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De herfst brengt naast het vallen van het 
blad ook andere typische verschijnselen zoals 
snotterende kinderen, wegwaaiende serres 
en haperende accu’s met zich mee. Voor 
de laatste twee kun je gelukkig nog steeds 
terecht in een repaircafé. Die walhalla’s der 
ouderwets herstel met een pintje in de hand 
kennen de laatste tijd een ware opmars, 
maar binnen Zorgbedrijf Roeselare draait het 
repaircafé al jaren op volle toeren. Onlangs 
was het weer aanschuiven geblazen in WZC 
De Zilverberg en onze man was er bij. Niet 
om te helpen sleutelen, maar om organisator 
Katrien Denoo enkele vragen te stellen. 

Iets wat minder eenvoudig te fiksen valt, is het 
blad dat nog als laatste aan de boom hangt. 
Als voorbijganger zijn we blij met het laatste 
restantje van de voorbij zomer, maar voor het 
blad op eenzame hoogte is het daarentegen 
soms somber wachten tot de winter voorgoed 
de steelvoet doorknipt. En grof geschat 
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een idee?

Laat je vooral gaan en stuur je  
voorstel in via  
personeelsblad@zbroeselare.be  
of bel naar 051 80 52 00!
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Het laatste blad

woont er volgens mij in elke straat wel een 
laatste blad dat de ganse dag verlangt naar de 
begintune van Blokken om daarna de zetel in 
slaapstand te zetten. Dan is iemand die blijft eten 
geen wondermiddel maar wel een mooi gebaar. 

Daarnaast gingen we ook langs bij KIDZ 
Rumbeke. Zwemmen deed diensthoofd Barbara 
De Poorter voorlopig nog in het werk in plaats 
van de kinderopvangpool, maar alles verliep 
volgens plan om op 21 november de deuren 
te openen. Bovendien vond ze samen met 
kinderbegeleider Sharon Buyse nog een gaatje in 
haar drukke agenda om Z. rond te leiden in hun 
nieuwe locatie. Het volledige verslag vind je vanaf 
pagina 6. 

Eindigen doe ik tot slot met jullie allen, en in het 
bijzonder de collega’s die op de feestdagen de 
boel draaiende moeten houden, een fijn 2017 te 
wensen. Geniet van de kalkoen, let op met het 
vuurwerk en hopelijk zijn de (klein-)kinderen dan 
al weer aan de beterhand. Tot volgend jaar! 

Dominique Devolder
hoofdredacteur 
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intranet gemist?
Als je in een oogopslag mee wil zijn met de brandende 

actualiteit binnen jouw geliefde Zorgbedrijf!

Een virtuele kijk op 
onze woonzorgcentra

Benieuwd naar het leven in een woonzorgcen-
trum? Vanaf nu kan je onze vier woonzorgcentra 
ook virtueel bezoeken.
Beleef samen met onze bewoners een dag bij ons 
of wandel even rustig rond op www.zbroeselare.
be/ouderenzorg-wonen-zorg-woonzorgcentra/
bezoek-onze-woonzorgcentra-

€1961,76 voor  
de collega’s van  
Het Roer!

Op vrijdag 14 oktober organiseerde onze 
directie Personeel en Organisatie een 
Sint-Bernarduskaarting. Deze avond werd 
georganiseerd ten voordele van serious games 
voor kinderen met ADHD, een project van CAR 
Het Roer. Op de vakantiedrink in juli werden ten 
voordelen van dit project ook ijsjes verkocht.
De cafetaria van WZC De Zilverberg zat bom-
vol en dat vertaalt zich ook in de fantastische 
opbrengst. De ijsjesverkoop en de kaarting 
brachten maar liefst € 1961,76 op.
Een dikke merci aan iedereen die zijn schouders 
onder dit initiatief zette en aan iedereen die zijn 
steentje bijdroeg met een gift, door aanwezig te 
zijn of een ijsje te smullen.
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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Aandacht fietsers!

Er wordt om te beginnen vriendelijk gevraagd om de sleutels van de oranje 
fietsen terug te brengen naar het onthaal op de derde verdieping.
Daarnaast werd op basis van een evaluatie beslist om de samenwerking 
met Bike to Work stop te zetten vanaf juni 2017. De kostprijs voor 
deze samenwerking weegt nog onvoldoende op ten opzichte van wat 
medewerkers terugkrijgen. Dat blijkt ook duidelijk uit het zeer beperkt aantal 
deelnemers onder de medewerkers van het Zorgbedrijf. Uiteraard geven wij 
medewerkers die doorheen de jaren punten konden opsparen graag de kans 
deze punten nog in te wisselen voor juni 2017. Niet vergeten dus!

