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Geen enkele sector is meer in evolutie dan de 
zorg en welzijnssector. Sleutelwoorden in deze 
veranderingen zijn samenwerking in netwer
ken, vermaatschappelijking, ontschotting, zorg 
op maat en bij voorkeur in de thuiscontext, con
tinuïteit… Allemaal accenten die ook Vlaams 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen in zijn 
beleid benadrukt en die in de nabije toekomst 
verder hun beslag zullen krijgen, onder meer 
in het kader van de zesde staatshervorming, de 
uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming, 
de taskforce ouderenzorg en de verdere ontwik
keling van de eerstelijnszorg.
Het doel is om ook in de toekomst al wie hulp 
nodig heeft, de gepaste zorg en ondersteuning 
te bieden. Ook de kwaliteit zal er wel bij varen. 
Uiteindelijk is zorg in de thuisomgeving, die 
rekening houdt met de individuele noden en 
verwachtingen én met de specifieke context, de 
best mogelijke zorg. En dat is waar Familiehulp 
en haar medewerkers, in overleg met alle be
trokkenen, elke dag naar streven.
In 2014 zijn weer belangrijke stappen in die 
richting gezet. Een mooi voorbeeld is de verde
re uitbreiding van het aanbod gezinszorg voor 
de doelgroep personen met een handicap. Deze 
uitbreiding kadert in de beweging die perso
nen met een handicap meer zeggenschap en 
autonomie geeft, ook wat betreft hun zorg en 

ondersteuning. Dat zij meer dan vroeger een 
beroep kunnen doen op de ‘reguliere’ zorg van 
bijvoorbeeld Familiehulp, versterkt het inclu
sieverhaal. Uiteraard vergt deze evolutie een 
inspanning van Familiehulp en haar mede
werkers. Wij leveren, in dialoog met elke cliënt, 
mantelzorger en andere betrokkenen, en met 
de nodige vorming en opleiding, ook deze nieu
we doelgroep optimale zorg op maat.
Een andere doelgroep die in 2014 terecht veel 
aandacht kreeg, zijn de ouderen. Het aantal 
NOAH dagverzorgingshuizen, die oudere men
sen een zinvolle dagbesteding en verzorging 
bieden en die mantelzorgers de nodige adem
ruimte geven, is verder uitgebreid. Ook de sa
menwerking met tal van woonzorgcentra is 
versterkt, zodat Familiehulp ouderen in voor
zieningen kan bijstaan ‘zoals thuis’. Bijzondere 
aandacht was er voor de doelgroep personen 
met dementie.
Uiteraard blijven alle andere doelgroepen 
van Familiehulp even prioritair. Ons aanbod 
begeleidt en helpt mensen van bij het prille 
begin van het leven tot de allerlaatste ogen
blikken. Van kraamzorg en kinderopvang, 
over gezinszorg in al zijn vormen tot en met 
ouderenzorg en palliatieve zorg: Familiehulp 
en haar medewerkers zijn altijd nabij om je te 
onder steunen.

NERGENS BETER
DAN THUIS

Voorwoord

Agnes Bode
algemeen directeur

Annelies Van Cauwelaert
voorzitter van de Raad van Bestuur
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“FAMILIEHULP EN 
HAAR MENSEN 

ZETTEN ZICH HEEL 
GRAAG IN VOOR ONS. 

DAT MERK JE AAN 
ALLES.”

cliënt Irma



∙– 3 –∙

INHOUD
q Over Familiehulp — 4
w Het jonge kind — 8
e PIT-dienstencheques — 14
r Gezinszorg — 18
t NOAH dagverzorging — 26
y Woonzorgassistentie — 30
u Ook dit was 2014 — 32
i Onze medewerkers — 36
o 2014 in cijfers — 40
a Financieel verslag — 44



familiehulp | jaarverslag 2014∙– 4 –∙

q

OVER 
FAMILIEHULP

Familiehulp 
een leven lang

DE PASSIE VOOR 
MENSEN IS WAT ONS 

DRIJFT.
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ONDERNEMERSCHAP
MET EEN HART

Familiehulp is altijd nabij

Waar je ook komt in Vlaanderen en Brussel, 
overal vind je Familiehulp op je weg. Met meer 
dan 12.000 medewerkers staan wij iedereen 
met een zorgvraag bij met zorg en ondersteu
ning op maat. Kraamzorg, poetshulp, zorg 
voor ouderen of mensen met een handicap 
thuis, ondersteuning van mantelzorgers, 
zinvolle dagbesteding en zorg voor ouderen 
in onze dagverzorgingshuizen NOAH … Wat 
ook de noden zijn, altijd is Familiehulp nabij. 
De passie voor mensen is wat ons drijft. Wij 
geloven in een samenleving waarin jong en 
oud zorg dragen voor elkaar en waar ook 
kwetsbare mensen zich veilig en geborgen 
weten. Familiehulp speelt een actieve rol in 
deze warme samenleving, door haar dienst
verlening voortdurend aan te passen en met 
innovatieve oplossingen tegemoet te komen 
aan nieuwe noden.

Sociaal ondernemerschap
Het aanbod aan zorg en ondersteuning van 
Familiehulp is erg breed en breidt jaar na jaar 
uit. Wij dragen het sociaal ondernemerschap 

“We staan versteld 
dat we met zoveel 
verschillende vragen 
terechtkunnen op één 
adres: Familiehulp.”
cliënt Marc

| over familiehulp

hoog in het vaandel en spelen in op maat
schappelijke evoluties. Om de continuïteit van 
zorg en ondersteuning te garanderen, werken 
wij nauw samen met tal van andere organi
saties: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuis
verpleging, Huizen van het Kind … Door haar 
laagdrempeligheid is Familiehulp uitstekend 
geplaatst om de coördinatie van de zorg op 
zich te nemen.
Kwaliteit is een voortdurend aandachtspunt. 
Achter de duizenden medewerkers staat 
daarom een professionele organisatie die de 
zorgprocessen bewaakt en continu verbetert. 
Opleiding en bijscholing zijn een belangrijke 
pijler in de ontwikkeling van onze organisatie.

Maatschappelijke verantwoording
Familiehulp werkt voor een deel met middelen 
van de gemeenschap. Wij streven geen winst 
na, maar zetten de middelen efficiënt en op 
een maatschappelijk verantwoorde manier in. 
Positieve resultaten laten ons toe om de nodige 
investeringen te doen om de kwaliteit van onze 
zorgverlening te blijven garanderen. Onze 
medewerkers geven dag na dag vol overtui
ging vorm aan een zorgzame samenleving. 
Zij verdienen ons respect, ons vertrouwen en 
optimale werkomstandigheden. Ook dat blijft 
een prioriteit voor Familiehulp.
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“Bij de job als verzorgende staat de mens 
centraal, niet de verzorgende taken.  
Een koffie drinken en een babbel doen,  
is heel belangrijk, en ook werken.”
Brecht
verzorgende voor één week

“WARME,  
SCHONE MENSEN”
Hanne Reumers (18) en Brecht Herteleer (19) 
testten voor het project ‘Roadies’ een jaar 
lang 40 jobs. Hun ervaringen deelden ze in 
kranten en tijdschriften en op radio en tv, 
onder meer in het Eénprogramma ‘Iedereen 
beroemd’. Het doel was om jongeren te infor
meren over verschillende jobs, de talenten 
die ervoor nodig zijn, de arbeidsomstandig
heden en de sfeer op de werkvloer.

