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De 12.500 medewerkers van Familiehulp zijn 
overal in Vlaanderen aanwezig, ook bij jou in 
de buurt. Dag in dag uit geven zij het beste van 
zichzelf voor onze 90.000 cliënten en klanten.
Familiehulp is een huis met vele kamers. We 
bieden zorg en ondersteuning in diverse situa-
ties en voor de meest uiteenlopende doelgroe-
pen: van kraamzorg over gezinszorg in al zijn 
vormen tot en met ouderenzorg en palliatieve 
zorg. We staan gezinnen, alleenstaanden en 
ouderen bij met huishoudhulp via dienstenche-
ques (PIT). We organiseren kinderopvang met 
De Speelboom. We informeren en ondersteu-
nen ‘nieuwe’ ouders via het expertisecentrum 
kraamzorg Volle Maan. Onze dienst Goed 
Wonen voert woonaanpassingswerken, ener-
giescans en isolatiewerken uit. Gedreven door 
waarden bouwen wij op vele plekken aan een 
toekomst voor en met onze cliënten en klanten.
De toekomst waar wij aan bouwen, is een 
toekomst waarin elke cliënt als mens in heel 
zijn persoon wordt benaderd en gewaardeerd. 
Onze medewerkers staan hier borg voor, 
door hun actieve nabijheid en hun oprechte 
zorgzaamheid. Zij stellen de mens centraal 
en  respecteren het recht van de cliënt om zijn 
 eigen keuzes te maken. Zij ondersteunen zon-
der het over te nemen.
In onze toekomstvisie spelen onze medewer-
kers daarom een sleutelrol. Sterke medewer-
kers zijn de beste garantie om de toekomst 
met vertrouwen tegemoet te treden. Elk talent 
telt en moet zich kunnen ontwikkelen. Daarom 
zetten wij zoveel in op opleiding en vorming 

en een goede omka-
dering. Wie talen-
ten kansen geeft, 
krijgt deskundige 
medewerkers met 
goesting, die voort-
durend werken aan 
een steeds betere 
kwaliteit van zorg 
en ondersteuning. 
Familiehulp heeft zich door de jaren heen 
laten kennen als een expert in vernieuwing en 
samenwerking. Samen met heel wat partners, 
met de cliënten en met de mantelzorgers, blij-
ven we voortdurend op zoek naar innovatieve 
oplossingen.
Onze droom reikt nog verder. Familiehulp 
maakt deel uit van een samenleving die voor 
grote uitdagingen staat. De welvaartstaat 
komt onder druk. Betaalbare zorg voor ieder-
een is niet langer vanzelfsprekend. De armoe-
de neemt toe. Veel mensen en gezinnen hebben 
het moeilijk. Dat zien onze medewerkers dag 
na dag in de vele huizen waar ze komen. Wij 
mogen hier niet blind voor zijn. Familiehulp 
blijft actief meebouwen aan een solidaire 
samenleving waarin elke mens, jong en oud, 
de zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig 
heeft. Wij komen op voor de meest kwetsbare 
mensen en tegen kansarmoede.
2015 was alweer een boeiend jaar vol innova-
tie, bezieling en zorg. Maar onze blik is op de 
toekomst gericht. Want daar ligt onze droom, 
die we samen met u willen realiseren.

WIJ BOUWEN 
AAN JOUW ZORG 

voorwoord

Ann Demeulemeester
algemeen directeur

Annelies Van Cauwelaert
voorzitter van de Raad van Bestuur

Ann Demeulemeester
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Het huis van Paul  
is bijzonder.  
Net zoals hij. 


Mathilde kan langer thuis 
blijven wonen  

dankzij Familiehulp.


Henri heeft het syndroom 
van Down. Dankzij de 
oppas van Familiehulp 
kan zijn papa er even 

tussenuit.


Stef en Melanie hebben  
pas een kindje gekregen.



Hier poetst PIT!


IS ALTIJD
IN DE BUURT

Het kantoor van 
Familiehulp: 

iedereen welkom!


Familiehulp biedt zorg en ondersteuning aan huis bij 
de meest uiteenlopende doelgroepen: gezinnen, oude-
ren, mensen met psychische kwetsbaarheid, chronisch 
zieken, mensen met dementie, … Voor gespecialiseerde 
hulp op maat worden referentiewerkingen opgericht 
en werkt Familiehulp samen met de cliënten, hun 
mantelzorgers en andere 
zorgverleners. Bijzondere 
aandacht gaat naar de 
meest kwetsbaren.
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Onze buurt kent ook
kansarmoede.  :(



Monique en François zijn 
trots op hun gloednieuwe 

assistentiewoning.


Zin in  
een gezellige dag?  
Welkom in NOAH! 



Patrick en zijn vrienden  
delen een huis.

Joke begeleidt hen bij dit 
zelfstandig wonen.  



Het ziekenhuis


Liv en Mo komen  
elke dag goedgezind naar 

De Speelboom.


Buurvrouw Gerda  
werkt al 25 jaar  
bij Familiehulp! 


Hier poetst PIT!


De Speelboom
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Het huis van Paul  

is bijzonder.  
Net zoals hij. 

1

SAMEN VOOR EEN 
INCLUSIEVE  
SAMENLEVING

personen met psychische kwetsbaarheid

Mensen met psychische kwetsbaarheid kunnen met de nodige 
ondersteuning hun leven in eigen handen nemen. Familiehulp 
draagt daartoe bij. Zo werkten we ook in 2015 aan een inclusieve 
samenleving waarin iedereen zijn plaats heeft, met een maximum 
aan autonomie.
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“ALS JE WONING OP ORDE IS,  
LUKT HET BETER OM OOK JE HOOFD 
OP ORDE TE KRIJGEN”

“Als jonge gast met psychi-
sche kwetsbaarheid kon ik 
moeilijk mijn plan trekken. 
Ik verbleef een tijdje in een 
initiatief voor beschut wonen, 
maar ik wou op eigen benen 
staan. Nu woon ik zelfstan-
dig op een appartement. Op 
aanraden van de begeleider 
van beschut wonen heb ik 
Familiehulp gecontacteerd. De 
verzorgende kwam in het be-
gin twee keer per week langs, 
nu nog één keer. Dat helpt 
enorm. Niet alleen voor het 
poetsen, maar ook voor het 
sociaal contact, ja misschien 
zelfs de sociale controle, en 
voor de structuur die mij dat 

geestelijke gezondheidszorg 
aan de hogeschool. Met dat 
diploma wil ik graag aan de 
slag in de hulpverlening. Om-
dat ik iets terug wou doen voor 
Familiehulp, ben ik al eens vor-
ming gaan geven binnen de 
referentiewerking psychische 
kwetsbaarheid. Vanuit mijn 
ervaringen kan ik tips geven, 
bijvoorbeeld over het belang 
van goede communicatie voor 
het onderlinge vertrouwen.”

MATTHIAS SOENEN
cliënt en ervaringswerker  
in spe uit Roeselare

geeft.
In het begin liet ik de verzor-
gende poetsen, terwijl ik zelf 
wat achter mijn computer 
zat. Maar na een tijdje voelde 
ik mij daar schuldig over. 
Daarom ben ik zelf meer en 
meer taken beginnen op te 
nemen. Dat de verzorgende 
langs zou komen, gaf mij dat 
extra duwtje in de rug om zelf 
de handen uit de mouwen te 
steken. En het moet gezegd: 
als je woning op orde is, lukt 
het beter om ook je hoofd op 
orde te krijgen.
Ondertussen voel ik me ster-
ker. Ik volg nu een opleiding 
als ervaringswerker in de 

matthias
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ZORG EN  
ONDERSTEUNING 
OP MAAT

ouderen en chronisch zieken

Veel ouderen hebben één of meer chronische aandoeningen: 
diabetes, hoge bloeddruk, dementie, obesitas. Ook kanker 
is in veel gevallen een chronische ziekte geworden. Om 
ouderen en chronisch zieken optimaal thuis te kunnen 
ondersteunen en verzorgen, deed Familiehulp ook in 2015 
extra inspanningen.


Mathilde kan langer thuis 

blijven wonen  
dankzij Familiehulp.

2
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AVONDZORG 
KOMT TEGEMOET 
AAN REËLE NOOD
Om cliënten nog beter te 
kunnen verzorgen, startte 
Familiehulp begin 2015 in 
regio Brugge een pilootproject 
avondzorg. Cliënten krijgen 
een extra bezoek van een 
verzorgende tussen 16.00 en 
20.00 uur. Avondzorg is geen 
oppasdienst. De verzorgenden 
doen ook geen onderhoud, 
afwas of strijk. Alleen ADL-
taken (activiteiten van het 
dagelijkse leven) komen in 
aanmerking: cliënten helpen 
bij de maaltijd, ze naar het 
toilet brengen, helpen bij het 
aankleden enzovoort.

“WERKEN IN AVONDZORG  
GEEFT ME MEER RUST”
“Ook na 16.00 uur hebben mensen soms hulp nodig. Ik heb dat 
bij mijn eigen grootvader gemerkt. Het is voor de familie niet 
altijd gemakkelijk om ’s avonds na het werk nog eens langs te 
gaan. Wij kunnen hierbij helpen. Ik doe dat trouwens graag. 
Werken in de avondzorg geeft mij meer rust. Overdag kan 
ik mijn eigen huishouden doen en mijn kindjes naar school 
brengen. Als ik ’s avonds werk, is mijn echtgenoot thuis om de 
kinderen in bed te stoppen. Bovendien is de dankbaarheid bij 
de cliënten heel groot. Ze zijn blij om ’s avonds ook nog eens 
iemand te zien. Niet alleen de hulp is nodig, ook het sociale 
contact hoort erbij.”

KELLY VAN EENOOGHE
verzorgende in de avondzorg in Brugge

“HET PROJECT SLAAT AAN!”
“De nood aan avondzorg blijkt groot; het project slaat echt 
aan. Avondzorg loopt zeven dagen op zeven, ook in de vakan-
ties. De verzorgenden die in het project stappen, doen dat op 
vrijwillige basis. In september 2015 werd al een tweede equipe 
aan het team toegevoegd. Ondertussen wordt de haalbaarheid 
onderzocht om de dienstverlening uit te breiden tot 22.00 uur. 
Ook de uitrol naar andere regio’s wordt voorbereid.”

BIEKE UYTTENHOVE
regiodirecteur in Brugge bieke

kelly
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VIJF JAAR 
NACHTZORG 
MECHELEN 
Nachtzorg Mechelen vierde in 
2015 haar vijfde verjaardag 
en groeit jaar na jaar. Het 
initiatief, waaraan Familie-
hulp met vele andere part-
ners meewerkt, zorgt ervoor 
dat zorgbehoevenden ook 
’s nachts ondersteuning kun-
nen krijgen. Zowel professio-
nelen als vrijwilligers worden 
ingezet, afhankelijk van de 
zorgnood. Familiehulp werkt 
met geschoolde verzorgenden.
Het zijn vooral chronisch 
zieken, personen met een 
algemeen functieverlies en 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers die een beroep 
doen op nachtzorg. Ook in 
een palliatieve context maken 
mensen dankbaar gebruik 
van dit aanbod. Jaarlijks 
helpt Nachtzorg Mechelen een 
tachtigtal cliënten.
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sandra

“HET DOET ZOVEEL DEUGD 
IETS VOOR DEZE MENSEN 
TE KUNNEN BETEKENEN”
“Toen ik binnen de nachtzorg aan de 
slag kon, heb ik geen moment getwijfeld. 
Overdag kwam ik vroeger vaak bij gezin-
nen waarvan ik dacht: hoe krijgen ze dat 
’s nachts voor elkaar? Het doet me zoveel 
deugd om iets te kunnen betekenen voor 
deze cliënten en hun mantelzorgers. Vrien-
den vragen mij wel eens of ik niet bang ben 
om ’s nachts alleen te werken in moeilijke 
zorgsituaties. Maar dit is mijn passie. Ik ken 
mijn job, ik gebruik altijd mijn gezond ver-
stand, ik volg geregeld bijscholing en ik word 
zelf goed begeleid door mijn verantwoorde-
lijke en gesteund door mijn collega’s.”