Alle medewerkers van het Zorgbedrijf Roeselare 
ontvangen zoals voorgaande jaren een uitnodi-
ging via mail voor de nieuwjaarsreceptie.
Wie niet over een e-mailadres beschikt kan met 
de volgende informatie verder om zich in te 
schrijven voor de nieuwjaarsreceptie.

Er volgt dus geen uitnodiging meer op papier!

De nieuwjaarsreceptie van het Zorgbedrijf gaat 
door op donderdag 12 januari 2017 in het 
Fabriekspand, Veldstraat 59 te Roeselare.

Het programma ziet eruit als volgt:
18u15: deuren open
19u00: nieuwjaarswensen bestuur en directie
 optreden David Galle - Comedian
 (gesloten deuren tijdens dit officieel ge-

deelte)
20u30: receptie met verfijnde hapjes
22u30 – …:  dansfeest
Dranken gratis tot 01u00.
Tussen 23u00 en 01u00 zijn er ook gratis frietjes 
van de frituur.

Laat ons weten of we jou mogen verwachten, bij voorkeur online via  
www.zbroeselare.be/nieuwjaarsreceptie of telefonisch op 051 80 52 00.

Vermeld ook of je aanwezig bent vanaf 19u (officieel gedeelte en receptie) of  
pas om 20u30 (enkel receptie). Inschrijven kan tot en met vrijdag 31 december 2016.
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Op bezoek bij 
KIDZ Rumbeke

door Dominique Devolder

foto: Stefaan Beel

KIDZ Rumbeke 3-12 opende op 21 november de deuren.  
Na de verhuis van KIDZ 0-3 in de kerstvakantie wordt zo de eerste 
opvangpool binnen Zorgbedrijf Roeselare een feit. Uw trouwe 
reporter trok een kleine twee weken voordien op onderzoek en 
kwam onder de indruk terug. 

Sharon Buyse en Barbara De Poorter
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Op bezoek bij 
KIDZ Rumbeke

Woensdag 9 november 2016. De Louis Leynstraat 
naast KIDZ Rumbeke is n og een grote werf en 
verandert langzaam onder de aanhoudende 
regen in een smerige modderpoel. Al is het 
nog niets vergeleken met het moeras waarvoor 
Amerika op dat moment gekozen heeft. Donald 
Trump begint net zijn overwinningsspeech 
als 45ste president van de Verenigde Staten, 
wanneer twee stralende gezichten soelaas 
brengen. Diensthoofd Barbara De Poorter en 
kinderbegeleider Sharon Buyse komen me 
immers kort even rondleiden in de nieuwbouw. 
Het gelijkvloers en eerste verdiep zijn het 
volledige terrein voor de buitenschoolse opvang, 
de tweede verdieping voor baby’s en kleuters 
van nul tot drie. En hoewel een klein legertje 
vakmannen nog druk in de weer is om de laatste 
finishing touch aan te brengen, valt meteen de 
fraaie inkleding op. Een beetje vergelijkbaar 
met een extralarge kinderkamer van een hippe 
Scandinavische interieurdesigner. 

Ik vind het heel geslaagd. 
Sharon: Wanneer we samen met het team 
brainstormden, zag het er al mooi uit op papier. 
Maar nu in levende lijve is het inderdaad prach-
tig! Bovendien is het een verademing op vlak 
van indeling. Op onze vorige locatie werkten we 
vooral met lokalen en was het moeilijker om het 
overzicht te behouden. Hier is het echt ruim en 
open. 

Barbara: Er heerst een groot enthousiasme bij het 
team van kindbegeleiders. Iedereen is opge-
wonden en ik voel echt de betrokkenheid van 
iedere medewerker, en uiteraard ook een tikkeltje 
spanning. Maar alles verloopt volgens plan. 
Volgende week woensdag beginnen we met de 
verhuis, daarna opendeurdag voor de ouders om 
op maandag 21 november de deuren van KIDZ 
Rumbeke 3-12 te openen. KIDZ Rumbeke 0-3 
volgt dan in de kerstvakantie. 

Moeten jullie nog veel verhuizen? 
Sharon: Waar we nu werken, kunnen we natuurlijk 
nog niet alles inpakken om te verhuizen omdat 
we nog open zijn. Maar we zijn goed voorbereid 
en hebben al zoveel mogelijk klaargezet, zoals 
knutselgerief dat we niet meer nodig hebben. 
Het spelmateriaal wordt dan de woensdag zelf 
verhuisd. 