Ook de job van verzorgende kreeg de nodige 
aandacht. Hanne en Brecht trokken een week 
lang op pad met Familiehulp in de regio Rotse
laar. Een echte ‘eyeopener’. In korte tijd ervoe
ren ze hoe veelzijdig werken bij Familiehulp is 
en bouwden ze een warme band op met onze 
cliënten. Teksten en filmpjes over hun weder
varen vind je op www.roadies.be.

“Verzorgenden zijn warme, 
schone mensen. Mensen met veel 
geduld die de cliënt altijd centraal 
zetten. Elke taak, hoe gek of stom 
die ook mag zijn, vervullen ze met 
een pak flexibiliteit.”

“Vaak bied je de hulp aan in het huis van de 
cliënt. Maar meer en meer duiken er dag-
verzorgingshuizen op. Daar ondersteunt een 
verzorgende enkele bejaarden om samen 
te eten, zich te verzorgen, te rusten. Deze 
nieuwe vorm van ondersteuning maakt het 
voor veel mensen mogelijk om langer in hun 
thuismilieu te blijven wonen. Die afwisseling 
van doelgroepen en werkplekken is leuk.”

Hanne Brecht

IEDEREEN BEROEMD



∙– 7 –∙

“Wij dragen het sociaal 
ondernemerschap hoog 
in het vaandel en spelen 
in op maatschappelijke 
evoluties.”

| over familiehulp

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
– Ann Demeulemeester
– Eddy Peeters
– Frank Robben
– Jan Schrijnemakers
– Annelies Van Cauwelaert, voorzitter
– Bernadette Van den Heuvel
– Leen Van den Neste
– Toon Vanhoutteghem

DIRECTIECOMITÉ
– Agnes Bode, algemeen directeur
– Wouter Van der Vurst,  
 directeur organisatiebeleid
– Bart Vandamme, directeur HRM
– Harlinde Exelmans,  
 directeur zorg en dienstverlening, 
– Marleen Delaere,  
 directeur financiën en administratie
– Griselda Symons, directeur ICT 
– Bart Roegiers,  Walter Brusselaers,  
 Dirk Van Laethem, provinciale directeurs 
– Hilde Callewaert, PITdirecteur
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w

HET 
JONGE KIND

“VOOR MIJ WAS DE 
KRAAMZORG VAN 
FAMILIEHULP EEN 
GESCHENK UIT DE 

HEMEL.”
cliënt Annelies



∙– 9 –∙| het jonge kind

ZORGELOOS GENIETEN VAN JE 
NIEUWE GEZIN

Kraamzorg in de lift

Met een pasgeboren baby is het voor iedereen 
thuis even wennen aan de nieuwe situatie. 
Voor de mama en de baby in de eerste plaats 
natuurlijk! Maar ook voor de rest van de 
familie is het een spannende – en dikwijls ook 
drukke – periode.
Familiehulp doet er alles aan om het hele gezin 

een onvergetelijke kraamtijd te bezorgen. Met 
professionele kraamzorg op maat voor moe
der en kind, met bijzondere aandacht voor de 
andere kinderen, met hulp bij lichte, huishou
delijke taken zoals koken, wassen en strijken, … 
Alles op maat van de wensen van de ouders en 
rekening houdend met de specifieke situatie.

Meer en meer mensen doen een 
beroep op ons voor kraamzorg. In 2014 was 
kraamzorg goed voor 130.350 gepresteerde 
uren, een stijging van 12% tegenover 2013.  
In vergelijking met 2009 is er een stijging 
van meer dan 51%.

2009

85.879

2010

93.409

2011

96.660

2012

100.774

2013

116.292

2014

130.350

Evolutie gepresteerde uren kraamzorg 
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“Voor mij was kraamzorg een geschenk uit de hemel. 
Toen ik na mijn bevalling uit het ziekenhuis 
kwam, stond Familiehulp vanaf het eerste 
moment klaar om ons thuis te helpen. Al 
tijdens mijn zwangerschap hadden we 
afspraken gemaakt. De kraamverzorgende 
kookte voor ons, ging naar de winkel, hield 
zich soms bezig met baby Florien en ons 
zoontje Wannes van vijf jaar. Ze maakte ook 
tijd voor een goede babbel met mij. En dat 
deed heel veel deugd. We konden altijd op haar 
rekenen. Kraamverzorgenden van Familiehulp 
hebben enorm veel kennis, zijn zeer flexibel en 
komen altijd met plezier langs. Ik verwijs al mijn 
zwangere vriendinnen door naar één adres: Familiehulp.”

KIM VAN DRIESSCHE
trotse mama, Wetteren

FACEBOOK-APP  
VOOR ZWANGERE VROUWEN

Hoera ik ben zwanger!
Familiehulp ontwikkelde in 2014 een 
handige Facebookapp voor zwangere 
vrouwen. Wie zich aanmeldt, krijgt 
regelmatig tips en tricks via onze 
app toegestuurd. Bovendien kunnen 
zwangere vrouwen er hun grote nieuws 
op een originele manier aankondigen en 
ervaringen delen met familie en vrienden 
via een persoonlijke zwangerschapspagina.

“Eén adres voor jonge gezinnen: Familiehulp.”Kim
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Volle Maan is het Expertisecentrum Kraamzorg van Familiehulp 
in Brussel. Iedereen kan er terecht voor informatie en documen
tatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.
Ons expertisecentrum geeft mensen juiste en objectieve informa
tie, zodat zij met kennis van zaken beslissingen kunnen nemen 
over de periode voor, tijdens en na de bevalling. Volle Maan richt 
zich zowel tot het brede publiek als tot de professionele hulpverle
ners, met respect voor de eigen ideeën en keuzes van elk.

DROOG AAN DE BIPS

WERELDRECORD 
VERLUIEREN
Op zaterdag 26 april 2014 
vestigde Expertisecentrum 
Kraamzorg Volle Maan met 181 
organisaties over de hele we
reld het wereldrecord verlui
eren met herbruikbare luiers. 
Om 11 uur plaatselijke tijd 
kregen maar liefst 8.301 kinde
ren een propere, herbruikbare 
luier om. Deze ‘Great Cloth 
Diaper Change’ was voor heel 
wat ouders meteen een mooie 
gelegenheid om ervaringen uit 
te wisselen, vragen te stellen en 
tips te delen. De vroedvrouwen 
van Volle Maan stelden graag 
hun kennis en deskundigheid 
beschikbaar.

LAAGDREMPELIG, OOK VOOR 
KANSARME GEZINNEN

HUIZEN VAN HET 
KIND BUNDELEN 
DE KRACHTEN
Heel wat organisaties zetten 
zich in voor (aanstaande) 
gezinnen met kinderen en 
jongeren. Om de gezinnen nog 
beter te ondersteunen, bunde
len deze organisaties over heel 
Vlaanderen de krachten in de 
Huizen van het Kind. Het de
creet hierover trad in werking 
op 1 april 2014.
Ons Expertisecentrum Kraam
zorg Volle Maan was nauw be
trokken bij de opstart van het 
Huis van het Kind in Brussel. 
Familiehulp is ook op tal van 
andere plaatsen in Vlaanderen 
een actieve partner.
De Huizen van het Kind willen 
ook een krachtig instrument 
zijn in de strijd tegen kinderar
moede. Ze zijn heel laagdrem
pelig en richten zich expliciet 
naar gezinnen in een maat
schappelijk kwetsbare positie.