SANDRA MARIËN 
verzorgende bij Nachtzorg Mechelen
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lies“SAMEN KUNNEN WE 
TABOE OVER DEMENTIE 
DOORBREKEN”
“Tegen 2030 zullen ongeveer 130.000 
Vlamingen dementie hebben. Bijna 70 pro-
cent daarvan zal thuis blijven wonen. Als 
vormingsmedewerker binnen onze interne 
vormingsdienst THEO leid ik onze verzor-
genden op tot dementiekundige basis-
zorgverlener. Met deze opleiding bereiden 
we hen nog beter voor op de zorg voor 
personen met dementie. Tegelijk helpen 
we de maatschappij een beetje dementie-
vriendelijker maken.
Het doel is om per wijkwerking een de-
mentiekundige verzorgende te hebben. 
Over dementie bestaan heel wat opleidin-
gen, en we gaven deze al heel lang, maar 
nieuw aan deze opleiding is dat ze uniform 
verloopt en dat het attest achteraf wordt 
erkend door andere thuiszorgorganisaties.
De opleiding duurt drie dagen en we wer-
ken met groepen van gemiddeld zeventien 
à twintig deelnemers. Onze verzorgenden 
krijgen een theoretische inleiding, maar 
gaan ook aan de slag met opdrachten 
zoals rollenspellen. Ook het belang van 
mantelzorg komt aan bod. Ik vind het 
knap om te zien hoe onze mensen er voluit 
voor gaan in de opleiding. Samen kunnen 
we baanbrekend werk leveren en het taboe 
rond dementie doorbreken.”

LIES DE COSTER
vormingsmedewerker THEO

VORMING DEMENTIEKUNDIGE 
BASISZORGVERLENERS
Dementie is een van de aandoeningen die het sterkst in opmars zijn. 
Familiehulp werkt mee aan het transitieplan ‘Dementiekundige 
basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ van de Vlaamse overheid. 
In 2015 kregen onze verzorgenden extra vorming, zodat ze met de 
nodige expertise het groeiende aantal cliënten met dementie thuis 
kunnen begeleiden.

DEMENTIEKUNDIGE 
BASISZORGVERLENER IN 
ELKE GEMEENTE
In Antwerpen was dementie het jaar-
thema in 2015. In elke gemeente van de 
provincie willen we een dementiekundige 
basiszorgverlener.
Op alle wijkteams is de visietekst dementie 
toegelicht. Alle verzorgenden konden zich 
kandidaat stellen als referentiepersoon. 
Twintig van hen werden geselecteerd en 
kregen vier dagen opleiding, waaronder 
een bezoek aan een afdeling voor mensen 
met dementie in een woonzorgcentrum. 
Ook na deze grondige basisopleiding 
blijven we de referentieverzorgenden met 
supervisie begeleiden.
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REFERENTIEWERKING 
ONCOLOGIE OP 
KRUISSNELHEID
Hoewel het aantal kankergevallen 
toeneemt, evolueert kanker bij veel 
mensen tot een chronische ziekte. Dat 
heeft niet alleen een impact op het 
leven van de patiënt, maar ook op de 
aard van de zorgverlening. Steeds 
meer mensen met chronische kanker 
en hun mantelzorgers vinden hun weg 
naar de thuiszorg. Familiehulp komt 
in regio Antwerpen tegemoet aan die 
zorgnood met een gespecialiseerde 
referentiewerking oncologie.
Deze referentiewerking werd al opge-
start in 2013. De voorbije jaren kregen 
de vijftien betrokken verzorgenden 
en de twee sectorverantwoordelijken 
intensief vorming en opleiding, in 
samenwerking met het Cedric Héle-in-
stituut (Vlaams instituut voor psycho-
sociale oncologie) en met medewerkers 
van het oncologisch team van het AZ 
Middelheim. In 2015 werd sterk ingezet 
op supervisie. De werking geraakt 
stilaan op kruissnelheid.
De referentieverzorgenden oncologie 
werken verspreid over verschillende 
wijken in regio Antwerpen. Er is een 
goede samenwerking met het AZ Mid-
delheim en het AZ Sint-Augustinus.

“ELKE CLIËNT HEEFT 
ZIJN EIGEN VERHAAL”
“Je moet als verzorgende vooral goed 
kunnen luisteren. Veel cliënten willen 
gewoon iemand om mee te praten. Over 
hun ziekte, het leven, de toekomst en 
hun gevoelens. Een luisterend oor is op 
dat moment belangrijker dan de huis-
houdelijke of verzorgende taken. En we 
zijn er ook voor de mantelzorgers. We 
hebben oog voor hun draagkracht en de 
heftige emoties die zij vaak ervaren. Elke 
cliënt en elke mantelzorger heeft zijn 
eigen verhaal. Sommige mensen willen 
nog eens extra profiteren van het leven, 
terwijl anderen vooral bezig zijn met hun 
afscheid. Ik heb zelf ook kanker gehad en 
ik ken veel cliënten die de ziekte over-
wonnen hebben. Ik begrijp de noden, de 
angsten en de gevoelens van cliënten. Ik 
wil vooral positief blijven en de mensen 
kracht en hoop geven. Zo verleen ik zorg 
met een meerwaarde.”

JENNY VAN BESOUW
verzorgende in regio Mechelen 

jenny

Ook in andere regio’s vinden steeds 
meer kankerpatiënten hun weg naar de 
thuiszorg. Onze polyvalent verzorgenden 
bieden zorg op maat van deze specifieke 
doelgroep en hun mantelzorgers.
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ONDERSTEUNING  
MET RESPECT VOOR DE AUTONOMIE 
VAN ELK INDIVIDU

personen met een handicap

De vermaatschappelijking van de zorg, die personen met een 
handicap steunt in hun streven naar meer autonomie, zette zich 
ook in 2015 verder. Met de deskundige zorg en ondersteuning 
van Familiehulp en andere zorgverleners, kunnen zij in heel wat 
gevallen thuis blijven wonen.


Henri heeft het 

syndroom van Down. 
Dankzij de oppas van 
Familiehulp kan zijn 

papa er even tussenuit.
3



∙– 13 –∙

VERTROUWDE 
GEZICHTEN THUIS
 
Bij heel wat gezinnen zijn 
onze oppasmedewerkers 
vertrouwde gezichten in huis. 
Zij houden personen met een 
handicap, maar ook perso-
nen met dementie en zieken 
gezelschap, wanneer de 
mantelzorger er even niet kan 
zijn. Familiehulp biedt in alle 
regio’s oppas aan huis aan. 
Een bijkomend voordeel is de 
doorstromingsmogelijkheid 
voor onze medewerkers. Zo 
werden in de regio Oostende 
in 2015 vijf huishoudhulpen 
intern omgeschoold tot mede-
werker oppas aan huis. 

nancy
“KEVIN IS IN GOEDE HANDEN”

“Onze zeventienjarige zoon 
Kevin heeft het syndroom van 
Down en krijgt via Familie-
hulp extra omkadering thuis. 
Het klikte snel met verzor-
gende Bianca. Zij noemt Kevin 
intussen zelfs haar ‘zotteke’. 
Nu mijn dochter op kot zit, 
hebben we echter ook nood 
aan iemand die Kevin na 
school kan opvangen. De 
oppasdienst van Familie-
hulp is daarvoor ideaal. Met 
oppasmedewerker Karina 
zaten we vlug op dezelfde 
golflengte. Zij speelt met 
Kevin en geeft hem al haar 
aandacht.
Aanvankelijk had ik bij 
vrienden en kennissen eens 
gepolst of iemand bereid was 
om op Kevin te passen totdat 
wij thuiskomen na ons werk. 
Enkele mensen zagen dat wel 

zitten, maar konden zich niet 
op regelmatige basis vrijma-
ken. Dat kan Familiehulp wel 
en die regelmaat is voor ons 
het grote voordeel. Ik laat elke 
maand weten wanneer we 
Familiehulp nodig hebben en 
we kunnen er met een gerust 
hart op rekenen dat Kevin in 
goede handen is.
Zowel Bianca als Karina 
helpen ons mee om Kevins 
zelfstandigheid te bevorde-
ren. Dat is belangrijk voor ons 
en trouwens ook voor Fami-
liehulp. Kevin maakt bijvoor-
beeld zelf zijn boterhammen 
klaar en kan zelf zijn drinken 
uitgieten. Het is plezant om 
te zien hoe zij en Kevin twee 
handen op één buik zijn.”

NANCY RAVEYTS
mama en mantelzorger  
uit Buggenhout 
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THUIS TUSSEN 
LUIERS & WOLKJES

kraamzorg

In 2015 kondigde federaal minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block aan dat het ziekenhuisverblijf na een ge-
wone bevalling korter moet. Dat kan perfect. Tenminste als 
die mama's thuis de gespecialiseerde zorg en ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben. Familiehulp is al jaren deskun-
dig in kraamzorg. Tot grote tevredenheid van de mama's, 
de baby's, de gezinnen én de kraamverzorgenden.


Stef en Melanie hebben  
pas een kindje gekregen!

4
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“DE WENSEN VAN 
DE MAMA STAAN 
CENTRAAL”
De kraamverzorgenden van 
Familiehulp voelen zich in 
hun nopjes tussen kersverse 
mama’s, pasgeboren baby’s 
én hun gezin. Ze verlichten 
met plezier het huishoudelijke 
werk en staan de ouders bij 
met raad en daad. Maar waar 
ze vooral sterk in zijn, is het 
geven van zelfvertrouwen en 
het brengen van rust. En dat 
is geen luxe! 
Onlangs regelden we een 
reünie tussen mama San en 
kraamverzorgende Nicole, 
die goed een jaar geleden het 
gezin bijstond na de geboorte 
van de tweeling Morris en 
Brieck. Het werd een hartelijk 
weerzien!

“EEN BIJZONDER PLEKJE IN MIJN HART”
“Een baby verandert het leven 
van elke ouder. Vaak is het de 
eerste dagen en weken nog 
wat wennen. Niet alleen voor 
de mama, maar voor het hele 
gezin. Als kraamverzorgende 
steken we dan graag een 
handje toe. We nemen prak-
tische klussen op ons, zoals 
koken, wassen en strijken. 
Of we zorgen ervoor dat de 
schoolgaande kinderen op 
tijd klaarstaan, zodat mama 
ze met een gerust hart naar 
school kan brengen, terwijl 
wij dan even op de baby pas-

sen. Kraamzorg is bij uitstek 
zorg op maat: wij passen ons 
aan de wensen van de ouders 
aan.
Nu het ziekenhuisverblijf na 
een bevalling korter wordt, 
neemt de behoefte aan 
kraamzorg fel toe. Vaak is de 
mama nog herstellende als 
ze thuiskomt met haar baby. 
Wij verlichten haar werk. 
We kunnen ondersteunen bij 
de borstvoeding, we nemen 
onzekerheid weg en geven 
vertrouwen.
Ik heb mooie herinneringen 

aan alle mama’s en gezinnen 
met wie ik mocht samenwer-
ken, maar de tweeling Brieck 
en Morris neemt een bijzon-
der plekje in mijn hart in. Het 
is dan ook fantastisch om 
die jongens nog eens terug te 
zien. Wat een mooie job heb 
ik toch!”