Barbara: Alles gebeurt in nauwe samenwerking 
met dienst Patrimonium die ons daar zeer goed 
in begeleidt. Alles is zo bijvoorbeeld gelabeld 
met verschillende stickertjes per bestemming. 
Dat is belangrijk, maar ook tijdens de verhuis zelf 
moet iedereen weten wat ze moeten doen. Ook 
een niet te onderschatten planningsoefening. 

Dat de dienst Patrimonium nog druk in de 
weer is, bewijst gebouwenbeheerder An-Sofie 
Vermeulen die snel even komt piepen of alles 
klaar staat voor een oplevering. 

An-Sofie: Wij regelen inderdaad vooral de 
praktisch-logistieke kant zoals het bezorgen van 
voldoende verhuisdozen, regelen van vervoer, 
etc. Maar achteraf volgt er nog een grotere 
opdracht om de vorige huurpanden op te ruimen 
en in orde te zetten voor de overdracht. Ook sta 
ik samen met mijn collega’s in voor het opvolgen 
van allerhande zaken rond het gebouw zoals de 
werking van de toegangscontrole, mogelijke 
herstellingswerken en het onderhoud. Dus voor 
ons begint het eigenlijk pas na de verhuis. 

opvangpool 
Een nieuw gebouw was daarbij ook het ideale 
moment om te denken over een nieuw con-
cept? 
Barbara: We zijn inderdaad gestart met buurtge-
richte opvangpools. Dat is een verhaal waarbij 
gezinnen op dezelfde locatie beroep kunnen 
doen op zowel opvang voor baby’s en kleuters 
als schoolgaande jeugd tot 12 jaar. Dat zorgt 
voor veel voordelen op vlak van continuïteit. De 
kinderen zijn vertrouwd met ons en onze mede-
werkers kunnen maximaal inzetten op opvolging 
en ondersteuning. 

Sharon: Ook zijn de leeftijdsschotten verdwenen 
voor de kindjes van drie tot twaalf jaar en werken 
we volgens de uitgangspunten Reggio Emilia. 
We laten de kinderen spelenderwijs hun talenten 
ontdekken en doen dit volgens verschillende 

Wanneer we samen met  
het team brainstormden, zag 
het er al mooi uit op papier. 
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vaardigheden, ongeacht de leeftijd. Op praktisch 
vlak vraagt dit natuurlijk een compleet andere 
manier van werken. En om de overgang naar 
KIDZ 3-12 niet te bruut te maken, gebruiken we 
de gemeenschappelijke ruimtes met de school 
om rust te creëren. Dat is ook het leuke met de 
nabijheid van een school, dat we bijvoorbeeld 
beroep kunnen doen op de turnzaal, mediatheek 
en overdekte zandbak. 

Barbara: Al is niet enkel het principe van de 
opvangpool nieuw voor onze kinderopvang, ook 
het leidinggevend kader werd onlangs grondig 
hertekend. Daarbij hebben we geopteerd 
voor één verantwoordelijke per opvangpool. 
Daarnaast zetten we ondersteunend voor 
alle locaties in op zowel maatschappelijk, 
administratief en pedagogisch vlak. We willen 
immers verder professionaliseren en een 
duidelijker pedagogisch concept en visie 
uitwerken en implementeren. 
 
Wat is er veranderd voor de medewerkers?
Sharon: Naast de studie-opvang en lange opvang 
voorzien we nu ook een korte opvang. Dat is 
opvang tot 17u15. Dit gebeurt op de speelplaats 
van de school zelf en bestaat uit toezicht van ons. 

Dat was voor ons zeker wennen omdat dit vroe-
ger niet in ons takenpakket zat. Maar het loopt al 
en het is een groot succes. 

Barbara: Dit gebeurt trouwens bijvoorbeeld ook 
in De Verrekijker. Een medewerker van KIDZ 
gaat ter plekke om de korte toezicht te voorzien. 
Kinderen die na 17u15 worden opgehaald, gaan 
meteen mee naar de opvang. Een keuze die we 
gemaakt hebben om de grote toeloop en de 
overcapaciteit onder controle te houden. We 
hebben met beide scholen duidelijke afspraken 
gemaakt om alles vlot te laten verlopen.

Sharon: Ook is het voor ons een grote uitdaging 
om deze start aan te gaan omdat we veel nieuwe 
collega’s zullen hebben. De buitenschoolse 
opvang is momenteel nog opgesplitst in twee 
locaties, verdeeld in twee leeftijdscategorieën en 
verdeeld in twee compleet verschillende teams. 
Nu zullen we samenwerken in hetzelfde gebouw 
en in hetzelfde team. De verhuis zal een eerste 
kennismaking zijn. 

