het bijzonder het beleid, 
zullen ook de nodige inspanningen leveren  
opdat de zorg betaalbaar blijft. De voorziening 
is er niet om winst te maken. Medewerkers  
zullen de nodige zorg aan de dag leggen om 
de voorziene middelen zo goed mogelijk aan te 
wenden. Wat de prijs betreft zal er ook gestreefd 
worden naar duidelijkheid en transparantie: dat 
de gebruiker zicht heeft op de elementen die in 
de dagprijs opgenomen zijn en waarvoor een 
supplement gevraagd wordt. Het beleid en de 
voorziening zullen hierbij op een verantwoor-
de wijze omgaan met het vertrouwen dat de  
oudere en zijn familie in hen stelt.

6. DESKUNDIGE EN BETROKKEN 
 MEDEWERKERS

Aandacht voor deskundigheid, waarbij mede-
werkers gestimuleerd worden tot permanente, 
bijkomende vorming is een kracht voor vernieu-
wing en groei. Nieuwe evoluties in de ouderen-
zorg worden op de voet gevolgd. Goede zorg 
vereist immers vakbekwaamheid. Aan de grond-
slag daarvan ligt de aandacht en de betrokken-
heid die de zorgverlener aan de dag weet te leg-
gen om te weten te komen wat er precies met 
de oudere aan de hand is, welke zijn noden zijn. 
Aandachtig luisteren, open kunnen staan voor 
wat deze concrete mens ons te vertellen heeft, 
is hiertoe een voorwaarde. Bewoners moeten 
kunnen merken dat ze er mogen zijn, dat ze 
graag gezien worden zoals ze zijn. In dit opzicht 
hechten wij veel belang aan de uitbouw van een 
liefdevolle relatie tussen de zorgverlener en de 
oudere. 
Om deze betrokkenheid en deskundigheid te  
realiseren wordt een nauwgezet personeels-
beleid gevoerd. Selectie, begeleiding, evaluatie, 
bijsturing en bijscholing van medewerkers zijn 
hierbij hefbomen. Zonder een arbeidsklimaat 
dat zich kenmerkt door “zorg voor de zorgende” 
kunnen wij dit niet waarmaken.

De spiegel van onze zorg is:
“heb elkander lief”.



7. FAMILIE, PARTNER IN DE ZORG,  
  GENIET ONZE VOLLE AANDACHT 

De familie en andere zorgdragers van de oudere 
zijn hartelijk welkom in het woon- en zorgcen-
trum. We willen er voor zorgen dat zij er thuis 
mogen komen met hun vreugde en hun ver-
driet, met hun vragen … Zij verdienen onze volle 
aandacht, zodat zij zich door de zorgverleners 
van de voorziening gesteund en gedragen mo-
gen weten. Tegelijk nodigen wij hen uit met ons 
en samen met de oudere mee te denken hoe 
wij de zorg voor hun familielid zo goed mogelijk 
op zijn noden en verwachtingen kunnen afstem-
men. Wanneer de familie dat wenst, kunnen zij 
ook meehelpen in de zorg (helpen bij de maal-
tijd, meegaan naar het ziekenhuis, meewerken 
aan een levensboek …). Elke familie kan uiter-
aard zelf bepalen hoe ver ze daarin willen gaan. 

8. VRIJWILLIGERS, ONMISBAAR EN  

  EEN MEERWAARDE

Op talrijke vlakken zijn vrijwilligers een onmis-
bare schakel die een meerwaarde bieden voor 
de zorg. Naast heel praktische taken (mensen 
ophalen en vervoeren, animatie verzorgen,  
allerhande klusjes klaren, pastorale zorg onder-
steunen …) betekenen vrijwilligers vaak heel 
veel. Hun regelmatige contacten en gesprekken 
kunnen soms uitgroeien tot warmmenselijke 
relaties die voor de oudere van grote beteke-
nis zijn. Goede afspraken maken goede vrien-
den. Daarom streeft het woon- en zorgcentrum 
naar een samenwerking met de vrijwilligers, 
waarbij een wederzijds engagement duidelijk 
omschreven is. Het is niet mogelijk een gelijk-
aardige kwaliteit van zorg aan te bieden zonder 
onze vrijwilligers. Dankbaarheid is dan ook hét  
sleutelwoord naar hen toe.

9. EEN OPEN LEEFGEMEENSCHAP 
  EN EEN GASTVRIJ HUIS

Het woon- en zorgcentrum werkt aan openheid 
in dubbele zin. Enerzijds zet ze haar deuren 
open en zal ze streven naar een zo laag moge-
lijke drempel (bijvoorbeeld door ruime bezoek-
uren, door vrijwilligersorganisaties vergader-
ruimte te verlenen …). Anderzijds neemt het 
woon- en zorgcentrum ook deel aan het leven 
van de omgeving (allerhande samenwerkings-
verbanden met plaatselijke verenigingen …). 
Wij zijn ervan overtuigd dat ons streven naar 
een open leefgemeenschap kansen tot contact 
biedt aan de ouderen, waardoor zij, verblijvend 
in het woon- en zorgcentrum, ook mogen mer-
ken dat onze samenleving mee zorg draagt 
voor hen.

10. AANDACHT VOOR GELIJK- 
     WAARDIGHEID EN WEDER- 
     KERIGHEID IN DE ZORG

De oudere vraagt geen betuttelende zorg. Hij 
vraagt een eerlijke benadering en open aan-
dacht voor zijn soms moeilijk uit te drukken 
verlangens. Dat hij benaderd wordt als een 
mondige persoon vinden wij daarbij essentieel. 
Gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorg 
houdt in dat ook zorgverleners waardering en 
vriendschap van de oudere kunnen ontvangen. 
Wie liefde geeft, ontvangt leven in overvloed.
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“We beschouwen elke oudere als bron 
voor vernieuwing.”
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“Liefde geeft krachten
die de natuur

niet kan geven ...” 
(P.J. Triest)



 

“ Geef en u zal gegeven worden.”
 (P.J. Triest)