NICOLE VERLEYSEN
kraamverzorgende  
in regio Aalst

nicole
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san

“NICOLE GAF ME VOORAL 
VEEL ZELFVERTROUWEN”
“Extra hulp was meer dan welkom na de 
geboorte van Brieck en Morris. Zodra we naar 
huis mochten, heb ik een beroep gedaan op 
Familiehulp. Nicole kwam drie keer per week 
twee uur langs. En ja, dat maakt een enorm 
verschil! Elke keer als Nicole kwam, was dat een 
rustpunt voor mij. Alles liep plots op wieltjes en 
als Nicole vertrok, kon ik er weer even tegen.
Wat mij het meest is bijgebleven, is dat Nicole 
me heel veel uit handen heeft genomen zonder 
mij het gevoel te geven dat ik het niet onder 
controle had. Naast de praktische hulp en 
ondersteuning, heeft ze mij vooral veel zelf-
vertrouwen geschonken. Als prille mama is de 
verzorging van een baby en het runnen van je 
huishouden geen evidentie. Zeker niet met een 
tweeling.
Na de kraamzorg heb ik beslist om verder een 
beroep te blijven doen op Familiehulp. Eén keer 
per week komt nu een PIT-huishoudhulp met 
dienstencheques. Ook dat beschouw ik niet als 
een luxe. Het geeft mij wat meer tijd voor Brieck 
en Morris en voor mijzelf en mijn vriend. Die 
jongens zijn het belangrijkste in mijn leven. 
Ze verdienen al mijn aandacht en die geef ik 
ze dan ook met plezier. En met de hulp van 
Familiehulp.”

SAN PERDAENS
moeke van de tweeling Brieck en Morris  
uit Lebbeke
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KRAAMZORG IN DE LIFT 
IN BRUSSEL
In 2015 vierde de kraamzorg in regio 
Brussel haar tienjarig bestaan. Het aantal 
cliënten is het voorbije decennium meer 
dan verdrievoudigd: voor het eerst werd 
de kaap van 275 cliënten gehaald. De 
toenemende multiculturele diversiteit 
in regio Brussel zorgt voor specifieke 
uitdagingen. De kraamverzorgenden 
van Familiehulp krijgen dan ook perma-
nent vorming en bijscholing. Dat ge-
beurt  onder meer in samenwerking met 
expertise centrum kraamzorg Volle Maan.

OOK IN SINT-NIKLAAS 
KRAAMZORGTEAM VAN 
START
Familiehulp biedt kraamzorg aan in heel 
Vlaanderen en Brussel. Ook regio Sint- 
Niklaas startte in september 2015 met een 
kraamzorg equipe. Met een professioneel 
team van kraamverzorgenden en een 
coördinator willen wij de kraamzorg op 
een hoger niveau tillen.
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Gezinszorg is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. 
Ze kan een grote meerwaarde betekenen voor mensen 
in armoede. De verzorgende is vaak meerdere uren per 
week in het gezin aanwezig, wat ruimte biedt voor een 
deugddoend gesprek of een luisterend oor.


Onze buurt kent ook 

kansarmoede.  :( 
5

GOEDE ZORG, OOK VOOR MENSEN 
IN KANSARMOEDE

personen in kansarmoede
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THUISCOMPAGNIE 
ONDERSTEUNT GEZINNEN IN 
LIMBURG
Mensen in armoede willen net als iedereen een 
thuis waar het fijn is om te wonen. Ze willen hun 
kinderen gelukkig zien en hen een veelbelovende 
toekomst bieden. Kortom, ze willen meetellen in 
onze samenleving. Het project Thuiscompagnie in 
Limburg, met Familiehulp als partner, steunt hen 
daarbij.
Thuiscompagnie wordt gefinancierd door ‘Limburg 
Sterk Merk’ en richt zich tot kwetsbare gezinnen 
met kinderen. Verzorgenden helpen de gezinnen 
met praktische zaken die ze moeilijk of niet alleen 
aankunnen. Ze brengen vaardigheden en inzichten 
bij, zonder te bruuskeren.
De provincie Limburg organiseert intervisie voor 
de verzorgenden van Thuiscompagnie. Familiehulp 
is sinds het begin van het project actief betrokken 
en telt ondertussen dertig speciaal opgeleide ver-
zorgenden binnen het project Thuiscompagnie.

moeilijker loopt. Vanuit deze 
visie krijgen verzorgenden die 
ervoor kiezen om zich in te 
zetten bij cliënten in armoede 
specifieke opleiding en onder-
steuning.

DE NODEN  
VAN DE CLIËNT 
PRIMEREN
In verschillende regio's heeft 
Familiehulp een referentie-
werking kansarmoede. Ook in 
de andere regio's organiseren 
we supervisies voor wijkteams 
over kansarmoede. Onze re-
ferentieverzorgenden werken 
vanuit het krachtenperspec-
tief en hebben aandacht voor 
de gekwetste binnenkant van 
cliënten in armoede. Ze geven 
ondersteuning vanuit de no-
den die het gezin zelf ervaart 
en de stappen die het zelf wil 
zetten. De bedoeling is niet om 
cliënten uit armoede te hel-
pen, maar om op een gepaste 
manier gezinszorg te geven. 
De basiszorg is op zich niet zo 
anders, maar ondersteuning 

bij de specifieke houding van 
de verzorgende en het (soms 
grillige) traject dat met het 
gezin gelopen wordt, blijkt een 
noodzakelijke voorwaarde om 
die basiszorg te kunnen geven 
en vol te houden wanneer het 

CLIËNTEN WEGWIJS 
MAKEN IN 
HULPVERLENING
Samen met andere partners 
werkt Familiehulp in West-Vlaan-
deren mee aan BIZ: BudgetInZicht. 
Dit initiatief van de OCMW’s en 
CAW’s wil voorkomen dat mensen 
in financiële problemen geraken 
of er steeds verder in wegzakken.
In 2015 volgden enkele vormings-
medewerkers van onze interne 
vormingsdienst THEO een train-
de-trainer. Zij leiden onze verzor-
genden verder op om signalen 
van financiële problemen op te 
vangen en deze te bespreken met 
de cliënten. Waar nodig wijzen zij 
cliënten de weg naar de hulp-
verlening.
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Monique en François zijn 
trots op hun gloednieuwe 

assistentiewoning.
6

THUIS 
IN ASSISTENTIEWONINGEN

woonzorgassistentie

Familiehulp komt bij heel veel cliënten thuis. Soms is 
die ‘thuis’ ook een assistentiewoning (een serviceflat) 
of een andere woonvorm. Dan werkt Familiehulp nauw 
samen met andere zorgpartners, zoals woonzorgcentra 
of OCMW’s. De woonassistenten van Familiehulp spelen 
een sleutelrol.
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woonzorgassistentie

DEUREN NIEUWE 
ASSISTENTIEWONINGEN 
KLAVERHOF ZWAAIEN OPEN
In september 2015 namen de eerste bewoners hun 
intrek in de 48 nieuwe assistentiewoningen in Residen-
tie Klaverhof in Zedelgem. Familiehulp staat in voor de 
woonzorgassistentie.

“WE ZORGEN ERVOOR DAT 
ONZE BEWONERS NIETS 
TEKORTKOMEN”
“We werken samen met het OCMW Zedelgem, de 
gemeente Zedelgem en woonzorggroep GVO. Fami-
liehulp staat in voor de woonzorgassistentie en de 
overbruggingszorg. Crisiszorg wordt ook voorzien. 
Bewoners kunnen met zowat al hun vragen bij 
mij terecht. Ik leid hen rond, help bij hun verhuis 
en breng bijvoorbeeld gezinszorg, poetshulp of de 
maaltijddienst in orde. Ook als de bewoners na een 
val plots extra hulp nodig hebben, regel ik dat. Als 
woonassistent ben ik hun eerste aanspreekpunt, 
maar soms springen bewoners ook gewoon eens 
binnen voor een gezellig babbeltje. We bekijken 
momenteel hoe we met het woonzorgcentrum hier 
vlakbij verder kunnen samenwerken, zodat onze 
bewoners werkelijk niets tekortkomen.”

SOPHIE JAQUES
woonassistent in Residentie Klaverhof

sophie

voor een gelukkige  
en gezellige oude dag

SAMEN THUIS 
IN THUISHUIS 
BORGERHOUT
Omdat we niet alleen een gezon-
de, maar ook een gelukkige en 
gezellige oude dag willen, werkt 
Familiehulp mee aan nieuwe 
samenwerkingen tussen woon-, 
zorg- en welzijnsorganisaties. 
In Borgerhout zijn we bijvoor-
beeld één van de partners van 
het Thuishuis. Daar wonen vijf 
ouderen samen onder één dak, in 
een sociale woning met individuele 
appartementen en een gemeen-
schappelijke leefruimte.

In de gemeenschappelijke ruimte 
kunnen de bewoners samen koken 
en eten, tv-kijken en familie en 
vrienden ontvangen. Het Thuis-
huis is op die manier een medicijn 
tegen vereenzaming en verwaar-
lozing. Het huis werd opgericht en 
wordt beheerd door Ouderenzorg 
Antwerpen. Concreet is Familie-
hulp betrokken via onze poetshulp 
en karweidienst. De bewoners 
kunnen uiteraard ook een beroep 
doen op de andere diensten van 
Familiehulp.
Het Thuishuis is bedoeld voor 
maatschappelijk kwetsbare oude-
ren. Enkel alleenstaande 65-plus-
sers met een beperkte financiële 
draagkracht, een klein sociaal 
netwerk en een beginnende zorg-
vraag kunnen er wonen. De 
bewoners maken zelf afspraken en 
kunnen rekenen op ondersteuning 
van vrijwilligers en professionele 
zorgverleners.
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Zin in  

een gezellige dag?  
Welkom in NOAH! 

7

DE WARME 
HUISELIJKHEID 
VAN NOAH

dagverzorging 

Kleinschaligheid is troef in de dagverzorgingshuizen NOAH 
van Familiehulp. Een huiselijke sfeer en gezellig samenzijn 
staan dan ook voorop. Steeds meer zorgbehoevende ouderen 
vinden hier gezelschap en zinvolle vrijetijdbesteding. Dankzij 
onze NOAH’s kunnen ook de mantelzorgers even op adem 
komen.
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In 2015 openden wij vier 
nieuwe NOAH’s in Halen, 
Molenbeek, Vorselaar en 
Wuustwezel.

“EEN WARM NEST  
VOOR MOLENBEEK”
“Door te kiezen voor een NOAH in het hart 
van Sint-Jans-Molenbeek wil Familiehulp 
mee een positief verhaal schrijven voor 
deze gemeente, die al te vaak negatief 
in het nieuws komt. Wij hopen dat ons 
nieuwe dagverzorgingshuis een plaats 
mag worden waar buren en oude vrien-
den uit Sint-Jans-Molenbeek en omge-
ving elkaar in een veilig en warm nest 
ontmoeten.”

MARTINE DE RIDDER
regiodirecteur in Brusselmartine

26
Onze NOAH’s kenden in 
2015 een belangrijke groei. 
Het aantal gepresteerde 
uren nam gestaag toe.  Met 
vier nieuwe vestigingen tel-
den wij eind 2015 26 NOAH 
dagverzorgings huizen.
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katleen

CLIËNTENADVIESRAAD  
IN ELKE NOAH
In 2015 werden in onze NOAH’s cliëntenadviesraden 
geïnstalleerd. Cliënten en mantelzorgers komen 
samen om de werking formeel te evalueren en geven 
suggesties voor verbetering. Dit adviesorgaan is een 
belangrijk instrument voor kwaliteitszorg. 

“IK TOONDE ALLEEN MAAR 
GROENE KAARTJES”
“Schrijf maar op: ik heb tijdens de jongste 
cliëntenadviesraad alleen maar groene 
kaartjes getoond. Logisch ook, ik ben enorm 
tevreden met de dienstverlening van NOAH.”