Barbara: Op dat vlak zijn we ervan overtuigd dat 
je niet zomaar twee teams kunt samenplaatsen in 
een lokaal en hopen dat het vanzelf tot een goed 
einde zal komen. Daarom hebben we met Lien 
Degryse een traject uitgestippeld. 

persvoorstelling
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één team 
Lien Degryse zit wat verder op een kinderstoel en 
met de laptop op een verzorgingstafel de eerste 
kennismakingsnamiddag voor te bereiden. Ze 
werkt als stafmedewerker Prestatie- en Ontwik-
kelingsmanagement in het Zorgbedrijf en houdt 
zich tegenwoordig vooral bezig met leiderschap-
sontwikkeling, interne coaching van individuele 
medewerkers en begeleiden van teams die in een 
veranderingstraject zitten of vastgelopen zijn in 
de samenwerking. 

Wat houdt een dergelijk traject precies in? 
Lien: Tijdens de kennismakingsactiviteit leren de 
medewerkers elkaar kennen en gaan we kijken 
wat het team uniek maakt. Verder staan we stil 
bij wat het betekent om als kinderbegeleider bij 
KIDZ te werken, wat we belangrijk vinden in de 
samenwerking en hoe we ons verhouden tot het 
Zorgbedrijf Roeselare als overkoepelende organi-
satie. In vervolgstappen kunnen we dan tenslotte 
nog verdere teambegeleiding doen op basis van 
de noden die opduiken onderweg. Een goede 
samenwerking is immers cruciaal voor een goede 
werking van de opvang. We willen als Zorgbedrijf 
“zorgen voor onze medewerkers” en dat bete-

kent dat we ook aandacht moeten hebben voor 
hun uitdagingen, bezorgdheden en interesses. 
Hen ook betrekken in veranderingsprocessen en 
hen, waar mogelijk, mee aan het stuur laten zitten 
van hoe de verandering doorgevoerd wordt op 
de werkvloer. 

Barbara: Als leidinggevende kun je wel een 
theoretisch kader bedenken, maar het zijn de 
medewerkers die de hele tijd in de praktijk staan. 
Daarom vond ik het zeer belangrijk dat ze hielpen 
kritisch te zijn. Een dergelijk project kan immers 
niet lukken wanneer mensen met een enggees-
tige en benauwde blik vooruitkijken. En onder-
tussen durf ik wel stellen dat iedereen het gevoel 
heeft dat we op de goede baan zitten. 
Sharon: We zijn niet meer bang dat het slecht 
afloopt of om elkaar feedback te geven. We be-
seffen gewoon dat er een nieuwe wind waait en 
dat we moeten zorgen voor onze toekomst. 
Barbara: Bovendien is het belangrijk dat ouders 
niet kiezen voor ons omdat ze toevallig in de 
buurt wonen, maar omdat ze zich volledig achter 
onze aanpak en visie kunnen scharen.

Alvast veel succes gewenst en bedankt voor 
jullie tijd!

Nu zullen we samenwerken  
in hetzelfde gebouw en  
in hetzelfde team
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Repaircafé
door Sander Soenen

foto: Stefaan Beel

Op 24 november ging in WZC De Zilverberg voor de vijfde keer het 
repaircafé door. Bevond je meubilair, juwelencollectie of favoriete 
broodrooster zich in staat van ontbinding? Dan werden ze tijdens dit 
herstelcafé met de nodige kennis en kunde hersteld tot een pareltje. 
Alleen al het woord café prikkelt de redactie, en dus spraken we af met 
organisator Katrien Denoo over hoe dat repairen juist in zijn werk ging. 

Een repaircafé... klinkt als een clubje handige 
harry’ s met een pintje in de hand? 
Het is een soort van een ontmoetingsmoment 
die twee keer per jaar doorgaat in WZC De 
Zilverberg voor mensen die materiaal willen laten 
herstellen. Hierbij kunnen ze beroep doen op 
techniekers en vrijwilligers die de nodige kennis 
hebben. Het is zowel repair, als een café. We 
houden dus wel degelijk een café open en maken 
het lekker gezellig. Meestal wachten de mensen 
eerst rustig hun beurt af, en eens de hersteller 
bezig is drinken ze iets. 