EXPERTISE CENTRUM  
KRAAMZORG VOLLE MAAN

| het jonge kind
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KINDERPARTICIPATIE  
EN GOEDE RELATIES  
MET OUDERS

DE SPEELBOOM, 
WAAR KINDEREN 
THUIS ZIJN
Onder de naam De Speelboom 
heeft Familiehulp vier kin
derdagverblijven: in Borger
hout, Herentals, Oostende 
en Turnhout. Ze zijn erkend 
door Kind en Gezin en bieden 
opvang voor kinderen van 0 
tot 3 jaar. In 2014 werd de start 
van een vijfde voorziening – in 
HouthalenHelchteren – volop 
voorbereid.
De Speelboom schept een veilig 
en kindvriendelijk klimaat dat 
de ontwikkeling van kinderen 
bevordert. In onze kinderdag
verblijven staan de kinderen 
centraal: ze worden actief 
betrokken bij de beslissingen 
die hen aanbelangen. Kinder
participatie krijgt zo concreet 
gestalte. Dit betekent ook dat 
we verschillen tussen kinderen 
onderkennen en het respect 
voor verscheidenheid bena
drukken.
Een goede relatie tussen de ou
ders en het kinderdagverblijf is 
een andere pijler in de werking. 
Een gedeelde zorg vraagt om 
goede afspraken. Ouders zijn 
altijd welkom in onze leefgroe
pen en kunnen op elk moment 
ook telefonisch informatie over 
hun kind inwinnen.

KINDERDAGVERBLIJF  
KRIJGT MOOI RAPPORT

DE SPEELBOOM 
HERENTALS 
HAALT ESF- 
KWALITEITSLABEL
Op 3 juni 2014 haalde De Speel
boom Herentals het ESF (Euro
pees Sociaal Fonds)kwaliteits
label na een succesvolle audit 
geïnspireerd op het EFQM 
model. Professionele auditoren 
brachten alle facetten van 
de organisatie in kaart: het 
leiderschap, de strategie, de 
processen, de resultaten bij de 
klanten, de medewerkers … De 
Speelboom slaagde met glans 
en mag het ESFkwaliteitslabel 
nu drie jaar voeren. Daarna 
volgt een nieuwe audit.
Het label is voor De Speelboom 
Herentals een extra motivatie 
om de dienstverlening te blij
ven optimaliseren.

GROTE IMPACT  
OP KINDERDAGVERBLIJVEN

NIEUW DECREET 
KINDEROPVANG 
VAN KRACHT
Op 1 april 2014 trad het nieuwe 
decreet kinderopvang van 
baby’s en peuters in werking. 
Het decreet heeft een grote 
impact op alle kinderdagver
blijven. Zo werd de berekening 
van de subsidie gewijzigd, 
werd het derde dagdeel afge
schaft, moest een risicoanalyse 
gemaakt worden, werd de 
samenwerking met de OCMW’s 
voor sociale tarieven inge
voerd en dienen de registraties 
voor Kind en Gezin voortaan 
maandelijks te gebeuren. Het 
huishoudelijke reglement 
van De Speelboom werd 
bijgestuurd volgens de nieuwe 
regelgeving.

KINDERDAG- 
VERBLIJVEN
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KINDERDAG- 
VERBLIJVEN

| het jonge kind

“THALISSA KOMT 
ELKE DAG MET  

DE GLIMLACH NAAR 
DE SPEELBOOM.”

papa Frank
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e

PIT-DIENSTENCHEQUES 

“PAS ALS HET HUIS 
VAN MIJN KLANT 

ER PROPER BIJLIGT 
BEN IK HELEMAAL 

CONTENT.”
huishoudhulp Tina
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PIT ZET ALLES OP ALLES 
VOOR MEDEWERKERS

Extra omkadering huishoudhulpen maakt het verschil

PIT is de divisie binnen Familie
hulp die huishoudhulp aanbiedt 
via dienstencheques. Elke dag 
geven onze 2.500 PITmedewerkers 
het beste van zichzelf om 20.000 
cliënten te helpen met onder meer 
poetsen, strijken, wassen en koken. 
Uitmuntende hulp in het huishou

den gaat voor PIT hand in hand 
met een goede omkadering van 
het personeel. Ook in 2014 zette PIT 
daarom sterk in op begeleiding en 
vorming van medewerkers. Dat 
leverde een goede match op met de 
verwachtingen van onze medewer
kers en klanten.

Gemiddeld aantal uren PIT-huishoudhulp  
per cliënt blijft stabiel
In 2014 werd gemiddeld 117 uur PITdienstverlening geboden 
per klant. Een gezin dat klant is bij PIT, maakte gemiddeld 127 
uur gebruik van huishoudhulp. Bij oudere cliënten lag dat 
aantal op 104 uur. De cijfers van 2014 liggen in lijn  
met de evolutie van de voorbije jaren.

Evolutie gemiddeld aantal uren PIT per klant  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

totaal

ouderen

gezinnen

110
117 115 117 119 117

| PITdienstencheques



familiehulp | jaarverslag 2014∙– 16 –∙

“De mensen van PIT zijn 
vriendelijk en gaan geen moeite 
uit de weg.”

“Ik werk als muzieklerares en ben in bijberoep ook aan 
de slag als massagetherapeute. De huishoudhulp die ik 
via PIT over de vloer krijg, komt dus goed van pas. Ik ben 
zeer tevreden over de dienstverlening. Familiehulp en haar 
mensen zetten zich heel graag in voor hun klanten. Dat merk 
je aan alles. De mensen van PIT zijn vriendelijk en gaan geen 
moeite uit de weg. Met mijn huishoudhulp heb ik zelf afspraken 
opgesteld. Ze werkt zelfstandig en heeft een zeer correcte attitu
de. We staan als het ware op gelijke voet en begrijpen elkaar.”

MARIJKE BILLIAU
tevreden PIT-klant, Hasselt

Marijke

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolutie duur dienstverlening PIT   

76%

12%

84%

25%

84%

36%

82%

41%

82%

44%

84%

48% > 5 jaar

> 1 jaar
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“Ik voelde me meteen 
thuis bij PIT.”

“Het mentorschap is  
een win-winsituatie.”

“Competentiedenken is een enorme 
meerwaarde voor coaching.”

Elke

Suzanne

Els

“In 2014 heeft PIT binnen het HRbeleid volop ingezet op competentie
denken. We hebben een specifiek begeleidingsinstrument ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Zowel voor ons als voor onze huishoudhulpen blijkt 
dit een enorme meerwaarde voor de coaching op de werkvloer. Tijdens 
onze jaarlijkse gesprekken bekijken we samen welke competenties 
onze huishoudhulpen al dan niet onder de knie hebben. We vertrekken 
daarbij vanuit concreet gedrag. Waar het nog beter kan, stellen we 
samen een actieplan op. Onnodig te zeggen dat dit ook ten goede komt 
van onze klanten.”

SUZANNE VAN DOORMAAL
gedreven PIT-coach,  
Lommel

“Wat mij betreft mag het vernieuwde intro
ductietraject voor startende medewerkers 
uitgebreid worden naar heel PIT. Ik mocht 
in 2014 deelnemen aan het pilootproject in 
Gent en ik vond het zeker en vast de moeite 
waard. Ik volgde een introductievorming, 
boordevol tips over hoe ik bijvoorbeeld een 
goede houding moet aannemen wanneer 
ik dweil, til en strijk. Ik leerde ook heel wat 
nieuwe collega’s kennen. Ik mocht ook mee 
met een ervaren collega op werkstage. Door 
het introductietraject en ook de opvolging 
via de mentoren en coaches, voelde ik me 
meteen thuis bij PIT. Ik kijk al uit naar de 
terugkomdag, die binnen enkele maanden 
volgt.”