MARIE-LOUISE DE BRUYN
cliënt van NOAH Grembergen,  
woont in Oudegem

marie-louise

“IDEEËN VAN ONZE 
CLIËNTEN ZIJN GOUD 
WAARD”
“We nodigen al onze cliënten en hun man-
telzorgers uit voor de jaarlijkse cliënten-
adviesraad. Twee derde van hen neemt 
actief deel. Cliënten kunnen zich ook laten 
vertegenwoordigen of schriftelijk hun 
opmerkingen doorgeven. Aanschuiven 
bij de adviesraad is niet verplicht, maar 
we doen er alles aan om zoveel mogelijk 
mensen bij elkaar te krijgen, want hun 
ideeën en opmerkingen zijn voor ons 
goud waard.
Ik probeer de vergadering zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld 
met een quizje om het cijfermateriaal te 
presenteren, foto’s en stellingen. Zo kun-
nen cliënten met rode en groene bordjes 
aangeven of ze tevreden zijn over het 
vervoer, de faciliteiten, de verzorgenden, 
het eten, … Onze cliënten komen ook zelf 
met suggesties, bijvoorbeeld om eens een 
daguitstap te organiseren. Voor hen is 
de raad ook een jaarlijkse afspraak om 
andere cliënten te ontmoeten. We kop-
pelen graag het nuttige aan het aange-
name. Huiselijkheid en gezelligheid staan 
in onze dagverzorgingshuizen centraal. 
Dat is tijdens de cliëntenadviesraad niet 
anders.”

KATLEEN LELIE
coördinator NOAH Grembergen
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JANINE BISCHOPS 
VOELT ZICH THUIS IN 
NOAH
In maart 2015 zetten wij op de Dag 
van de Zorg de deuren van onze 
 NOAH’s open. Een succes, want 
we kregen heel wat bezoekers op 
de koffie. In Putte werd duidelijk 
dat  iedereen zich thuis voelt in 
NOAH. Niemand minder dan Janine 
Bischops, bij velen beter bekend als 
Jenny uit ‘Thuis’, kwam langs om een 
handje te helpen.

VRIJWILLIGERS 
VERSTERKEN ONS 
TEAM
Een warme samenleving steunt op 
solidariteit en er zijn voor elkaar. 
Heel wat mensen zoeken daarom 
een prettige maar vooral zinvolle 
vrijetijdsbesteding in het vrijwilli-
gerswerk. Ook in onze NOAH’s zijn 
ze meer dan welkom. In 2015 start-
ten wij in verschillende vestigingen 
met een vrijwilligerswerking. Hun 
aantal groeit gestaag. Vrijwilligers 
kunnen er een handje helpen bij het 
organiseren van activiteiten voor 
ouderen: kaarten, voorlezen, muziek 
beluisteren, spelletjes spelen. Of ze 
kunnen mee een wandeling maken, 
boodschappen doen of koken. Ook 
het vervoeren van cliënten van en 
naar onze NOAH’s wordt erg ge-
waardeerd.
Onze vrijwilligers staan er uiteraard 
niet alleen voor. De NOAH-coördina-
tor begeleidt hen en ze werken ook 
nauw samen met onze verzorgenden. 
Onze vrijwilligers zijn overigens op 
dezelfde manier verzekerd als onze 
medewerkers. 
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MENSEN MET EEN HANDICAP
VOEREN DE REGIE

ondersteuning begeleid wonen

Personen met een handicap moeten zo goed mogelijk kunnen 
deelnemen aan het gewone leven. Wie niet alleen of in het 
eigen gezin kan wonen, kan terecht in een voorziening of 
een vorm van begeleid zelfstandig wonen. Familiehulp 
draagt daar graag toe bij. In verschillende regio’s leidden 
wij in 2015 gespecialiseerde referentieverzorgenden op. 
Dat gebeurt steevast in samenwerking met andere zorg- en 
welzijnspartners. 


Patrick en zijn vrienden  

delen een huis.
Joke begeleidt hen bij dit 

zelfstandig wonen.  
8



bart

“SAMENWERKING 
HEFBOOM VOOR MEER 
KWALITEIT VAN LEVEN”
“Samenwerking is een hefboom voor meer 
kwaliteit van leven. Wij werken samen 
met cliënten en mantelzorgers, maar ook 
met Familiehulp. Dankzij hun zorg hebben 
onze eigen medewerkers meer tijd voor 
specifieke ondersteuning op maat van de 
cliënt. Bovendien betekent het contact 
van onze cliënten met de medewerkers 
van Familiehulp een verrijking en verster-
king van hun sociale netwerk.  Een mooie 
win-winsituatie!”

BART SCHOTTE
afdelingsverantwoordelijke van De Lovie

HIER WORDT 
IEDEREEN RIJKER 
VAN
Het aantal cliënten van Fami-
liehulp met een handicap is de 
jongste jaren met ruim een der-
de gestegen. Over Vlaanderen 
verspreid bouwden wij daarom 
referentiewerkingen uit, die een 
brug slaan tussen de laagdrem-
pelige thuiszorg voor personen 
met een handicap en de gespeci-
aliseerde zorg in voorzieningen.
Zo is er in de Westhoek een 
mooie samenwerking met De 
Lovie, een organisatie die de 
levenskwaliteit van jongeren en 
volwassenen met een verstan-
delijke handicap wil maximali-
seren. Hiervoor biedt De Lovie 
ondersteuning op het gebied 
van wonen, leren, werken en 
vrije tijd.
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isabel

“IK KRIJG VEEL LIEFDE 
TERUG”
“De Maalderij in Elverdinge bij Ieper is 
één van de initiatieven van De Lovie. 
Het is een rijhuis met een ruime tuin, 
waar elf volwassen mannen en vrouwen 
samenwonen met continue begeleiding. 
Het is heel tof om hier te werken. Ik 
ondersteun de bewoners bij het bereiden 
van de maaltijd en het onderhoud van 
hun kamers en we doen samen de was 
en de strijk. Ik moet mijn aandacht ver-
delen onder de verschillende bewoners 
en dat maakt het extra uitdagend. Het 
contact met de mensen is heel intens. 
Ik voel me hier erg gewaardeerd. Ik geef 
veel, maar ik krijg ook veel liefde terug.”

ISABEL SCHOOFS
verzorgende in regio Ieper
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GEMENGDE TEAMS SAMEN OP PAD
In regio Oostende werden eind 2015 de eerste gemeng-
de teams binnen de referentiewerking personen met 
een handicap gestart. Naast verzorgenden maken ook 
huishoudhulpen er deel van uit. Deze medewerkers 
kunnen zowel bij mensen thuis gaan, als een handje 
toesteken in woonprojecten. Daarnaast zullen de 
referentiemedewerkers hun collega’s mee coachen 
en begeleiden bij het omgaan met personen met een 
handicap.

“OOK ONZE MEDEWERKERS 
BLOEIEN OPEN”
“Omgaan met mensen met een handicap brengt je 
zoveel bij. Als verzorgende, maar ook als mens. Je 
merkt dat bij de verzorgenden die hiervoor kiezen: 
zij bloeien open. Natuurlijk is het even aanpassen. 
Je moet veel leren. Over hoe mensen soms emotio-
neel kunnen reageren en hoe je daarmee omgaat, 
bijvoorbeeld. Zelfs op het gebied van administratie 
en dossiers vergt het enige aanpassing. Maar wat we 
bijleren, kunnen we ook in andere contexten gebrui-
ken. Dat maakt het dubbel zo boeiend en waardevol.”

ELLEN ADRIAENS
sectorverantwoordelijke in regio Ieper

“COMMUNICATIE EN 
DIALOOG BELANGRIJKE 
AANDACHTSPUNTEN”
“Om mensen met een handicap zo goed 
mogelijk te kunnen ondersteunen, krij-
gen onze medewerkers een opleiding. 
Hiervoor werken we ook samen met 
De Lovie. We brengen de noden van de 
mensen in kaart en bieden oplossin-
gen op maat. De opleiding houdt een 
luikje theorie in, maar ook praktijk 
en een korte stage. Elke persoon met 
een handicap is uniek. Communicatie 
en dialoog zijn daarom belangrijke 
aandachtspunten. Deze samenwerking 
is voor Familiehulp een echte verrij-
king. De ervaring die we opdoen door 
de samenwerking met De Lovie kunnen 
we ook toepassen in thuissituaties bij 
mensen met een handicap.”

CHANTAL VANZIELEGHEM
sectorverantwoordelijke in regio Ieper

chantal ellen
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De hulpverlening wordt meer en meer in netwerken van zorg 
aangeboden. Dat betekent dat zorg- en welzijnsorganisaties 
samenwerken en de krachten bundelen ten voordele van 
patiënten en cliënten. Zo neemt niet alleen de samenwerking 
van Familiehulp met woonzorgcentra en organisaties voor 
thuisverpleegkunde toe, maar ook met ziekenhuizen.


Het ziekenhuis

9

VEILIG & COMFORTABEL 
DANKZIJ EEN STERK NETWERK  
VAN ZORG

samenwerken met zorgpartners
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NIEUWE PROJECT OOTT  
IN LEUVEN KENT DE OPLOSSING
Dankzij het project Oriëntatie- en OpvolgingsTraject Thuiszorg (OOTT) 
vinden ouderen snel opvang wanneer ze na een ziekenhuisopname 
niet onmiddellijk naar huis kunnen. Dat kan bijvoorbeeld omdat hun 
woning of hulpverlening nog niet is aangepast aan hun nieuwe situatie. 
Ook bij acute problemen in de thuissituatie, bijvoorbeeld wanneer een 
mantelzorger plots buiten strijd is, kan OOTT een oplossing bieden.

uit het ziekenhuis, maar moeilijk om meteen naar huis te gaan?

“EEN OP MAAT GESNEDEN 
ANTWOORD OP ACUTE 
ZORGVRAAG”
“Campus Sint-Pieter van UZ Leuven heeft 
vijftien bedden voor ouderen vanaf zestig 
jaar in acute situaties. Alle patiënten 
hebben een eigen kamer en delen een 
woonkamer en een kleine eetzaal. Tien 
verzorgenden, onder wie vier collega’s van 
Familiehulp, staan samen met verpleeg-
kundigen in voor hun verzorging. Patiënten 
kunnen er maximaal drie weken verblijven. 
Intussen zoeken onze casemanagers samen 
met de patiënt naar oplossingen op de lan-
gere termijn, op het vlak van thuiszorg en 
verpleging. Na hun verblijf in OOTT, blijft de 
casemanager de mensen ook opvolgen.
Van patiënten en hun families krijgen we 
positieve reacties op het project OOTT. De 
snelle oplossing en de extra aandacht voor 
patiënten bieden een op maat gesneden 
antwoord op hun acute vragen.
We werken hiervoor samen met verschil-
lende zorgpartners in Leuven: de christe-
lijke en socialistische mutualiteiten, OCMW 
Leuven, Landelijke Thuiszorg, Wit-Gele 
Kruis Vlaams-Brabant, Z.org KU Leuven, 
SEL GOAL, Khobra en MCH. Jaarlijks kun-
nen we via OOTT 281 ouderen uit de nood 
helpen.”

LIZE DONVIL
casemanager OOTT voor Familiehulp  
in regio Leuven

“HEEL TEVREDEN MET DE 
OPVANG EN BLIJ DAT IK 
NU VEILIG TERUG NAAR 
HUIS MAG”
“Ik had een maagbloeding en moest naar 
het ziekenhuis. Mijn dochter was net op 
vakantie. Toen ik het ziekenhuis mocht 
verlaten, zag mijn dochter het niet zo 
goed zitten dat ik al naar huis zou gaan. 
In het ziekenhuis stelden ze mij voor om 
naar OOTT te gaan.
De medewerkers van OOTT hebben mij 
zeer goed ontvangen. Ik werd er goed 
geholpen en kreeg ook wat rust. Toen 
mijn dochter terug was, hebben we 
met de casemanager besproken wat ik 
thuis nodig zou hebben. Er werd extra 
gezinszorg en poetsdienst ingeschakeld, 
eenmaal per week komt een thuisver-
pleegkundige langs, er wordt bekeken 
of we een traplift kunnen installeren en 
ik krijg een personenalarm. Ik ben zeer 
tevreden van mijn verblijf bij OOTT, maar 
ik ben ook blij dat ik terug naar huis kan.”