Van waar komt dat gezellige idee? 
We zijn er zo’n twee jaar geleden mee gestart na-
dat we op zoek waren naar een activiteit voor de 
instuifweek van de dienstencentra. We hadden 
toen graag in ieder dienstencentrum iets anders 
georganiseerd. Nathalie van het dienstencentrum 
Schiervelde stelde toen voor om een repaircafé te 
organiseren. Zelf had ik er wel nog van gehoord, 
en het is duidelijk iets dat in opmars is. Nadat 
ook klusjesman Nico en collega Dorien achter 
het idee stonden waren we vertrokken. Zo keek 
ik tijdens de eerste editie voor de herstelling van 
juwelen, had Dorien een naaiafdeling en keek 
Nico voor alle andere herstellingen.

Zelf ben ik ook niet de grootste klusser. Ik kan 
me wel inbeelden dat veel mensen het repair 
café met open armen ontvingen? 
De eerste keer was het relatief rustig, er was 
nog geen overdreven drukte en alle bezoekers 

hadden zich geamuseerd. Ik herinner me dat 
Nico een kettingzaag aan de praat kreeg en 
heel de zaal applaudisseerde. Dat was een 
leuk moment. Na die eerste editie is het aantal 
bezoekers stelselmatig toegenomen en de laatste 
keer was er een echte stormloop. Vooral mensen 
met kapotte elektrische apparaten vinden hun 
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weg naar het café. De mond-aan-mond reclame 
heeft duidelijk zijn effect en we houden alle 
geïnteresseerden per mail ook op de hoogte 
van volgende edities. Gezien het grote succes 
en de lange wachtrijen moeten we misschien wel 
overwegen om de mensen een nummertje te 
laten trekken bij binnenkomst (lacht). 

Met wat voor spullen kan je er terecht? 
Heel veel (lacht). Naast de juwelenafdeling 
waar ik me mee bezig houd kan je er ook 
terecht om kledingstukken in te korten of te 
herstellen, computerproblemen, elektrische 
apparaten herstellen, het slijpen van messen en 
fietsherstellingen. We hebben ook twee dames 
van de poetsdienst, Sien & Maria, die helpen bij 
het verwijderen van vlekken of het opblinken van 
bepaalde materialen. Een leuk duo die steeds 
met de glimlach komt helpen (lacht). 

Waar heb je al die leuke herstellers gevonden? 
Het zijn professionele mensen uit de verschillen-
de afdelingen binnen het Zorgbedrijf, over de 
grenzen heen dus (lacht). En net dat maakt het 
leuk, want zo leer je die mensen ook kennen en 
zie je dat iedereen met elkaar kan samenwerken. 
Ondertussen zijn er ook veel vrijwilligers die 
spontaan willen helpen. Door het groter aantal 
herstellers kunnen we de massa ook beter aan en 
worden de wachtrijen wat kleiner. Maar het is dus 
echt een toffe bende om mee samen te werken. 

Wat als iets niet te herstellen valt? 
Dat kan, en dat weten de mensen ook op voor-
hand. We doen altijd ons best maar zijn nooit 
zeker of we iets perfect kunnen herstellen en of 
we kunnen helpen, wat ook zo op de folder staat. 
Soms sturen we de mensen ook naar de winkel 
om een paar stukken te halen. In ieder geval 
kunnen ze het kapotte voorwerp nog een kans 
geven, en is het niet meer te herstellen, kunnen 
ze altijd nog iets drinken. 

Wat kosten de reparaties? 
De herstellingen zelf zijn gratis. We rekenen enkel 
het materiaal aan, bijvoorbeeld de slotjes voor 
juwelen. Tijdens vorige edities viel het op dat er 
ook mensen zijn die gewoon een bijdrage willen 
doen voor het goede doel. Daarom plaatsten 
we deze editie een collectebus voor de warmste 
week (van Studio Brussel). 

Bedankt Katrien voor het interview! Heb jij een 
kapot voorwerp of apparaat? Deponeer deze 
dan voorlopig niet in je vuilbak of container-
park, laat je twee linkse handen voor wat ze 
zijn en kom naar het volgende repaircafé op 
vrijdag 16 juni in WZC De Zilverberg. Tot dan!

Ik herinner me 
dat Nico een 
kettingzaag aan 
de praat kreeg 
en heel de zaal 
applaudisseerde. 
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de Z-spot

De winnaars van de quiz ‘Mag ik u quizzen’ in teken van dag van de medewerker.

Ontbijtsessie Breakfast4U georganiseerd voor de belangrijkste doorverwijzers van de woonzorgcentra.



13

Vergeet de G-spot, de nieuwe plek tot ultiem genot 
is gevonden! De Z-spot biedt je telkens het mooiste 
overzicht op visueel gebied.

De seniorenweek in WZC Ter Berken begon met een feestelijk optreden in de Loveboat.