ELKE BULTYNCK
nieuwe PIT-huishoudhulp,  
Geraardsbergen

“Sinds eind 2014 ben ik mentor van nieuwe PITcolle
ga’s en ik doe het ongelooflijk graag. Het mentorschap 
is een winwinsituatie. Enerzijds kan ik mijn ervaring 
met hen delen. Ze kunnen bij mij terecht met vragen 
over huishoudtechnieken, maar ik spring ook bij om 
misverstanden tussen huishoudhulpen en cliënten uit 
te klaren.
Anderzijds ervaar ik het als een verrijking voor mezelf. 
Ik wilde al eventjes wat meer verantwoordelijkheid 
opnemen en het mentorschap is een uitgelezen kans 
daarvoor. De opleiding voor mentoren vooraf was 
trouwens zeer nuttig.”

ELS VAN VAERENBERG
bevlogen mentor PIT-huishoudhulpen,  
Zele

| PITdienstencheques
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GEZINSZORG

“VOOR MIJ BETEKENT 
DE GEZINSZORG VAN 
FAMILIEHULP MEER 

DAN EEN HULP IN HET 
HUISHOUDEN.”

cliënt Josée

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolutie gemiddeld aantal uren gezinszorg per cliënt 

210

190

170

150

130

110

90

ouderen

gezinnen

totaal
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Josée

| gezinszorg

GEZINSZORG
OP MAAT VAN ELK

Zorg en ondersteuning

Wie zorg nodig heeft en wat hulp in het huishouden kan gebruiken, kan 
een beroep doen op Familiehulp. We bieden afgestemde zorg aan onze 
cliënten en hun cliëntsysteem. Hun verwachtingen en hun beleving staan 
centraal in de zorgrelatie die wij met hen opbouwen. Onze verzorgenden 
bieden lichaamsverzorging en psychosociale ondersteuning, koken een 
lekkere maaltijd, doen boodschappen, wassen, strijken en doen kleine 
huishoudelijke taken. Onze huishoudhulpen staan met plezier in voor het 
wekelijkse onderhoud van de woning. Heeft een zorgvrager nood aan 
gezelschap wanneer de mantelzorger er even niet is, dan nemen onze 
oppassers het graag over. Moet een woning aangepast worden of zijn er 
kleine herstellingen nodig, dan komt onze karweidienst langs. Kortom, 
Familiehulp ondersteunt waar nodig.

“Ik krijg al zo’n vijf jaar thuiszorg van 
Familiehulp. Die hulp is zeer belangrijk, want 
ik kan niet veel huishoudelijke taken meer 
doen wegens de hersenschade die ik in 2009 
opliep na een hersenvliesontsteking. Met de 
mensen van Familiehulp heb ik intussen een 
nauwe band opgebouwd en ik beschouw hen een 
beetje als vrienden. Voor mij betekenen ze veel meer 
dan hulp in het huishouden. Mijn vriend Peter, die van 
meet af aan mijn mantelzorger was, heeft intussen zelf een 
opleiding verzorgende gevolgd bij Familiehulp. Sinds 2013 
is hij bij jullie aan de slag. We ervaren voortdurend hoe 
belangrijk het werk van Familiehulp is voor mensen zoals ik.”

JOSÉE VAN DER SCHUEREN, 
enthousiaste klant gezinszorg, Essen

“De mensen van Familiehulp  
zijn een beetje vrienden.”
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PERSONEN MET EEN 
HANDICAP DOEN EEN BEROEP 
OP REGULIERE GEZINSZORG

INCLUSIE  
IN DE THUISZORG 
NEEMT TOE
Ook personen met een han
dicap maken meer en meer 
gebruik van het zorgaanbod 
van Familiehulp. De nieuwe 
‘persoonsvolgende financie
ring’ en de ondersteunings
plannen die door de Diensten 
Ondersteuningsplan (DOP) in 
overleg met elke individuele 
cliënt worden opgemaakt, zijn 
erop gericht om de zorg en de 
ondersteuning van personen 
met een handicap zoveel als 
mogelijk via het reguliere aan
bod gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg te laten verlopen. 
Deze strategie verhoogt niet 
alleen de efficiënte inzet van 
middelen, maar kadert ook in 
het inclusiebeleid.
Onze medewerkers kregen 
hiervoor in 2014 gepaste 
vorming, onder meer in 
samenwerking met de DOP, 
die hiervoor middelen ‘Inclu
sieve Gezinszorg’ toegewezen 
kregen. Met advies, coaching 
en intervisie werd de expertise 
van de verzorgenden voor deze 
specifieke doelgroep versterkt.

FAMILIEHULP WERKT SAMEN MET ANDERE VOORZIENINGEN

ZELFSTANDIG WONEN DANKZIJ 
ONDERSTEUNING OP MAAT
We werken voor personen met 
een handicap vaak samen 
met andere organisaties en 
voorzieningen. Zo zijn er in 
WestVlaanderen tal van 
samenwerkingsverbanden 
die mensen met een handicap 
in staat stellen zelfstandig te 
wonen.
In het centrum van Tielt werkt 
Familiehulp samen met Mi
valti. Veertien cliënten krijgen 
hulp van onze poetsdienst en 
tien van hen schakelen ook 
gezinszorg in. Onze verzorgen
den en huishoudhulpen gaan 
er langs voor ondersteuning 
bij de maaltijden, de bood
schappen en het opruimen. 
De samenwerking verloopt 
vlekkeloos.
Het centrum voor wonen en 
dagbesteding Mariënstede 
in Dadizele ontwikkelde de 
Dienst Bruggensteun: een mo
biele dienst die het zelfstandig 
wonen ondersteunt door een 
netwerk van familieleden, 

vrienden en mensen uit de 
buurt. Bij enkele cliënten komt 
Familiehulp ’s avonds langs 
om soep te maken, het sanitair 
te onderhouden, het avond
maal klaar te zetten en te zien 
of alles goed loopt. Dankzij die 
beperkte ondersteuning kun
nen deze mensen zelfstandig 
wonen en leven.
Portiek in Kortrijk biedt dan 
weer plaats aan tien studio’s, 
waarvan zes specifiek voor 
personen met een handicap. 
Ook hier komt Familiehulp 
langs bij enkele cliënten voor 
ondersteuning bij de bood
schappen, de maaltijden en de 
verzorging.
In Gits werken we samen 
met Vleterwonen, een project 
van bouwmaatschappij De 
Mandel en het Dominiek Savio 
Instituut. Negentien personen 
met een beperking wonen er 
zelfstandig, met een minimum 
aan ondersteuning van onder 
meer Familiehulp.
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KANSARMOEDE EN 
DIVERSITEIT HOOG OP 
AGENDA 2014

MEDEWERKERS 
RAKEN 
GEÏNSPIREERD
Familiehulp staat midden 
in de samenleving en speelt 
voortdurend in op nieuwe 
uitdagingen en tendensen. 
Armoede en diversiteit waren 
prioritaire thema’s in 2014. Zo 
organiseerden we in Brugge 
een opleidingsmodule over 
kansarmoede, waarin een er
varingsdeskundige inzichten 
deelde met verzorgenden.
Via het project ‘Arm in arm’ 
(met steun van de Vlaamse 
overheid) maakten verzorgen
den en sectorverantwoordelij
ken in de regio’s Antwerpen, 
Mechelen en Brussel op hun 
beurt werk van armoede en 
diversiteit. Om hen in dialoog 
te brengen met (allochtone) 
ouderen in armoede, werden 
gesprekken en praktische 
oefeningen georganiseerd en 
werden uiteenlopende lokale 
partners betrokken.