MEVROUW M.J. 

lize
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nancy

“WE STELLEN CLIËNTEN 
GERUST OP CRISISMOMENTEN”
“Heb je plots tijdelijke hulp nodig? Bijvoorbeeld na 
een ziekenhuisopname, na een operatie of door een 
breuk? Wie ons vandaag belt, krijgt ons morgen al 
op bezoek!
We zijn met drie collega’s voor acute zorg in regio 
Kortrijk. Onze job is zeer afwisselend. We zien heel 
wat verschillende cliënten, zowel jongere mensen 
als ouderen. Een ding hebben ze gemeen: ze moeten 
snel de nodige zorg thuis krijgen. Soms nemen ze 
zelf met ons contact op, maar we worden ook vaak 
ingeschakeld via de sociale dienst van ziekenhuizen 
of via familieleden.
Voor vele cliënten zijn wij het eerste gezicht van 
Familiehulp dat ze te zien krijgen. Vaak is er name-
lijk geen tijd voor een intakegesprek. Bij mijn eerste 
bezoek maak ik daarom graag tijd om mezelf voor 
te stellen. Ik leg goed uit wat cliënten mogen ver-
wachten van ons en ik stel hen gerust. Onze cliënten 
verkeren vaak in crisissituaties en een duidelijke, 
rustige uitleg helpt hen dan.
Mensen kunnen twee weken een beroep doen op 
acute zorg. Nadien kunnen ze overschakelen naar 
ons gewone zorgaanbod.”

NANCY BOURY 
verzorgende in de acute zorg in regio Kortrijk
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BETER, SNELLER, DIRECTER
Familiehulp werkt dagelijks nauw samen met verschillende 
zorgpartners zoals artsen, verpleegkundigen, kinesisten enzo-
voort. Eén van die partners is het Wit-Gele Kruis. In Oost-Vlaan-
deren gaat het Wit-Gele Kruis voortaan anders te werk. Hun 
verpleegkundigen worden niet langer van bovenaf aange-
stuurd, maar organiseren hun werk in zelfsturende teams. Om 
de samenwerking met Familiehulp even vlot te laten verlopen 
als voorheen, werd gezocht naar nieuwe afspraken. In 2015 
werden hiertoe in Zottegem en Zwijnaarde ‘expeditieteams’ 
opgericht, waar onze verzorgenden deel van uitmaken.

INNOVATIEVE PROJECTEN  
VOOR KWETSBARE OUDEREN
Met het derde zorgvernieuwingsprotocol (ZP3) wil de zorg-
sector kwetsbare ouderen alternatieve en ondersteunende 
zorg aanbieden, opdat ze langer thuis kunnen blijven. Het 
betreft verschillende projecten in diverse regio’s.

In Oost-Vlaanderen is Familiehulp betrokken bij vier 
ZP3-projecten:
• ZP3 ADD (Aalter, Drongen, Deinze)
• Brugzorg (Meetjesland)
• Zuid-Oost-Vlaanderen - Xtra Zorg  

& Langer thuis (Vlaamse Ardennen)
• SOM+ (Waas en Dender).

Wij werken hiervoor nauw samen met andere partners zoals 
CM, het Wit-Gele Kruis en diverse woonzorgcentra.

“BETERE ZORG 
VOOR DE CLIËNT”
“De samenwerking met het 
Wit-Gele Kruis in Zottegem, 
gelegen in onze regio Oude-
naarde, verloopt nu een 
tikkeltje anders. We werken 
meer direct samen en dat is 
beter voor de cliënt. Toen we 
vroeger een vraag hadden, 
moesten we terugkoppelen 
via de sectorverantwoorde-
lijke en de hoofdverpleegkun-
dige. Vandaag hebben we een 
folder met de telefoonnum-
mers van de verpleegkun-
digen. Zo kunnen we elkaar 
sneller bereiken en samen 
een oplossing vinden voor bij-
voorbeeld het veilig bewaren 
van medicatie, een weekend-
bezoek bij een cliënt, ... Ook 
schriftelijk of samen bij de 
cliënt thuis kunnen we de 
nodige afspraken maken.”

CHRISTINE DE SPIEGELEER  
&  CARINE MIDDERNACHT
verzorgenden in regio 
Oudenaarde

samenwerking  
met Wit-Gele Kruis  
Oost-Vlaanderen
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THUIS IN DE 
DE SPEELBOOM

kinderdagverblijven

Familiehulp vind je niet alleen overal, maar is er ook voor 
alle leeftijden. Ook voor de allerkleinsten. Verspreid over 
Vlaanderen tref je ondertussen vijf kinderdagverblijven 
De Speelboom aan. Ook hier maakt Familiehulp het 
verschil.

De Speelboom


Liv en Mo komen  

elke dag goedgezind  
naar De Speelboom.

bl
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DE SPEELBOOM HERENTALS NEEMT DEEL 
AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
MEMOQ
Het recente decreet Kinderopvang wil de kinderopvang versterken 
en professionaliseren. Daarom dragen wij graag bij aan MeMoQ, 
een wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van de opvang van 
baby’s en peuters in kaart brengt. Kinderdagverblijf De Speelboom 
in Herentals kreeg in 2015 de onderzoekers van Universiteit Gent en 
KU Leuven over de vloer.

kwaliteit kinderopvang wetenschappelijk onderzocht

“KWALITEIT METEN 
IS BELANGRIJK”
“Wetenschappelijk onderzoek leert 
dat kwaliteitsvolle opvang van 
baby’s en peuters ook op lange ter-
mijn positieve effecten heeft op de 
ontwikkeling. We staan achter het 
idee om goede kwaliteit nauwkeurig 
te omschrijven, zoals MeMoQ dat in 
deze onderzoeksfase doet.
MeMoQ staat voor Meten en Moni-
toren van de Kwaliteit van Kinder-
opvang van baby’s en peuters. Het 
onderzoek wordt in opdracht van 
Kind en Gezin uitgevoerd. Het moet 
instrumenten opleveren om de 
pedagogische kwaliteit te meten en 
te bevorderen.
De Speelboom Herentals werd in de 
tweede fase van de studie betrok-
ken: het testen van de meetinstru-
menten. Onderzoekers kwamen 
observeren en ouders en de ver-
antwoordelijke kregen een vragen-
lijst. Omdat we het onderwerp zo 
belangrijk vinden, hopen we ook te 
kunnen meewerken aan de verdere 
fasen van het onderzoek.”

CINDY BOEL
verantwoordelijke pedagogie 

cindy
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NIEUW 
KINDERDAGVERBLIJF 
IN HOUTHALEN-
HELCHTEREN
Begin februari 2015 opende Familie-
hulp een nieuw kinderdagverblijf De 
Speelboom in Houthalen-Helchteren. 
Het biedt plaats aan 18 kinderen 
tussen 0 en 3 jaar.
De opening van het kinderdagverblijf 
kadert in het Strategisch Actie-pro-
gramma Limburg (SALK). Met extra 
kinderopvangplaatsen wil de Vlaamse 
overheid de tewerkstelling in de 
provincie Limburg ondersteunen en 
tegelijk aan preventie van kinderar-
moede werken. De snelle opstart van 
De Speelboom was mogelijk dankzij 
de efficiënte samenwerking met het 
OCMW Houthalen-Helchteren.
Het is ons vijfde kinderdagverblijf. 
Ook in Borgerhout, Herentals, Oos-
tende en Turnhout kunnen kinderen 
in De Speelboom terecht.

GEZONDE VOEDING EN 
LEKKER VEEL BEWEGEN
Gezonde voeding en voldoende beweging 
zijn belangrijk, ook voor de allerkleinsten. 
In onze kinderdagverblijven besteden we 
hier dan ook veel aandacht aan. Zo zette 
De Speelboom in Turnhout in 2015 nog 
bewuster in op lekker en gezond eten en 
voldoende water drinken. Samen met 
ouders en vrijwilligers werd de tuin ver-
nieuwd, zodat onze kinderen volop buiten 
kunnen spelen. Daarnaast werd ook een 
bewegingsparcours uitgestippeld. In De 
Speelboom in Oostende stelden we een 
draaiboek met gezonde buitenactivitei-
ten samen. Veel aandacht gaat er verder 
naar gezonde tussendoortjes, waarbij ook 
de ouders betrokken worden.
Voor deze verschillende projecten werken 
we samen met VIGeZ, het Vlaams experti-
secentrum voor gezondheidspromotie en 
ziektepreventie. Dat lanceerde het project 
Actieve Kinderopvang, dat kinderen uit 
de voor- en naschoolse opvang wil helpen 
gezond te eten en voldoende te bewegen.

VOORLEESWEEK IN DE 
SPEELBOOM HERENTALS
In september 2015 nam De Speelboom 
in Herentals deel aan de Voorleesweek. 
Bibliotheken, boekhandels en verenigin-
gen organiseren dan talrijke voorleesacti-
viteiten om lezen en boeken te promoten. 
De Speelboom nodigde alle ouders, groot-
ouders en vrijwilligers uit om samen 
boekjes en verhalen voor te lezen aan de 
kinderen.
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5
Eind 2015 telde Familiehulp vijf 
kinderdagverblijven. Elk kinderdag-
verblijf behaalde de vooropgestelde 
bezettingsgraad, ook de nieuwe loca-
tie in Houthalen-Helchteren.

Plussubsidie toegekend
SUBSIDIEAANVRAAG 
VOOR KINDEREN 
UIT KWETSBARE 
GEZINNEN
Omdat ook kwetsbare gezinnen 
gemakkelijk gebruik moeten kunnen 
maken van kinderopvang, voorziet de 
Vlaamse overheid subsidies voor kin-
deropvang voor deze doelgroep. Onze 
kinderdagverblijven in Borgerhout, 
Houthalen-Helchteren en Turnhout 
kregen in 2015 de zogenoemde plus-
subsidie (trap 3) toegekend. Bestaan-
de gesubsidieerde kindplaatsen in 
trap 2  werden omgeschakeld naar 
plaatsen met plussubsidie.
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Buurvrouw Gerda  
werkt al 25 jaar  
bij Familiehulp! 

bm

HOOFD, HART  
EN HANDEN
VAN FAMILIEHULP

onze medewerkers

Het hoofd, het hart en de handen van Familiehulp zitten bij onze 
12.500 medewerkers. Zij gaan elke dag op pad en zijn voortdurend 
in de weer om onze 90.000 cliënten en klanten zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Als verantwoord werkgever hechten wij veel belang 
aan de continue vorming en opleiding van onze medewerkers. Ook 
preventie staat hoog op onze agenda. Onze groep medewerkers 
wordt overigens elke dag groter. En dat is maar goed ook, want de 
zorgbehoeften nemen toe.
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HOOFD, HART  
EN HANDEN
VAN FAMILIEHULP

OVERZICHTELIJKE 
JOBSITE BIEDT WERK 
IN EIGEN STREEK
Familiehulp telt vandaag al 12.500 
actieve medewerkers, maar de vraag 
naar zorg en ondersteuning is zo 
groot, dat er voortdurend vacatures 
zijn. Met onze nieuwe, overzichtelijke 
jobsite willen we het kandidaten ge-
makkelijk maken om een passende job 
te vinden in de eigen regio. Familiehulp 
is immers actief in heel Vlaanderen en 
Brussel. Dicht bij huis werken is goed 
voor een gezond evenwicht tussen 
werk en privéleven. De vacatures zijn 
overigens heel divers: huishoudhulpen, 
verzorgenden, oppassers en karwei-
medewerkers, maar ook administra-
tief medewerkers, IT-ers, experten en 
andere.  
De nieuwe jobsite vind je op  
http//familiehulp.be/jobs.
 

