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Opstart van WERKGROEP
met personeelsleden van elke functie. De
werkgever gaat aan de slag met alle verzamelde informatie om een AANGEPASTE
DIENSTVERLENING uit te denken
(maandelijks)
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De resultaten en voorstellen van
de werkgroep worden voorgelegd
aan de KLANKBORDGROEP :
dit zijn bewoners, mantelzorgers
en familie
(per kwartaal)

UITTESTEN van de aangepaste
dienstverlening (nieuwe manier
van werken) op een afdeling .
Is dit goed?
Evalueren, verbeteren waar nodig
én opnieuw proberen

Verwerken van het resultaat,
zodat andere WZC en bewoners
hier ook mee aan de slag kunnen

In oktober van 2019 zijn we in
WZC De Hopperank gestart met het project
Zorgcirkels 2.0. In dit project gaan we
samen met de stad en met hogeschool
Odisee aan de slag om nieuwe inzichten
over het verzorgen én verblijven in een
woonzorgcentrum in de praktijk om te zetten.
Veel van de nieuwe inzichten gaan over de keuze en inspraak van bewoners. Inzichten waarvoor
we ons laten inspireren door het TUBBE model. Inspraak over de zorg (bijv. hoe en wanneer wil ik
verzorgd worden, wat wil ik wel/niet,…) maar ook over het wonen (bijv. activiteiten, maaltijden,
…). Want het goed voelen in deze, toch wel andere woonomgeving, verdient evenzeer onze aandacht.
Tegelijkertijd moeten we ook stilstaan bij het complexe takenpakket van onze zorgmedewerkers
en het feit dat alle zorginstellingen op zoek zijn naar nieuwe personeelsleden.
We mogen dus gerust stellen dat Zorgcirkels 2.0 een ambitieus plan is om het wonen, leven,
zorgen en werken in onze instelling op de best mogelijke manier op elkaar af te stemmen.
Tijd voor een update.
Wat we de afgelopen maanden hebben gedaan en de komende maanden gaan doen, lees je allemaal in deze nieuwsbrief.

Dus…

Voor onze klankbordgroep zijn we nog steeds op zoek
naar bewoners of familieleden die het zien zitten om
bij een kop koffie de uitgewerkte voorstellen van de
werkgroep te bespreken.

Wens je deel te nemen ?
Wil je meer weten over dit project ?
Heb je nog vragen?

Geef een seintje aan Sofie Saeys, verantwoordelijke van
het woonzorgcentrum, als je wil aansluiten bij de klankbordgroep.

Zorgcirkels 2.0

WZC De Hopperank
Sofie Saeys

CONTACTEER:

Ook zin om mee te doen?

Ninovesteenweg 121
9320 Erembodegem
Telefoonnr.: 053 82 25 02
E-mailadres: Sofie.Saeys@aalst.be

Ook voor meer informatie of met vragen kan je altijd bij
haar terecht. En graag zelfs, we horen heel graag hoe jullie hierover denken en welke ideeën jullie hebben.

Even een update

We willen werken aan 4 heel concrete acties:
•

het onthaal van onze bewoners en hun familie
denken in gemeenschap: leefgroepwerking
introduceren van aandachtspersonen
keuze bij maaltijden

Nadat we het project – door de al benoemde ingrijpende COVID realiteit – noodgedwongen meer dan een half jaar on hold hebben moeten zetten, konden we de radaren voor
ons project weer doen draaien!

•

Achter de schermen waren we wel actief gebleven door
de werkgroep affiches en gedachtenboekjes te bezorgen
waar ze hun ideeën in konden noteren. Zo konden ze
hun dagelijkse werken al toetsen aan de projectambities.

En met 2 acties zijn we al concreet aan de slag gegaan.

•
•

We zeggen graag onze mening
op de bewonersraad. Gelukkig
met een tasje koffie en een
koekje .

We willen deze nog duidelijker uitwerken dit najaar
en ook de andere 2 acties concreter invullen.

Het onthaal van onze bewoners
en hun familie
Elke verhuizing is een belangrijke stap in
iemands leven, zo ook de overstap naar een
woonzorgcentrum.
En daar gaat heel wat aan vooraf.
Daarom willen we 3 kantelmomenten extra
warm en welkom invullen. We willen dat onze bewoners zich snel op hun gemak voelen
en daarom zullen we voortaan extra aandacht hebben voor:

COVID heeft voor vertraging gezorgd, maar tegelijk ook een aantal eerdere vaststellingen bevestigd: als medewerkers halen we energie en werkplezier uit de warme contacten met onze bewoners en net dat hebben we dus gemist! Net dat element dat van een
WZC een echte thuis maakt en waar we met het project aan werken, konden we niet
doen!
De focus, toen we draad weer oppikten, was dus snel duidelijk.

de weken voor jouw verhuis
de eerste dag bij ons
de eerste dagen na jouw verhuis
We zijn ook benieuwd naar hoe jullie hier
over denken! Vandaar dat je in één van de
volgende nieuwsbrieven een link zal vinden
naar een korte, digitale bevraging.

Denken in gemeenschap:
leefgroepwerking
Net zoals meerdere gezinsleden samen
leven in een huis, willen we dit ook waar
maken in ons WZC. We leven en wonen er
samen, dus willen we nadenken over hoe
we dit nog meer kunnen in de verf zetten.
Eén van de zaken waarmee we alvast
voorzichtig gestart zijn, is het gezamenlijk
koffiemoment in de namiddag.