Een prachtige regenboog boven 
WZC De Zilverberg.



Premie

Pijnig de hersenen en maak kans 
op een waardebon. Een premie is 
een variant van de rebus waarbij 

verschillende beelden tot één 
uitkomst leiden.  

Ditmaal zijn de mensen met bamboe 
in de tuin in het voordeel.

Deelnemen kan tot 24 december 2016, door het correcte 
antwoord te mailen naar personeelsblad@zbroeselare.be

Om jullie op weg te helpen, leggen we steeds de 
vorige premie uit:
Een beeld van regisseur Jan Eelen met een dikke 
pens gaf als resultaat: penselen.

Annelies Poot mag haar waardebon ophalen aan 
het onthaal van Zorgbedrijf Roeselare, op de 
derde verdieping in de Gasthuisstraat 10.

Veel succes!
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VERSTRAETE EVY
zorgkundige
WZC De Zilverberg

nieuwe 
medewerkers

familienieuws
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ANSEEUW JOLIEN
kinderbegeleider
Kindzorg

ANGWAFO ALIAH
zorgkundige
WZC De Waterdam

D’HAENE INE
psycho-pedagogisch 
begeleider
Kindzorg

VANSTEENKISTE 
BARBARA
gegradueerd  
verpleegkundige
WZC De Waterdam

Mevrouw Endron Carinne
19 september
moeder van Vanessa Depla
THUISZORG

De heer Lin Willy
11 oktober
vader van Sandra Lin 
THUISZORG

De heer Brouckaert Erik
18 oktober
schoonvader van Ludo Dedene
WZC DE WATERDAM

Mevrouw Dallequin Godelieve
22 oktober
grootmoeder van de 
echtgenoot Jozefien Thevelein
KIDZ

overlijdens



Je kon er eind oktober haast niet naast kijken. Het nieuwe 
initiatief van onze dienst Warme Maaltijden om eenzaamheid 
bij ouderen te bestrijden kreeg heel wat media-aandacht. Heel 
wat senioren eten vaak tot altijd alleen en voelen zich daardoor 
erg eenzaam. Een teken voor het Zorgbedrijf om naast het 
bereiden en aan huis leveren van verse maaltijden ook dringend 
na te denken over het aspect ‘eenzaamheid’ tijdens het eten. 
We bedachten een verrassend voor de hand liggend antwoord: 
voortaan leveren de maaltijdbezorgers niet enkel de maaltijd aan 
huis, maar schuiven ze met plezier mee aan tafel. 

We gaan de strijd aan met 
eenzaamheid bij senioren
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door warme 
maaltijdbezorgers mee aan 
tafel te laten schuiven.

door Judith Deryckere
foto: Stefaan Beel



We vroegen aan de immer enthousiaste 
centrumleider van Ten Elsberge, Laurens,  
waarom dit nieuwe initiatief zoveel aandacht 
kreeg. 

Dag Laurens, de nationale pers halen we niet 
zomaar iedere dag... 
Het was toch even schrikken toen we plots al 
deze aandacht kregen. Onze diensten verschijnen 
wel vaak in lokale pers, maar als je plots wordt 
opgebeld door Studio Brussel of een cameraman 
van de VRT voor je neus krijgt, dan moet je toch 
even je zenuwen onder controle krijgen. Maar 
de interesse voor dit initiatief is natuurlijk echt 
fantastisch! En gelukkig hebben we heel wat en-
thousiaste medewerkers en klanten die zeker hun 
mannetje kunnen staan. We vonden het ook zeer 
belangrijk dat onze medewerkers zelf voldoende 
in de spotlight stonden. Uiteindelijk zijn zij de 
belangrijkste spil in dit verhaal. 

Waarom werd net deze nieuwe service door 
heel wat mensen opgepikt volgens jou? 
Omdat het de max is! (lacht) Met deze nieuwe 
service spelen we in op een zeer actueel pro-
bleem, eenzaamheid bij ouderen. Begin dit 
jaar bleek dat ook uit ons eigen onderzoek. Dat 
voelen onze maaltijdbezorgers zelf ook iedere 
dag. Aan het aan huis bezorgen van een warme 
maaltijd is ook een belangrijk sociaal aspect 
verbonden is. Het is voor veel senioren of minder 
mobiele mensen een moment waarop er nog 
eens een babbeltje kan worden geslaan. Het 
doorbreekt een voor velen eenzame dag. Klanten 
staan al aan de voordeur te wachten, wandelen 
mee tot aan de auto, ... Maar door de krappe 
timing van de rondes konden onze bedelers tot 
voor kort geen tijd vrijmaken voor zo’n babbel. 
Als je deze twee zaken bij elkaar brengt, dan leek 
de oplossing uiteindelijk zeer voor de hand te 
liggen. 