DIENSTVERLENING AAN CLIËNTEN GEGARANDEERD

FAMILIEHULP VERSTERKT  
AANBOD MET OVERNAMES
Om haar cliënten nog beter te 
dienen, versterkt Familiehulp 
haar aanbod voortdurend. 
Door zelf als sociaal onder
nemer nieuwe initiatieven op 
te starten, door samenwer
kingsverbanden te sluiten 
of, waar dat opportuun is, 
door andere diensten over te 
nemen.
Zo kondigde het OCMW 
Tienen in 2014 aan dat het 
zijn diensten gezinszorg 
en poetshulp onder druk 
van besparingen stop zou 

zetten. Na onderhandelingen 
besliste Familiehulp om deze 
diensten over te nemen. Zo 
konden veertig medewerkers 
aan de slag blijven en werd 
de dienstverlening aan de 
cliënten gewaarborgd.
Ook de poetsdienst van het 
ACW Blankenberge werd 
overgenomen door Fami
liehulp. Ook hier werden 
alle medewerkers in dienst 
gehouden en kwam de dienst
verlening aan de cliënten niet 
in het gedrang.
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2009

44%
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FEEST!

10 JAAR 
DEMENTIECAFÉ 
PANDORA
Op 11 december 2014 werd in Oosten
de het tienjarig bestaan van demen
tiecafé Pandora gevierd. Er was een 
avondprogramma met een lezing, een 
muzikaal verhaal en een pakkende ge
tuigenis van Andrea Croonenberghs.
Dementiecafé Pandora is een initi
atief van vele partners, waaronder 
Familiehulp, CM, het WitGele Kruis 
en diverse woonzorgcentra uit de 
kuststreek.

Het aantal personen met dementie zal tegen 2020 
stijgen met bijna 30%. Tegen 2050 zal het aantal ver
drievoudigen. 70% van de mensen met dementie woont 
thuis. Zij doen in toenemende mate een beroep op pro
fessionele thuiszorgdiensten. Familiehulp kiest voor een 
belevingsgerichte aanpak op maat.
De zorg en ondersteuning aan mensen met dementie 
vergt een specifieke expertise. Elke stap, elk gebaar moet 
zo nauw mogelijk aansluiten op het verleden, de gevoe
lens en de individuele noden en mogelijkheden van de 
persoon met dementie. Alleen zo voelt hij zich gesteund 
en geborgen.
Het is cruciaal dat personen met dementie hun gevoel 
van eigenwaarde behouden. Hiervoor zijn een vertrou

BELEVINGSGERICHTE AANPAK  
OP BASIS VAN VERTROUWEN EN DIALOOG

Zorg voor mensen met dementie

wensrelatie en een open dialoog met 
de persoon met dementie en zijn 
mantelzorgers noodzakelijk.

Referentiewerking
Om de zorg voor mensen met de
mentie voortdurend te verbeteren, 
ontwikkelden we diverse initiatieven. 
In Limburg en het arrondissement 
Leuven heeft Familiehulp in 2014 130 
verzorgenden opgeleid tot ‘refe
rentieverzorgende dementie’. Deze 
referentieverzorgenden bouwen een 
diepgaande expertise op. Ook sector
verantwoordelijken kregen bijscho
ling. Door dit vormingstraject voelen 
onze medewerkers zich gesterkt en 
bieden zij met meer expertise en en
thousiasme zorg aan personen met 
dementie en hun mantelzorgers. Ook 
in onze andere regio’s in Vlaanderen 
zijn dergelijke referentieequipes 
actief.
Op 25 september 2014 organiseerden 
we een symposium: ‘Personen met 
dementie: er kan meer dan je denkt’. 
Dit evenement kon op veel bijval 
rekenen van de ruime zorgsector.
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Gerda & Nathalie “Ik voel me 
zelfverzekerder nu.”

Nicole

“Ik ben erg tevreden dat ik de oplei
ding referentieverzorgende dementie 
gevolgd heb. Vroeger vond ik het soms 
wat spannend om te starten in een gezin 
met een persoon met dementie. Ik voel 
me nu zelfverzekerder om bij hen te 
gaan werken, ik heb nieuwe handvatten 
gekregen. Na de opleiding was ik nog 
gemotiveerder en enthousiaster om met 
deze mensen en hun mantelzorgers aan 
de slag te gaan.”
 
NICOLE
gemotiveerde referentieverzorgende 
dementie

“Als referentiesectorverantwoordelijken demen
tie vinden we het fijn om de visie op de doelgroep 
te implementeren bij onze collega’s en de opgeda
ne kennis door te geven. Wij vormen de schakel 
tussen het werkveld en het beleid. Dankzij de 
opleiding hebben wij ons kunnen verdiepen in 
het ziektebeeld en begrijpen we beter de proble
matiek die ermee gepaard gaat. Hierdoor voelen 
wij ons gesterkt om op een gepaste wijze zorg te 
bieden aan de persoon met dementie en zijn man
telzorger. Een leven met dementie en het samenle
ven met iemand met dementie is niet eenvoudig, 
maar samen kunnen we heel wat bereiken!”

GERDA EN NATHALIE
bezielde referentie-sectorverantwoordelijken 
dementie

“Samen kunnen we veel bereiken.”

| gezinszorg
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NOAH DAGVERZORGING

Familiehulp 
een leven lang
HET EFFECT 

VAN NOAH GAAT 
VERDER DAN 

DAGVERZORGING MET 
EEN PERSOONLIJKE 

TOETS.



∙– 27 –∙| NOAH dagverzorging

FAMILIEHULP BIEDT 
WARME TWEEDE THUIS

NOAH dagverzorging breidt uit

NOAH dagverzorging bij Familiehulp heeft 
in 2014 opnieuw sterk gestalte gegeven aan 
‘Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijk
heid’. NOAH is de naam die wij aan onze 
initiatieven geven waar mensen met een 
lichte tot matige zorgbehoefte overdag 
terechtkunnen om samen aangenaam hun 
tijd door te brengen. Onze NOAH dagver
zorgingshuizen zijn kleinschalige initiatie
ven, waar steevast een gezellige thuissfeer 
heerst. De cliënten beslissen mee hoe hun 
dag er zal uitzien.
Wij stonden mee aan de wieg van deze vrij 
nieuwe zorgvorm en geloven rotsvast in de 
kracht ervan. In 2014 startten we daarom 
vijf nieuwe NOAH dagverzorgingshuizen 

op in Beersel, Berlaar, Essen, Herenthout 
en Kortenberg. Dat brengt het totale aan
tal NOAH’s in Vlaanderen en Brussel op 23.
Het effect van NOAH gaat verder dan 
dagverzorging met een persoonlijke toets. 
Terwijl zorgbehoevenden een dag of een 
halve dag opgevangen worden, krijgen 
hun mantelzorgers even een adempauze. 
Meer en meer wordt er immers op hun 
inzet gerekend om zorgverlening thuis 
draaiende te houden. Dat betekent soms 
een belasting. Met NOAH reikt Familiehulp 
mantelzorgers een helpende hand aan. 
We bouwen graag verder aan onze NOAH 
dagverzorging om op elke zorgvraag een 
adequaat antwoord te geven.
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NOAH BERLAAR OPENT DE DEUREN

MENSEN MET JONGDEMENTIE 
VINDEN DAGVERZORGING  
OP MAAT
Anders dan de meeste NOAH dagverzorgingshuizen richt 
NOAH Berlaar zich tot een specifieke doelgroep. Sinds de
cember 2014 kunnen mensen met jongdementie er terecht. 
Enkele uren, een halve of volledige dag lang krijgen ze er de 
nodige zorg en uiteenlopende activiteiten aangeboden, afge
stemd op hun leeftijd, interesses en mogelijkheden. Het idee 
achter NOAH Berlaar is om mensen met jongdementie zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. 
Daarenboven wil het dagverzorgingshuis mantelzorgers 
ondersteunen door hen de zorg voor een naaste even uit 
handen te nemen. Maximaal tien personen kunnen in NOAH 
Berlaar opgevangen worden. We werkten voor dit project in 
Berlaar samen met het OCMW en de gemeente en met vzw 
Rusthuizen Zusters van Berlaar.