METEN IS WETEN EN VOORKOMEN  
BETER DAN GENEZEN
De interne dienst voor 
preventie en bescher-
ming op het werk focuste 
in 2015 op drie domei-
nen: verkeersongevallen, 
infectierisico’s en altijd- 

en overalpreventie.
Samen met MINT (Mobiliteit in 
Zicht) voerden we een studie uit 
over verkeersongevallen binnen 
onze organisatie. Verkeersonge-
vallen blijken immers 25% van het 
totale aantal arbeidsongevallen uit 
te maken. In een strenge winter kan 
dat zelfs oplopen tot 30%. Door de 
ongevallen beter in kaart te bren-

gen, kunnen we in de toekomst meer 
gericht aan preventie doen.
De arbeidsgeneesheer legde de 
klemtoon op infectierisico’s. Een 
goede handhygiëne redt levens. 
Het gevaar schuilt dikwijls in kleine 
dingen: het dragen van juwelen, 
gelnagels en nagellak, bijvoorbeeld. 
Een voortdurende sensibilisering 
hierover blijft noodzakelijk.
Handhygiëne is ook een van de 
aandachtspunten op de preventie-
fiche Altijd- en overalpreventie, die 
in al onze wijkteams verspreid werd. 
Kwaliteit en veiligheid gaan hand in 
hand en verdienen alle aandacht.

 
PREVENTIEFICHE  

ALTIJD- EN OVERALPREVENTIE0F

1 
 
Preventiefiche bestemd voor Basiswerkers 
Op CPBW 20141125 Kenmerk IDPB_PF_038 
Geldig vanaf   20141125 Laatste versie 20151001 

• Draag correcte werkkledij  

  

• Ik draag mijn werkkledij. 

  

 

• Ik draag stevige schoenen: profielzool – tenen en hiel 
omsloten – lage hak. 

• Werk rustig en geconcentreerd  

   

• Ik weet wat ik moet doen.  
• ik ken mijn takenpakket. 
• Ik weet hoe ik het moet doen. 
• Ik weet hoe ik veilig kan werken. 
• Ik hou mijn aandacht bij het werk. 
• Ik vraag voldoende tijd. 

• Voorkom besmetting 

   

• Ik was mijn handen regelmatig onder stromend water 
- na elk toiletgebruik, 
- als ze vuil zijn, 
- na contact met lichaamsvochten, 
- na het uittrekken van handschoenen. 

  

     

• Ik gebruik vloeibare zeep. 
• Ik droog mijn handen met keukenpapier. 

  

    

• Ik draag wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, 
stoelgang, urine. 

 

   

• Ik draag geen juwelen aan vingers en armen. 
• Ik gebruik geen nagellak of gelnagels op het werk. 

 

   

• Ik gebruik – bij voorkeur – wegwerpzakdoeken. 
• Ik hou een zakdoek voor mijn mond bij het hoesten of 

niezen. 
• Ik hou afstand met hoestende of niezende personen. 

1 Pictogrammen: www.sclera.be   
Maatschappelijke zetel: Familiehulp v.z.w. • Koningsstraat 294, 1210 Brussel • www.familiehulp.be 

 
p 1 (van 2) 
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altijd dat beetje meer
POETSEN MET EEN PLUS
De inzet, deskundigheid en grote meer-
waarde van onze huishoudhulpen zorg 
en PIT worden door onze cliënten en 
klanten erg op prijs gesteld. Familiehulp 
is voortdurend op zoek naar nieuw 
talent; wij noemen ze ook wel ‘huishoud-
hulpen met een plus’. In 2015 startten wij 
met een grote wervingscampagne. De 
resultaten bleven niet uit: van juni – de 
start van de campagne – tot december 
2015 konden we 50% meer huishoud-
hulpen aanwerven dan tijdens een 
gelijkaardige periode in 2014.

+
Dankzij de grootschalige wervings-
campagne ‘Poetsen met een plus’ 
behaalde Familiehulp het vooropge-
stelde marktaandeel huishoudhulpen. 
De groei werd vooral in de aanvul-
lende thuiszorg gerealiseerd. PIT kon 
de doorstroming van huishoudhul-
pen naar de aanvullende thuiszorg 
opvangen.

san
“MEDEWERKERS 
GETUIGEN MET PLEZIER 
OVER HUN JOB”
“Huishoudhulpen kunnen méér dan 
vlotjes omgaan met stofdoek en 
zwabber. Ze staan in de eerste lijn 
en maken niet alleen het leven van 
mensen en gezinnen aangenamer 
en comfortabeler, ze hebben ook een 
belangrijke signaalfunctie op het 
gebied van zorg en ondersteuning. De 
campagneslogan ‘Poetsen met een plus’ 
is niet toevallig gekozen. De meerwaarde 
die huishoudhulpen bieden, wordt in de 
verf gezet door de plus. 
De campagne kende meteen succes. 
Advertenties, Facebookberichten, 
postkaarten en affiches verschenen 
overal, online en offline, tot en met op de 
lijnbussen. De positieve verhalen worden 
graag gedeeld en medewerkers van 
Familiehulp getuigen met plezier over 
hun job en het ‘wauwgevoel’ dat ze bij 
klanten teweegbrengen. Omdat de cam-
pagne erg effectief bleek en het aantal 
sollicitaties zienderogen toenam, hebben 
we beslist om ze ook in 2016 verder te 
zetten.”

SAN COOREMAN, 
manager marketing en communicatie
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“FIERE 
AMBASSADEUR”
“Niet alleen in ons gezin leeft het 
Familiehulpgevoel, maar zeker 
ook op het werk. In de negen 
jaar dat ik hier werk heb ik er 
nog nooit alleen voor gestaan. 
Ik kan steeds bij mijn collega’s 
terecht. Zelf probeer ik hen als 
referentieverzorgende dementie 
te ondersteunen in specifieke 
cliëntsituaties. Mijn sectorver-
antwoordelijke is er wanneer 
ik haar nodig heb. We bekijken 
samen hoe we problemen kun-
nen aanpakken en ze geeft me 
advies. Zelfs onze directeur voert 
een opendeurpolitiek. Zoiets 
geeft vertrouwen in je werkgever. 
Mijn man, mijn dochter en ik 
voelen ons ambassadeurs. Maar 
zijn niet al onze collega’s dat? 
Elke dag opnieuw met veel goes-
ting naar de cliënten: dat is het 
Familiehulpgevoel! Ambassadeur 
zijn betekent voor mij ook: iets 
terugdoen voor onze organisa-
tie. Als lid van het CPBW werk ik 
actief mee aan de veiligheid op 
onze werkvloer.”

DEBBY VAN RECK
verzorgende in regio Antwerpen
 
MAN TUSSEN DE 
VROUWEN

“MAN TUSSEN DE 
VROUWEN”
“Ik heb jarenlang als schilder 
gewerkt. Toen het bedrijf drie 
jaar geleden stopte was dat een 
klap. Maar ik ben niet het type 
dat bij de pakken blijft neerzit-
ten. Ik merkte thuis dat Familie-
hulp een goede werkgever is en 
besloot om mijn kans te wagen 
als huishoudhulp in de zorg. Dat 
was wennen in het begin, maar 
ik haal nu nog meer voldoening 
uit mijn job. Vroeger was het 
resultaat van mijn werk als 
schilder een stralend huis. Als 
huishoudhulp is dat nog steeds 
zo, maar ik kan tegelijkertijd 
iets betekenen voor de cliën-
ten. Meer nog dan aan poetsen 
hebben zij immers nood aan 
een babbel. Ik durf zeggen dat ik 
mijn mannetje sta in deze vrou-
wenorganisatie. De eerste keer 
moet je je als man bij de meeste 
cliënten extra bewijzen, maar 
zodra je een band hebt ver-
dwijnt dat helemaal. Nu vragen 
ze zelfs naar ‘de Rudy’.”

RUDY SELS
huishoudhulp in regio 
Antwerpen
 

“GROEIKANSEN 
KRIJGEN EN 
GRIJPEN”
“Ik was nog heel jong toen ik 
bij Familiehulp kwam werken, 
maar ik heb het mij nog geen 
dag beklaagd. Van mijn mama 
hoorde ik hoe fijn het hier is en 
dat er ook goed voor je gezorgd 
wordt als werknemer. Nu ook 
mijn papa hier werkt nemen 
wij ons werk wel eens mee naar 
huis. We wisselen ervaringen uit 
en daar heb ik al veel uit kunnen 
leren. Ik zou zelf graag door-
groeien tot verzorgende. Dat 
kan bij Familiehulp: je kan in één 
van onze opleidingscentra de 
basisopleiding polyvalent ver-
zorgende volgen. Ik zie hier voor 
mijzelf dan ook nog een lange en 
mooie toekomst weggelegd.”

KIMBERLEY SELS
huishoudhulp in regio 
Antwerpen

MET DE HELE FAMILIE BIJ FAMILIEHULP
Vijf zussen, moeder en dochter, man en vrouw, ... In onze organisatie zijn vaak halve of hele 
families aan de slag, zoals de familie Sels-De Reck. Moeder, vader en dochter getuigen over het 
Familiehulpgevoel en de weg die zij gaan binnen onze organisatie.
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Hier poetst PIT!

bn

PIT GAAT VOOR EEN  
‘WAUWGEVOEL’

dienstencheques 

PIT staat voor Professioneel in Thuisondersteuning. Het is 
de divisie van Familiehulp die werkt met dienstencheques. 
Onze PIT-huishoudhulpen hebben hun naam niet gestolen: 
het zijn allen dames en heren met veel pit, die van wanten 
weten. En altijd opnieuw gaan ze voor dat tikkeltje méér. 
Het ‘wauwgevoel’, zo noemen ze dat zelf.
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PITTIG NIEUWS
Onze klanten krijgen sinds juni 2015 een gratis digitale nieuws-
brief vol tips en nieuwtjes. ‘Het Pit(tig) Nieuws’ staat helemaal 
ten dienste van de klanten. De huishoudelijke tips en interes-
sante weetjes vallen erg in de smaak bij de lezers.

DE TIP VAN CHRIS
Moet je douchekop ontkalkt wor-
den? Giet wat azijn in een plas-
tiek zakje en hang het op, met je 
douchekop erin. Laat één nachtje 
inweken en wrijf dan schoon. Je 
douchekop is weer als nieuw!  

+ 37,5
PIT rondde 2015 af met een groei 
van 37,5 voltijds equivalenten en 
haalde daarmee ruim de voor-
opgestelde doelstelling. Ook in 
de prestatie-uren was er een 
bijzonder positief resultaat. Dat is 
opmerkelijk, omdat Familiehulp 
tegelijk een grote doorstroming 
realiseerde van PIT-medewerkers 
naar de groeipool van de aanvul-
lende thuiszorg.

“IK DEEL GRAAG TIPS MET 
ANDERE KLANTEN”
“Ik ben al meer dan tien jaar tevreden klant 
bij PIT. Ik ben tachtig jaar en heel actief 
online. De digitale nieuwsbrief is dan ook 
echt iets voor mij. Het is een leuke manier 
om Familiehulp en haar klanten dichter bij 
elkaar te brengen. Je krijgt een beter zicht 
op wat de dienst allemaal doet of verwacht. 
Toen ik de oproep las om zelf schoonmaak-
tips te delen met andere klanten, heb ik 
niet geaarzeld.”

CHRIS CUYPERS 
PIT-klant uit Hertsberge



ELK TALENT MAXIMAAL 
ONTWIKKELEN VOOR GROTERE 
KLANTENTEVREDENHEID
Om elke klant de beste kwaliteit te kunnen bieden, 
worden onze huishoudhulpen individueel begeleid. 
Sinds 2015 begeleiden we hen op basis van het 
competentiedenken. Onze PIT-coaches leren om de 
competenties bij hun medewerkers te herkennen 
en te versterken. Zo kan elke medewerker zijn of 
haar talenten ten volle ontwikkelen. Wat uiteraard 
de klantentevredenheid ten goede komt.

ERVAREN MEDEWERKERS 
BEGELEIDEN NIEUWKOMERS
Nieuwe PIT-huishoudhulpen krijgen de eerste 
dagen graag wat extra begeleiding door een 
ervaren collega. Daarom experimenteert PIT in 
Oost-Vlaanderen en het Pajottenland sinds 2015 
met mentorschap. Huishoudhulpen met jaren 
ervaring worden opgeleid tot mentoren. Zij nemen 
nieuwe medewerkers onder hun vleugels tijdens 
werkstages. In 2016 wordt dit succesvolle project 
uitgerold over alle PIT-regio’s.