Over de meerwaarde van deze nieuwe ser-
vice valt niet te discussiëren, maar hoe kan je 
zoiets realiseren? Dat lijkt ons niet evident in 
een context waarin alles vaak steeds sneller en 
efficiënter moet. 
In eerste instantie was het uiteraard belangrijk dat 

het team zelf enthousiast was voor dit initiatief. 
Maar al snel bleek opnieuw wat voor een gewel-
dig begaan team we hebben. Toen we het idee 
voorstelden, was iedereen meteen overtuigd 
van de meerwaarde van dit initiatief. Dit is niet 
vreemd, want onze medewerkers bouwen een 
hechte band op met de klanten op hun ronde. 
Vanuit de groep kwam zo ondermeer het idee 
van het mandje. Op die manier kom je bij de 
mensen toe op een heel warme en charmante 
manier en zorg je ook voor je medewerker. Super 
toch! 

Maar daarnaast moesten we natuurlijk op zoek 
naar een goed logistiek systeem om deze service 
structureel op poten te zetten. Onze dienst 
moet uiteraard ook “blijven draaien”. De routes 
worden vanaf nu zo georganiseerd dat het 
adres waar de maaltijdbezorger zal blijven eten, 
automatisch het laatste adres is van de ronde. De 
lunchpauzes van de maaltijdbezorgers worden 
zo 1 keer per week verschoven en gecombineerd 
met een bezoekje aan één van de klanten. Indien 
gewenst kunnen ze ook hun lunchpauze zelf be-
nutten voor hun bezoekje aan de klant, zodat ze 
een uur kunnen blijven als ze dat willen. Eigenlijk 
slagen we er dus in om deze nieuwe service in 
onze bestaande werking mee op te nemen. Tot 
slot krijgen onze medewerkers voor deze lunch 
wel een extra maaltijd voor henzelf gratis van ons 
mee, als dank voor hun engagement. 

Laurens, je ogen fonkelen als je het over 
deze service hebt. We worden er bijna zelf 
emotioneel van... 
Maar het is dan ook een fantastisch project waar 
we echt trots op zijn. We zijn nu nog maar net ge-
start en als je nu reeds ziet welke warme verhalen 
we reeds ervaren, dan doet dit deugd. Met deze 
dienstverlening tonen we dat we trouw blijven 
aan de opzet van onze basisopdracht, namelijk 
expliciet aandacht hebben voor de sociale kant 
van zorgverlening en niet zomaar de klant als een 
nummer beschouwen. Dit is een fundamenteel 
principe dat we ook in de andere aspecten van 
onze dienstverlening doortrekken. We zijn ervan 
overtuigd dat we hiermee voor een aantal men-
sen echt een verschil kunnen maken!
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Opa en zijn tuin

D.
door Dirk Deruyter

foto: Fries Messeyne

Het kleine tuintje is langs de straatkant omgeven 
door een smaakloze houten beschutting. De 
nieuwe eigenaars kozen voor een vlechtwerk 
van rood geïmpregneerd hout. Met bovenaan 
ronde kantelen om de belachelijke illusie te 
onderstrepen van ‘my home is my castle’. De 
dikke ligusterhaag, die in de bloei een zwaar 
parfum ademde, is gerooid voor meer ruimte, 
minder snoeiwerk en een moderne touch. Een 
duidelijke verarming van het straatbeeld en 
bevestiging van de Vlaamse koterijmentaliteit. 
Wat achter de schutting verscholen zit zal mij 
een raadsel blijven, maar bespaart me ook het 
zicht op potsierlijke tuinornamenten, namaaktuig 
dat in elk doorsnee tuincentrum massaal 
in aanbod staat. Gekopieerde arduinen of 
hardhouten tuinbanken die thuishoren in Engelse 
landschapstuinen. Geïmiteerde bloembakken in 
Franse Rococostijl of Japans ogende borrelde 
waterplasjes met plastieken waterlelies. Erger 
kan nog met kabouters, roze ooievaars en fakkels 
rondom een exotisch prieel. 