Godelieve
“Mijn man Guido is 64 jaar 
en heeft jongdementie. 
Hij brengt twee dagen per 
week door in NOAH Berlaar. 

Voordien werd hij opgevangen 
in een rusthuis, maar daar was 

hij helemaal niet gelukkig. Hij 
voelde zich niet thuis tussen de oudere 

bewoners.
Ik leerde NOAH van Familiehulp kennen 
via een praatcafé in HeistopdenBerg 
over jongdementie. Het was snel duidelijk 
dat NOAH de oplossing voor ons was.

Nu kan ik gerust zijn dat hij buitenshuis 
in goede handen is en gepaste zorg krijgt. 
Dat doet mij echt deugd. In de voormid
dag helpt hij met soep maken of met 
tuinkarweitjes en in de namiddag kan 
hij bijvoorbeeld een wandeling maken in 
het mooie park in de buurt of speelt hij 
mee met de sjoelbak. Kortom, hij is bezig 
met wat hij plezant vindt. Ik krijg ook 
een schriftje mee waarin staat wat hij 
allemaal gedaan heeft. Als ik zie hoe goed 
Guido het in Berlaar heeft, neem ik er de 
verplaatsingen heel graag bij.”

GODELIEVE VERMEYLEN
mantelzorger en opgetogen met de zorg bij NOAH Berlaar, Ramsel

“Nu kan ik gerust zijn dat mijn man  
in goede handen is.”
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VERVOER NOAH-CLIËNTEN 

CREATIEF OPGELOST
Onze cliënten komen graag naar NOAH. 
Toch is het vervoer van en naar het 
dagverzorgingshuis niet altijd eenvoudig. 
Openbaar vervoer en taxidiensten zijn 
vaak duur en weinig toegankelijk voor 
onze cliënten. Familiehulp gaat daarom 
actief op zoek naar geschikte oplossingen. 
In 2014 werd een proefproject opgestart 
in Kortrijk waarbij cliënten van en naar 
NOAH gebracht worden door PITmede
werkers. “Een aangename afwisseling”, 
vertelt PITmedewerkster Lisa Debaets, 
die betrokken is bij het proefproject. 
“NOAHcliënten fleuren op als ik hen kom 
ophalen en ze mijn vertrouwde gezicht 
zien.” Het proefproject loopt nog minstens 
een jaar en wordt nadien geëvalueerd.

NOAH BRENGT MENSEN (OPNIEUW) SAMEN

“WE GELOOFDEN ONZE EIGEN 
OGEN NIET TOEN WE ELKAAR 
NA 35 JAAR TERUGVONDEN.”
Christiane Buyze en Jeanine Decanniëre zijn twee 
dames van wie je de leeftijd spontaan uit het 
oog verliest wanneer ze over vroeger beginnen 
te vertellen. “Tijdens onze kinderjaren waren we 
hartsvriendinnen. Later zijn we elkaar 35 jaar 
lang uit het oog verloren. Maar wanneer we sa
men bij NOAH zijn, voelt het alsof we elkaar nooit 
kwijt geweest zijn”, vertelt Jeanine.
De levenspaden van Christiane, 80 lentes jong, en 
Jeanine, twee jaar jonger, kruisten elkaar opnieuw 
in een van onze dagverzorgingshuizen. Beiden zijn 
geboren en getogen in Kortrijk. “Toen ik met mijn 
man uit Kortrijk verhuisde, is onze vriendschap 
beetje bij beetje verwaterd”, vertelt Christiane. 
“Als kinderen waren we altijd samen. We hebben 
allebei een sociaal karakter en samen hebben we 
al heel veel plezier gehad”, vult Jeanine aan.
Jeanine was dan ook zeer aangenaam verrast 
toen ze binnenwandelde bij NOAH Kortrijk en 
Christiane tegen het lijf liep. “Ik herkende haar 
onmiddellijk, hoewel we allebei natuurlijk uiterlijk 
redelijk veel veranderd zijn”, vertelt ze. “We geloof
den onze eigen ogen niet toen we elkaar na al die 
tijd opnieuw tegenkwamen.” De twee dames zien 
elkaar nu twee dagen per week bij NOAH Kortrijk. 
“Hun vriendschap is uniek en brengt een leuke 
dynamiek in onze groep”, vertelt Melissa Dewulf, 
de verantwoordelijke.

| NOAH dagverzorging
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WOONZORGASSISTENTIE

“TOEN IK LAATST 
FONS GEMOTIVEERD 

KREEG OM WAT 
MEER UIT ZIJN ZETEL 

TE KOMEN, WIST 
IK OPNIEUW HOE 
WAARDEVOL ONS 

WERK IS.”
verzorgende Krista
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4 VOORBEELDEN UIT HET LEVEN GEGREPEN

ZORGVERLENING IN SAMENWERKING

DESKUNDIGHEID  
TER BESCHIKKING STELLEN  

IN NIEUWE CONTEXTEN

Familiehulp partner in woonzorgassistentie

De grenzen tussen zorg en welzijn en 
tussen residentiële zorg en thuiszorg 
vervagen. Familiehulp evolueert mee met 
de maatschappelijke noden en stelt haar 
deskundigheid optimaal ter beschikking 
voor een goede dienstverlening in alle 
contexten. Zo zijn we in 2014 uitgegroeid 
tot een sterke partner in de woonzorg
assistentie.
Assistentiewoningen zijn de opvolgers 
van de serviceflats. Nieuw is dat assis
tentiewoningen naast de woonfunctie en 
de dienstverlening ook zorggarantie en 
de aanwezigheid van een woonassistent 

bieden. Familiehulp ondersteunt deze 
positieve evolutie door zijn expertise als 
partner in te zetten.
Familiehulp heeft immers heel wat te bie
den aan groepen van assistentiewoningen: 
een 24/24 garantie op crisiszorg, garantie 
op overbruggingszorg en woonassistentie. 
Ook het “klassieke” aanbod zoals gezins
zorg, aanvullende thuiszorg en huishou
delijke hulp via dienstencheques kan 
ingeschakeld worden om het geheel aan 
noden te dekken. Om dit totaalaanbod te 
garanderen werken we nauw samen met 
andere voorzieningen en instanties.