PLUIM VOOR  
DIVERSITEITSBELEID PIT
Het Minderhedenforum onderzocht in 2015 de 
dienstenchequesector op discriminatie. PIT kwam 
als goed praktijkvoorbeeld uit het onderzoek en 
kreeg een pluim voor zijn diversiteitsbeleid. Onze 
directeur medewerkersbeleid mocht de aanpak 
van Familiehulp gaan toelichten in het Vlaams 
Parlement.
Diversiteit is voor Familiehulp een dagelijkse reali-
teit, zowel bij cliënten en klanten als bij medewer-
kers. Een grote verscheidenheid aan medewerkers 
is een meerwaarde in de zorg- en dienstverlening. 
Op discriminerende vragen van klanten gaan wij 
dan ook nooit in.
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“JIJ HEBT MEER VOOR ONS 
BETEKEND DAN JE BESEFT”
“Ik ben van nature heel ordelijk en gestruc-
tureerd. Ik plan en regel zelfstandig mijn 
werk en de klanten stellen dat op prijs. Gere-
geld bied ik mijn klanten iets extra’s. Als ik 
klaar ben, maak ik bijvoorbeeld nog snel de 
droogkast leeg en plooi ik de handdoeken. Of 
ik veeg nog vlug even het terras. Opgeruimd 
staat netjes. Het geeft de klanten een ‘wauw-
gevoel’ en het geeft ook mezelf voldoening. 
Soms maak je iets bijzonders mee. Zo werkte 
ik een tijdje bij een gezin dat een moeilijke 
tijd doormaakte. Ik heb hen een luisterend 
oor geboden. Achteraf kreeg ik een mooi 
kaartje met de tekst ‘Jij hebt meer voor ons 
betekend dan je zelf beseft.’ Dat is fijn. Dan 
weet je dat je het verschil kunt maken voor 
de mensen.”

PATRICIA DANEELS 
huishoudhulp in PIT-regio Antwerpen

“JE WELKOM VOELEN,  
IS HEEL PRETTIG”
“Elke dag ga ik met de glimlach aan de slag. 
Ik ben heel sociaal, maar ook stipt. Mijn werk 
verzorg ik tot in de puntjes, maar ik bied ook 
een luisterend oor. Als huishoudhulp kom 
ik  overal: bij jonge gezinnen, bij alleenstaan-
den, bij bejaarde of zieke mensen… Je voelt 
dat veel mensen nood hebben aan sociaal 
contact. Dat is het mooie aan onze job: 
het is meer dan poetsen alleen. Met kleine 
dingen kun je een groot verschil maken. Een 
boeketje uit hun tuin plukken bijvoorbeeld 
om het huis op te fleuren. Mijn klanten zien 
mij graag komen en dat voel je. ‘Ha, daar is 
Monique’, klinkt het als ik aanbel. Voelen dat 
je welkom bent, is heel prettig. Dat verklaart 
ook mijn glimlach elke dag.”

MONIQUE SOEFFERS 
huishoudhulp in PIT-regio Antwerpen

monique

patricia
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OOK DIT IS  
FAMILIEHULP

maar er is meer

Familiehulp, dat zijn in de eerste plaats de 11.450 basiswerkers 
die elke dag bij de mensen thuis komen om zorg en ondersteuning 
te bieden. Achter deze grote schare medewerkers staat evenwel 
een sterk en divers team dat achter de schermen heel wat 
voorbereidend, omkaderend en ondersteunend werk verricht. 
Ook het expertisecentrum kraamzorg Volle Maan en Goed Wonen 
maken deel uit van onze grote familie.


Het kantoor van Familiehulp:  

iedereen welkom!
bo
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OOK IN DE TOEKOMST SOEPEL EN INNOVATIEF BLIJVEN 
INSPELEN OP NIEUWE NODEN EN OPPORTUNITEITEN
De zorg- en welzijnssector is in volle evolutie. 
Mensen leven niet alleen langer, ze kiezen er 
ook bewust voor om zo lang mogelijk thuis 
te blijven wonen. Hierdoor nemen de zorgbe-
hoeften en de zorgzwaarte in de thuiszorg toe. 
Bovendien hebben ook gezinnen en alleen-
staanden evoluerende en bijkomende verwach-
tingen. En ook nieuwe doelgroepen melden zich 
aan. Eén en ander betekent niet alleen méér 
zorg en ondersteuning, maar ook meer gespe-
cialiseerde zorg.
Naast de ontwikkeling van referentiewerkingen 
(dementie, kraamzorg, kansarmoede, psy-
chische kwetsbaarheid …) werkt Familiehulp 
daarom nauw samen in netwerken met andere 
gespecialiseerde zorg- en welzijnsorganisaties. 
Wij blijven immers gemotiveerd om flexibel 
en innovatief in te spelen op nieuwe noden en 

opportuniteiten. Onze organisatiestructuur is 
hieraan ondergeschikt en moet de dienstverle-
ning aan de cliënten zo goed mogelijk onder-
steunen.
In 2015 hebben we daarom een aantal elemen-
ten in onze organisatiestructuur bijgestuurd. 
Zo houden we meer dan vroeger rekening met 
de provinciegrenzen, wat de samenwerking 
met andere partners in provinciale netwer-
ken vergemakkelijkt. Ook de ondersteunende 
diensten hebben zich enigszins anders geor-
ganiseerd, om soepel te kunnen inspelen op de 
vragen en verwachtingen van het werkveld. 
Ook de komende jaren blijft Familiehulp verder 
bouwen aan de organisatie. Zo zal de werking 
van onze regio’s hertekend worden en zullen 
onze medewerkers die dicht bij de zorgvragers 
staan meer verantwoordelijkheid krijgen.

ICT ONDERSTEUNT 
SAMENWERKING EN 
DIENSTVERLENING
Een stipte opvolging, goede com-
municatie en een vlekkeloze 
administra tie zijn vandaag alleen 
mogelijk met een sterk ICT-systeem. 
In 2015 werden bijna 250 desktops 
en ruim 300 laptops vervangen; 
dat is zowat de helft van de toe-
stellen bij Familiehulp. Om die 550 
toestellen snel en efficiënt klaar te 
maken, werd gebruik gemaakt van 
de nieuwste installatietechnologie, 
die in hoge mate geautomatiseerd 
verloopt. Om onze dienstverlening 
en efficiëntie verder te verhogen, 
werden vier decentrale databan-
ken samengevoegd tot één geheel. 
Hiermee is de basis gelegd voor nog 
nauwere samenwerking binnen 
onze grote organisatie.
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NIEUWE VERZORGENDEN EN 
ZORGKUNDIGEN AFGESTUDEERD
Familiehulp organiseert 
jaarlijks eigen opleidingen 
voor polyvalent verzorgenden 
in elke Vlaamse provincie en 
in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. We doen dat in sa-
menwerking met de VDAB.
Werkzoekenden kunnen de 
voltijdse dagopleiding volgen 
in onze opleidingscentra in 
Antwerpen, Brussel, Gent, 
Hasselt en Roeselare. De oplei-
ding omvat 600 uur theoreti-
sche en praktische lessen en 
600 uur stage, gespreid over 
11 maanden. Per opleidings-
centrum worden jaarlijks 2 
opleidingen georganiseerd. 
Wie slaagt, krijgt een erkend 
attest waarmee hij of zij in de 
thuiszorg terechtkan. In 2015 
studeerden 174 verzorgenden 
af.
We organiseren ook de bijko-
mende module zorgkundige 

(van 70 uur theoretische en 
praktische lessen en 50 uur 
stage, gespreid over 1 maand). 
De module leidt tot een erkend 
attest waarmee de cursist ook 
terecht kan in de residentiële 
zorg. In 2015 studeerden 169 
zorgkundigen af.
Ten slotte organiseren we ook 
de verkorte module zorgkun-
dige. Dat is een opleiding van 
275 uur (200 uur theoretische 
en praktische lessen en 75 uur 
stage). Daarmee kunnen onze 
eigen verzorgenden met een 
deeltijds werkrooster en met 5 
voltijdse jaren ervaring in de 
thuiszorg de kwalificatie zorg-
kundige krijgen. Begin decem-
ber 2014 startten 4 dergelijke 
opleidingen met 70 cursisten. 
68 van hen studeerden in 2015 
af. In november 2015 gingen 3 
nieuwe opleidingen van start, 
met 57 cursisten. 

opleidingen
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thuis in de sociale economie
GOED WONEN PAST JE 
WONING DUURZAAM AAN
Als erkend energiesnoeier ondersteunt 
Goed Wonen cliënten in heel Vlaanderen 
bij hun bewust energiegebruik. We doen 
dit door verschillende isoleerwerken. Onze 
medewerkers dragen daarmee bij tot een 
lagere energiefactuur voor kwetsbare 
gezinnen en helpen hun CO2-uitstoot ver-
minderen, wat het milieu ten goede komt. 
Bovendien stijgt een goed geïsoleerde 
woning in waarde. Maar ook voor aanpas-
singswerken, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van verminderde mobiliteit of voor herin-
richtingswerken om veiligheidsredenen, 
kunnen cliënten bij Goed Wonen terecht. 
In 2015 stonden onze medewerkers in voor 
24.102 uren isoleerwerken en 26.530 uren 
andere werken.saskia

“IK WOU MEER DOEN 
VOOR ONZE CLIËNTEN”
“Enkele jaren geleden ging ik bij Fami-
liehulp aan de slag als huishoudhulp. 
Vandaag werk ik als verzorgende in 
de kraamzorg. Hiervoor volgde ik de 
opleiding polyvalent verzorgende en 
de bijkomende module zorgkundige.
Die opleiding was voltijds en duurde 
dertien maanden. Ik volgde ze in 
het opleidingscentrum van Familie-
hulp in Brussel. De combinatie met 
mijn gezinsleven was niet altijd even 
evident, maar soms was het ook best 
gezellig. Tijdens de examenperiode 
kon ik bijvoorbeeld met mijn kinde-
ren samen aan de keukentafel zitten 
blokken. Ondertussen volgde ik ook 
nog eens een opleiding tot chocolatier 
samen met mijn man. In 2015 leerde 
ons hele gezin dus flink wat bij.
Mijn vorige job als huishoudhulp deed 
ik heel graag, maar ik had vaak het 
gevoel dat ik meer wou en kon doen 
voor onze cliënten. 
De opleiding was zeer uiteenlopend. Ik 
leerde veel bij over verzorging, ziekte-
beelden, psychologie, huishoudkunde, 
kraamzorg … Ik heb het gevoel dat ik 
nu mijn roeping gevonden heb en dit 
nog jaren met plezier zal doen.”

SASKIA VERBEIREN  
ex-cursist en verzorgende  
in regio Brussel
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MAMA’S EN PAPA’S 
VERWENNEN TIJDENS 
WEEK VAN DE 
KRAAMZORG
Tijdens de jaarlijkse Week van de 
Kraamzorg organiseerde Volle Maan 
van 4 tot 10 mei 2015 tal van activiteiten 
voor ouders en professionelen. Zo was 
er een studiedag ‘Hypnose en bevallen’ 
en werden de mama’s en papa’s en hun 
baby’s in de watten gelegd op een ver-
wendag. Zij konden er genieten tijdens 
een workshop ‘Mama/papa danst’ of 
‘Voetreflexologie’.