Ik herinner mij, ooit was het een mooi rustig 
stadstuintje. Achter de ligusterhaag een dikke 
border groen, waar het voorjaar zich aankondigde 
met tulpen en narcissen, die ene Catalpaboom, 
die zich elke lente schijndood hield en pas 
laat zijn bleekgroene bladeren uit de knop 
liet schieten. Achteraan tegen de witgekalijte 
muur, met het mezennestje, Hortensiastruiken 

Erger kan nog met 
kabouters,  

roze ooievaars en 
fakkels rondom een 

exotisch prieel. 
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met hun variërende kleurenpracht. Dikke bolle 
bloemschermen, die van dichterbij fijne witte 
bloemetjes leken, met een paarse irisdiserende 
schittering, net alsof een vreemde kapster de 
bloembollen een paarse spoeling gegeven had. 

Mooi aan het tuintje was het dolomietperk. 
Waar vroeger ooit een klein kunstmatig 
vijvertje gegraven was, met daarnaast een 
kinderschommel was nu een halfverharde 
vlakte van niks. Fijngemalen kalksteen met een 
goudgele kleur. Een oase van rust tussen het 
uitbundige groen, een zonnevlek in de tuin. Als 
een boeddhistische monnik, harkte en veegde de 
heer des huizes, telkens weer het perkje tot een 
bijna rimpelloze vlakte. Met langzame halen een 
oefening in meditatie. 

Alleen de kleinkinderen verstoorden af en toe zijn 
klein heiligdom. Met oude afgedankte soeplepels 
en botervlootje schepten ze en verplaatsen ze het 
grind of fantaseerde wilde roetsjbanen.  
Opa keek berustend toe. Hij dacht misschien:  
’…..als ze maar geen voetballer worden.’ 
Glimlachte zacht en tevreden om zoveel 
schoonheid in zijn nakomelingen. Hij wist dat hij 
later op die dag met zijn borstel en hark de tuin 
weer helemaal zen zou maken.

 Deruyter Dirk



Elke minuut van de dag is er wel iemand in de 
weer om het Zorgbedrijf draaiende te houden. 
We sluiten dan ook graag samen af met een 
collega die net een shift achter de kiezen heeft. 
Ditmaal heeft ergotherapeut Tim Ramaut de eer 
om de Z. met de nodige animatie af te sluiten.

Dag Tim, een goeie ergodag achter de rug?
Heel goed, we hebben onder andere een ver-
jaardag kunnen vieren met een glaasje en een 
taartje. Als er een bewoner jarig is kan hij of zij 
kiezen uit een favoriete maaltijd, een aperitief of 
wordt er iets gebakken. Altijd leuk.

Was ergotherapeut je droomjob?
Ik heb eerst voor opvoeder gestudeerd, maar 
omdat ik wel wat creatief onderbouwd ben heb 
ik me toegespitst op ergotherapie. De job van 
ergotherapeut valt ook gemakkelijker te combi-
neren met een gezinsleven.

Had je voor ogen dat je een job in een rusthuis 
ging doen?
Nee, ik wou eigenlijk met probleemjongeren wer-
ken. Maar een rusthuis lag me wel beter, omdat je 
de miserie toch minder meepakt naar huis en het 
nu ook dankbaarder werk is.

Wat vind je het leukst aan de job?
Dat ik een grote vrijheid krijg om de job zelf in te 
vullen en de activiteiten te organiseren. Je kan 
de mensen hier echt deugddoende ervaringen 
geven en een waardig levenseinde laten meema-
ken.

Hoe ziet een dagschema er gemiddeld uit?
Mijn dag begint om 8u. Van 8u tot 9u30 zorg ik 
voor het ontbijt van de mensen, zowel in de living 
als op de kamer. In de voormiddag doen we 
een kleine activiteit zoals de krant lezen, planten 
verzorgen, een wandeling of een verwenbad. Om 
10u45 dienen we dan de soep op, en om 11u30 
wordt de maaltijd bedeeld. Na de middagrust is 
er om 14u30 een koffiemoment en doen we een 
namiddagactiviteit tot 16u30. Tot slot worden er 
voorbereidingen gedaan voor het avondmaal. 
Om 17u zit mijn werkdag er op.

‘s Avonds ook nog voldoende animatie?
Mijn voornaamste hobby’s zijn fotografie en 
schilderen. Gezien een gezinsuitbreiding begint 
dat wel wat op een laag pitje te staan, al valt de 
fotografie hier enigszins mee te combineren. Mijn 
dochter neemt de fotografie tegenwoordig in 
beslag.

Welke kant van de poef verkies je?
Ik zou opteren voor het gras omdat ik dat het 
meest associeer met buiten zijn en de vrije natuur. 
Als er hier de kans is om naar buiten te gaan met 
de bewoners, doen we dat ook. De natuur ligt mij 
nauw aan het hart.

Bedankt Tim!

‘t Z er  
alweer op

door Sander Soenen
foto: Stefaan Beel