In Kortrijk werkt Familiehulp 
nauw samen met woonzorg
centrum De Pottelberg en 
met de ZuidWestVlaamse 
Huisvestingsmaatschappij 
voor een nieuw complex met 
assistentiewoningen, Heer
lyckheid Hoog Mosscher. 
Familiehulp zorgt er voor de 
maaltijdbedeling, de zorg aan 
huis en crisishulp.
Eveneens in Kortrijk loopt 
het project De Brug, een 
zorgvaardigheidstraject voor 
kwetsbare ouderen en hun 
mantelzorgers. Met dit traject 
willen de betrokken organisa

ties de opname in een woon
zorgcentrum zes maanden 
uitstellen. Met casemanage
ment wordt in die tijd gezocht 
naar concrete oplossingen in 
overleg met (potentiële) man
telzorgers. Zowel de oudere 
als de mantelzorger krijgen 
informatie, coaching en bege
leiding op maat. Beide worden 
ook verderop in het traject on
dersteund, bijvoorbeeld door 
geregeld een beroep te doen 
op een dagverzorgingshuis 
NOAH, wat de mantelzorger 
op tijd en stond wat adem
ruimte geeft. Naast Familie

hulp zijn nog een tiental 
andere organisaties partner 
in dit initiatief.
In de assistentiewoningen 
Ter Haeghe in Oostkamp 
werken we dan weer samen 
met woonzorgcentrum Sint 
Jozef. Familiehulp staat er in 
voor zorgverlening en voor 
begeleiding en hulp aan de 
ouderen bij de maaltijden.
In Brasschaat bouwt Groep 
Van Roey op Prins Kavelhof 
190 assistentiewoningen. 
Familiehulp zal er garant 
staan voor een kwaliteitsvol 
zorgaanbod.

| woonzorgassistentie
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OOK DIT WAS 2014

Familiehulp 
een leven lang

FAMILIEHULP STAAT 
MIDDEN IN DE 

SAMENLEVING EN 
SPEELT IN OP NIEUWE 

UITDAGINGEN EN 
TENDENSEN.
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NIEUWE TRANSFERFICHES

MEDEWERKERS NOG BETER WEGWIJS 
IN ONDERSTEUNING BIJ ZITTEN, 
LIGGEN, STAAN EN WANDELEN
Familiehulp hecht bijzonder veel belang aan rugpreven
tie. Alle medewerkers die zorgvragers helpen om te gaan 
zitten, liggen, staan en wandelen, kregen in 2014 nieuwe 
informatiefiches. Die fiches sluiten aan op de vormingen 
en coaching die ze krijgen over transfertechnieken. Onze 
werkgroep cliëntgerichte ergonomie, onze preventiedienst 

en onze interne vormingsdienst 
THEO sloegen daarvoor de handen in 
elkaar.
De fiches zijn zeer toegankelijk. Er 
werd gekozen om met veel beeldma
teriaal te werken om alle handelingen 
zo duidelijk mogelijk over te brengen.

BRANDPREVENTIE

FAMILIEHULP 
WERKT MEE AAN 
PREVENTIEFILM 
BRANDWEER 
ANTWERPEN
We maakten in 2014 ook werk 
van onze filmcarrière. De bal 
ging eigenlijk al in 2013 aan 
het rollen, toen de brand
weer van Antwerpen voor 
een project rond ‘brandveilig 
wonen’ een beroep deed op 
Familiehulp. Ouderen vormen 
namelijk een kwetsbare 
groep en zorgverleners zijn 
de ideale tussenpersonen om 
hen te sensibiliseren over 
brandpreventie. Het project 
sleepte de Belgische Brand
preventieprijs in de wacht 
en met het prijzengeld werd 
een didactisch filmproject 
opgestart. In de uiteindelijke 
filmpjes nemen een cliënt en 
twee medewerkers van Fami
liehulp een glansrol op zich. 
Via dit project ontstond de 
vorming ‘brandpreventie in 
de woonomgeving’. Lesgevers 
van onze opleidingscentra en 
vormingsmedewerkers van 
onze interne vormingsdienst 
THEO volgden ook een ‘train 
de trainer’ bij de brandweer. 
Andere organisaties kunnen 
eveneens gebruikmaken van 
het filmmateriaal.

ONDERZOEK LEGT RISICO OUDERMISBEHANDELING BLOOT

FAMILIEHULP BINDT STRIJD AAN 
TEGEN OUDERMISBEHANDELING
Om het risico op oudermisbehandeling door mantelzorgers 
in te dijken, hebben we in 2014 werk gemaakt van een stap
penplan en informatiemateriaal over dit gevoelige thema. 
Uit een screening bij drieduizend 65plussers waaraan 
Familiehulp meewerkte, werd immers duidelijk dat meer 
dan 40 % van de ouderen een matig tot hoog risico loopt om 
misbehandeld te worden door een mantelzorger. We grepen 
die cijfers aan om al onze begeleidende medewerkers een 
stappenplan aan te reiken en te informeren over hoe ze 
oudermisbehandeling kunnen opmerken en benaderen.

Versie: 01/12/2012 Transferfiche  2: 1/3

Van stand naar zit
Sta voor de cliënt

TRANSFERFICHE

AANSPREKING 

VOORBEREIDING 

Laat de cliënte tot tegen de 
zetel of (rol-)stoel stappen. Dit 
geeft een veilig gevoel en 
zorgt er voor dat de cliënte zo 
diep mogelijk in de zetel zit.

Zet één voet naast de voeten van de cliënte. 
De andere voor de voeten van de cliënte.  
Nu sta je in voorachterwaartse spreidstand. 
Plaats je hand aan de kant van je voorste 
voet ter hoogte van de bekkenkam van de 
cliënte. 

Vertel de cliënte wat er gaat 
gebeuren, wat je eventueel van 
haar verwacht. 

We staan voor de zetel. 
Ik zal je helpen te gaan 

zitten. 

Voel je de rand van 
de zetel? 

Bekkenkam 

| ook dit was 2014
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ICT TIMMERT NAARSTIG VERDER AAN 
VERNIEUWINGEN

‘CLOUD’ TILT ICT-SYSTEEM 
NAAR VOLGENDE NIVEAU
In 2014 zette Familiehulp een volgende, be
langrijke stap om haar ICTsysteem gebruiks
vriendelijker en performanter te maken. De 
voorbije jaren werd een nieuwe ICTstrategie 
uitgetekend en werd de ICTinfrastructuur 
overgeheveld naar een extern gehost data
center. Alle data en applicaties werden in 
2014 vervolgens in de ‘cloud’ samengebracht. 
Softwaretoepassingen werden bijgevolg een
voudiger, wat de flexibiliteit van de ICTar
chitectuur alleen maar bevordert. 2014 was 
ook het jaar waarin de vernieuwing van het 
cliëntenplatform volop voorbereid werd. De 
komende twee jaar zal die vernieuwing hoog 
op onze ICTagenda blijven staan.

INNOVATIEVERHAAL ALLESBEHALVE UITVERTELD

APP BRENGT ALLOCHTONE OUDEREN EN 
ZORGVERLENERS DICHTER BIJ ELKAAR
Dat Familiehulp de trein van innovatie 
absoluut niet gemist heeft, werd nog 
maar eens duidelijk door de cultuur
sensitieve app, die we (met steun van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie) 
in 2014 ontwikkelden. De digitale tool 
informeert allochtone ouderen en hun 

mantelzorgers over de mogelijkheden 
van thuiszorg. Via beeldmateriaal kun
nen zorgverleners en cliënten elkaar 
duidelijk maken wat ze verwachten. 
Tijdens het intakegesprek is de app ook 
een handig instrument om een eventu
ele taalbarrière te overwinnen.
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WERK MAKEN VAN ENERGIEZUINIGE HUURWONINGEN