VOLLE MAAN DEELT 
EXPERTISE OVER 
OPTIMALE ZORG VOOR 
MOEDER EN KIND
Het expertisecentrum kraamzorg Volle 
Maan is als externe partner betrokken 
in een samenwerkingsverband met het 
UZ Brussel en het Erasmusziekenhuis. 
Het doel is om de zorg voor moeder en 
kind na een bevalling optimaal te orga-
niseren, nu de overheid op een korter 
ziekenhuisverblijf aanstuurt. Het project 
met Volle Maan zal bijzondere aandacht 
besteden aan kwetsbare moeders. Volle 
Maan is ook partner in het uitwerken 
van een ‘Voorstel tot goede praktijkvoe-
ring voor de postnatale zorg in Vlaan-
deren’ door de beroepsvereniging van 
vroedvrouwen (VBOV).
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DE ALGEMENE VERGADERING 
is samengesteld uit de leden van de Raad van 
Bestuur, aangevuld met volgende personen:
– Griet Coppé 
– Martine Coppejans 
– Rita De Boeck 
– Brigitte De Pauw 
– Ignace Leus 
– Georgine Denolf

RAAD VAN BESTUUR
– Karel Baeck
– Sonja Becq
– Agnes Bode, afgevaardigd bestuurder
– Frank Robben
– Jan Schrijnemakers
– Steven Vanackere
– Chantal Van Audenhove
– Annelies Van Cauwelaert, voorzitter
– Bernadette Van den Heuvel
– Leen Van den Neste
– Toon Vanhoutteghem

DIRECTIECOMITÉ
– Ann Demeulemeester, algemeen directeur
– Wouter Van der Vurst,  
 directeur organisatiebeleid
– Bart Vandamme,  
 directeur medewerkersbeleid
– Harlinde Exelmans,  
 adjunct-algemeen directeur  
 en directeur zorgbeleid 
– Marleen Delaere,  
 directeur financieel en administratief beleid
– Griselda Symons, directeur ICT-beleid
– Bart Roegiers,  Walter Brusselaers,  
 Dirk Van Laethem, provinciale directeurs 
– Hilde Callewaert, PIT-directeur
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GEZONDE BASIS ONDANKS  
OVERHEIDSBESPARINGEN

De groep Familiehulp omvat vier 
actieve vzw’s. Vzw Familiehulp is de 
grootste van de vier en groepeert de 
diensten gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg, de dienstencheque divisie 
PIT en de dagverzorgingshuizen 
NOAH. De tweede vzw, De Speelboom, 
omvat de werking van het kinderdag-
verblijf in Herentals. De werking van 
de kinderdagverblijven in Oostende, 
Turnhout en Borgerhout zit vervat in 
vzw De Speelbomen. De vierde vzw is 
Goed Wonen, die actief is binnen de 
sociale economie en energiescans, dak-
isolatie en woonaanpassingswerken 
uitvoert.
De groep sluit de rekeningen positief 
af met 3.101.190 euro. Binnen de groep 
bestaan de kosten voor 97% uit per-
soneelskosten. De inkomsten bestaan 
voor 15% uit cliëntbijdragen en voor 
85% uit subsidies, waarvan het grootse 
deel van de Vlaamse gemeenschap 
komt.
Onder vzw Familiehulp vallen twee di-
visies: de divisie zorg (met gezinszorg, 
aanvullende thuiszorg, karwei, oppas 
en NOAH dagverzorging) en de divisie 
PIT (dienstencheques).

Divisie zorg
Omdat de subsidies van de Vlaamse 
gemeenschap geen rekening houden 
met de stijgende anciënniteit van de 
medewerkers en de lokale besturen en 
sociale diensten steeds vaker afhaken, 

worden de personeelskosten steeds 
minder gedekt door subsidies. In 2005 
namen de subsidies van de lokale be-
sturen nog 2,8 % van de personeelskost 
voor de verzorgenden voor hun reke-
ning. In 2014 is dit percentage gezakt 
tot 0,40 %.
Voor de resultaten 2015 en volgen-
de jaren speelt ook het effect van de 
overheidsbesparingen. Er werden uren 
gezinszorg afgebouwd, deels als be-
sparingsoperatie, deels als taakuitzui-
vering (omzetting uren gezinszorg in 
uren aanvullende thuiszorg). Midden 
2014 werd de cliëntbijdrage voor zorg 
door de Vlaamse overheid met 1 % 
verhoogd. Die verhoging moet helpen 
om de verhoging van de eindejaar s-
premie 100 % gefinancierd te krijgen. 
Die aanpassing gebeurt telkens naar 
aanleiding van de herijking. 

Divisie PIT
De divisie PIT leverde de afgelopen 
jaren inspanningen om de resultaten te 
verbeteren. Zo werd de productiviteit 
verhoogd, de personeelsomkadering 
afgebouwd, een jaarlijkse klanten-
bijdrage ingevoerd, een automatisch 
planningssysteem opgestart en werden 
andere kosten beteugeld en overhead-
kosten herbekeken. De opbrengsten 
van PIT komen voor 94 % van de bij-
drage die de overheid betaalt voor de 
ingeleverde dienstencheques.
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44,85%
resultaat

28,10%
schulden  
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Structuur  
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2015
in cijfers

48% van de cliënten die in 
2015 een beroep deden op onze 
gezinszorg is ouder dan 80 jaar. 
14% is jonger dan 40 jaar.

68% van de cliënten 
die in 2015 poetshulp 
kregen is ouder dan 
80 jaar. 11% is jonger 
dan 40 jaar.

In 2015 boden wij zorg en 
ondersteuning aan 84.325 mensen. 
In de gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg bereikten wij 64.461 
cliënten. PIT telde 19.864 klanten. 

LEGT GEMIDDELD

9 km/werkdag 
AF

verzorgende huishoudhulp PIT-huishoudhulp

GEMIDDELDE  
LEEFTIJD

45 jaar
GEMIDDELDE 

ANCIËNNITEIT

15 jaar

WERKT  
GEMIDDELD

31,5 uur/week

LEGT GEMIDDELD

15 km/werkdag 
AF

GEMIDDELDE  
LEEFTIJD

48,5 jaar

GEMIDDELDE 
ANCIËNNITEIT 

13 jaar

WERKT GEMIDDELD

25 uur/week

LEGT GEMIDDELD

8 km/werkdag 
AF

GEMIDDELDE  
LEEFTIJD 

43 jaar

GEMIDDELDE  
ANCIËNNITEIT

2 jaar

WERKT GEMIDDELD

27 uur/week

Cliënten 
& klanten

45,00%
gezinszorg

2,00%
opvang  
zieke kinderen

1,00%
oppas

2,00%
karwei

24,00%
PIT

26,00%
poetsdienst
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Provincie West-Vlaanderen
8800 Roeselare – H. Horriestraat 35
051 26 49 20
Bart Roegiers, provinciaal directeur

Regio Brugge
8000 Brugge – Nieuwstraat 4
050 33 14 55
Bieke Uyttenhove, regiodirecteur

Regio Ieper
8900 Ieper – Ieper Business Park, Ter Waarde 69
057 202 178
Frans Verhegge, regiodirecteur

Regio Kortrijk
8500 Kortrijk – Sint-Janslaan 8 A
056 233 770
Delphine Simoens, regiodirecteur

Regio Oostende
8400 Oostende – Kan. Dr. L. Colensstraat 7
059 33 91 66
Hilde Vanderbeke, regiodirecteur

Regio Roeselare
8800 Roeselare – H. Horriestraat 33 A
051 24 88 03
Nancy Craeynest, regiodirecteur

Provincie Oost-Vlaanderen 
9000 Gent – Ch. De Kerchovelaan 17
09 269 65 20
Walter Brusselaers, provinciaal directeur

Regio Aalst
9300 Aalst – Oude Gentbaan 14
053 60 55 60
Lieve Van der Paelt, regiodirecteur

Regio Gent
9000 Gent – Hoogstraat 19
09 225 37 63
Annemie Viane, regiodirecteur

Regio Oudenaarde
9700 Oudenaarde – Kon. Elisabethlaan 3
055 33 45 45
Caroline Deprez, regiodirecteur

Regio Sint-Niklaas - Dendermonde
9200 Dendermonde – Gentsesteenweg 84
052 21 57 41  (03 760 00 60)
Frans Vervaeke, regiodirecteur

Provincie Antwerpen 
2800 Mechelen – Louizastraat 40
015 45 31 20
Walter Brusselaers, provinciaal directeur

Regio Antwerpen
2000 Antwerpen – Nationalestraat 111
03 220 12 40
Gina Koster, regiodirecteur

Regio Herentals
2200 Herentals – Greesstraat 11 C
014 28 32 20
Leo Van den Bogerd, regiodirecteur

Regio Mechelen
2800 Mechelen – Van Benedenlaan 73
015 29 25 70
Ann Truyens, regiodirecteur

Regio Turnhout
2300 Turnhout – Korte Begijnenstraat 18
014 40 33 40
Chantal Van den Plas, regiodirecteur

Provincie Vlaams-Brabant en Brussel
3545 Halen
Industriepark 1243
013 35 88 20
Dirk Van Laethem, provinciaal directeur

Regio Brussel-Halle-Vilvoorde
1210 Brussel
Koningsstraat 306
02 543 79 10
Martine De Ridder, regiodirecteur

Regio Leuven
3010 Leuven
Martelarenlaan 6 A
016 29 81 30
Bart Tirez, regiodirecteur

Provincie Limburg
3545 Halen – Industriepark 1243
013 35 88 20
Dirk Van Laethem, provinciaal directeur

Regio Genk
3600 Genk – Welzijnscampus 23 bus 2
089 62 91 40
Iete Reynders , regiodirecteur

Regio Hasselt
3500 Hasselt – Thonissenlaan 41
011 45 69 50
Mieke Frederix, regiodirecteur

Regio Peer
3990 Peer – Nieuwstraat 16
011 80 45 20
Erna Vaesen, regiodirecteur



andré

“NOEM MIJ GERUST 
EEN ECHTE FAN VAN 
FAMILIEHULP”
“Mijn vrouw Johanna en ik waren al 
15 jaar cliënt bij Familiehulp. Na haar 
recente overlijden ben ik ook cliënt 
gebleven. In het begin was dat wennen, 
vreemd volk in huis. Maar nu zou ik 
mijn verzorgenden niet meer kunnen 
missen. Zij maken het mogelijk dat ik 
langer thuis kan blijven wonen. Wat 
ik apprecieer, is dat zij niet alleen hun 
werk komen doen, maar hier echt zijn 
om mij te helpen. Ik volg Familiehulp ook 
dagelijks op Facebook. Daar zie ik wat 
voor prachtige initiatieven zij over heel 
Vlaanderen nemen. Ik post regelmatig 
een complimentje of doe een suggestie. 
Noem mij maar gerust een echte fan van 
Familiehulp.”

ANDRÉ VAN MEIRHAEGHE
Familiehulp-fan uit Bissegem

volg ons net als André op Facebook
www.facebook.com/familiehulp
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Hoofdzetel
Koningsstraat 294 – 1210 Brussel
02 227 40 10 – info@familiehulp.be

Ann Demeulemeester, algemeen directeur
Wouter Van der Vurst, directeur organisatiebeleid
San Cooreman, manager marketing en communicatie

financieel en administratief beleid
Marleen Delaere, directeur financieel en administratief beleid
Hilde Debusseré, manager operationele administratie
Saskia Walraevens, manager personeelsadministratie

zorgbeleid
Harlinde Exelmans, adjunct-algemeen directeur en directeur zorgbeleid
Els Maselis, manager zorgbeleid
Donaat Van Eynde, manager zorgbeleid
Rieneke Berbée, manager zorgbeleid
Lieve Heurckmans, manager kinderdagverblijven

medewerkersbeleid
Bart Vandamme, directeur medewerkersbeleid
Dien Meesschaert, manager medewerkersbeleid
Eva Strubbe, manager medewerkersbeleid
Kurt De Soete, manager medewerkersbeleid

ICT-beleid
Griselda Symons, directeur ICT-beleid
Filip Spriet, manager ICT-beleid

PIT 
Antwerpsesteenweg 41-43 – 9000 Gent
078 15 00 45 –  info@pitfamiliehulp.be

Hilde Callewaert, directeur PIT 
Catty Hoste, PIT-manager West-Vlaanderen
Vinciane De Vriese, PIT-manager Oost-Vlaanderen en Pajottenland
An Uytdenhouwen, PIT-manager Antwerpen en Brussel-Halle-Vilvoorde
Stijn Debecker, PIT-manager Limburg en Leuven
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