GOED WONEN REALISEERT BIJNA EEN KWART 
VAN SOCIALE DAKISOLATIEPROJECTEN

Het belang van bewust omgaan met 
energie is niet meer onder de mat te 
vegen. De positieve effecten op het 
milieu, maar ook op de energiefac
tuur van gezinnen, spreken voor zich. 
Goed Wonen is onze dienst die sinds 
2009 energiescans, dakisolatie en 
woonaanpassingswerken uitvoert 
bij cliënten in heel Vlaanderen. Deze 
werken gebeuren door kortgeschool
de arbeiders, die persoonlijk bege
leid worden, zowel op vaktechnisch 

gebied als op het vlak van arbeidsat
titudes. Dit gebeurt vanuit een sterk 
waarderende benadering.
In 2014 speelde Goed Wonen een 
belangrijke rol in het sociale dakiso
latieproject, waarmee de Vlaamse 
overheid de dakisolatie van huur
woningen van kwetsbare gezinnen 
stimuleert. Goed Wonen stond in voor 
niet minder dan 24% van de sociale 
dakisolatieprojecten.
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AANGEPASTE 
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN  

EN THUISWERK MOGELIJK

Job bij Familiehulp = tijd voor familieleven

Medewerkers zijn de sterke motor achter 
iedere krachtige organisatie en dat begrijpen 
we bij Familiehulp als geen ander. Wij doen 
dus graag wat extra’s om het gezinsleven 
en de job van ons personeel op elkaar af te 
stemmen.
In 2014 werkten we voor de PITbasiswerkers 
enkele gezinsvriendelijke arbeidsovereen
komsten uit. Wie minderjarige kinderen thuis 
wonen heeft of kinderen met een beperking 
heeft, kan een ‘schoolbelcontract’ aanvragen, 
waardoor de werkdag afgestemd wordt op de 
schooluren.

Voor PITbasiswerkers die minderjarige 
(klein)kinderen of kinderen met een beper
king hebben en in een echtscheidingssituatie 
zitten of een partner hebben die volgens een 
ploegensysteem werkt, kan een coouder
schapscontract opgesteld worden en houdt 
het tweewekelijkse arbeidsrooster rekening 
met de zorg voor de kinderen. In juli en 
augustus kan het arbeidsritme afgebouwd of 
opgeschort worden.
Voor bedienden bij Familiehulp werden 
ICTvernieuwingen op punt gesteld en af
spraken gemaakt voor occasioneel thuiswerk.

| onze medewerkers
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NIEUWE VERKORTE MODULE 
ZORGKUNDIGE

Verzorgenden kunnen hun ervaring valideren

Nieuw in 2014 was de verkorte module zorgkundige in samenwerking 
met de VDAB. Met deze opleiding van 275 uur kunnen verzorgenden 
met vijf jaar voltijdse ervaring in de thuiszorg de kwalificatie 
zorgkundige behalen. Begin december 2014 startte Familiehulp binnen 
haar vormingsaanbod in Roeselare, Gent, Antwerpen en Halen met 
dit leertraject. Het bleek meteen een schot in de roos: niet minder dan 
70 collega’s wonen een dag per week enthousiast de lessen bij.

Martine
“Elke dag ervaar ik hoe groot 
de meerwaarde van de oplei
ding is. Ik heb 21 jaar ervaring 
als verzorgende op de teller 
staan. De verkorte module is 
voor mij een nieuwe uitda
ging. Als verzorgende bied ik 
mensen veelzijdige basiszorg 
en als zorgkundige kan ik ook 
ondersteunende verpleegkun
dige taken uitvoeren. Onder 
toezicht van een verpleeg
kundige zal ik bijvoorbeeld 
doorligwonden in de eerste 
graad kunnen verzorgen.
Ik raad al mijn collega’s aan 
om de opleiding te volgen. Nu 
zie ik overal kleine oplossin
gen voor onze cliënten. Zo heb 

ik nieuwe technieken geleerd 
om mensen vlotter uit een rol
stoel te helpen. Van cliënten 
krijg ik vaak complimentjes 
hiervoor.
De verkorte opleiding bestaat 
uit 200 uur theorieles, waar
van ik 100 uur in mijn vrije 
tijd volg, en 75 uur stage in 
een woon en zorgcentrum. 
Sommige collega’s twijfelen 
of ze de opleiding kunnen 
combineren met hun gezin. 
Een beetje vrije tijd moet je in
derdaad opofferen, maar dat 
zou niemand mogen beletten 
om deze fantastische kans te 
grijpen.”

MARTINE WILSSENS
overtuigde cursist verkorte module zorgkundige, Gent

“Ik raad alle collega’s de verkorte 
module zorgkundige aan.”

NIEUWE 
BASISOPLEIDING 
VERZORGENDE 
SAMEN MET 
OCMW GENK 
Op vraag van VDAB Lim
burg ging OCMW Genk van 
start met een bijkomende 
basisopleiding verzorgende. 
Deze vraag werd ingegeven 
door de lokale economische 
situatie door de sluiting van 
de Fordfabriek. Het OCMW 
zocht en vond in Familiehulp 
een geschikte partner om dit 
samen te realiseren. Wij stel
len graag onze ruime experti
se en jarenlange ervaring ter 
beschikking.
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Mich
“Ik mocht vorig jaar ervaren 
hoe mediaberichtgeving men
sen prikkelt om na te denken 
over een job in de zorgsector. 
Toen Hanne en Brecht van 
het tvprogramma ‘Iedereen 
Beroemd’ vorig jaar lieten zien 
wat een verzorgende precies 
doet, kregen wij gevoelig meer 
vragen. Als je weet dat negen 
van de tien cursisten vlot een 
job vinden na de opleiding, be
grijp je de aantrekkingskracht 
van ons aanbod.
In 2014 zetten wij binnen al onze 
opleidingscentra verder in op 
kwaliteit. Onze cursisten gingen 
voor het eerst op stage met hun 
nieuwe werkkledij. De nieuwe 

hemdjasjes zijn zeer functioneel 
en ogen bijzonder professioneel. 
Dat werd vooral binnen de 
woonzorgcentra heel positief 
ervaren.
2014 was ook het jaar waarin 
al onze cursussen herschreven 
werden. We hebben ze aange
past aan nieuwe inzichten in de 
(gezondheids)zorg en hebben 
in samenwerking met het Huis 
van het Nederlands de teksten 
in klare taal omgezet. De lesge
vers en de cursisten reageren 
zeer positief. Onze lesgevers 
verdiepten zich ook verder 
in leren leren, zodat zij onze 
cursisten op dit vlak ten volle 
kunnen ondersteunen. 

MICH NIEMANS
toegewijde coördinator opleidingscentrum Antwerpen

“Media prikkelen mensen om na te 
denken over een job in de zorg.”

JUBILEUMJAAR VOOR 
OPLEIDINGSCENTRA

25 JAAR 
BASISOPLEIDING 
VERZORGENDE EN 
ZORGKUNDIGE 
De 5 provinciale opleidings
centra van Familiehulp 
vierden in 2014 hun 25jarig 
bestaan. Er blijkt alvast geen 
sleet te zitten op deze succes
volle samenwerking met de 
VDAB. De vraag naar ver
zorgenden en zorgkundigen 
blijft groot en zal de komende 
jaren nog toenemen. In 2014 
studeerden 176 verzorgenden 
af uit onze 10 opleidingen. 170 
van hen behaalden aan
sluitend ook het attest van 
zorgkundige. 

| onze medewerkers
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0,6%
Opvang zieke kinderen

0,6%
Oppas

0,3%
Karwei

58,00%
Gezinszorg

17,09%
Poetsdienst

22,06%
PIT

Aantal  
gepresteerde uren 

2014

3,4%
Opvang zieke kinderen

0,6%
Oppas

2,3%
Karwei

44,07%
Gezinszorg

25,04%
Poetsdienst

23,07%
PIT

Aantal cliënten 
2014

Veelzijdig aanbod, met corebusiness
In 2014 werden 10.146.448 uren gepresteerd binnen Familiehulp. 58% daarvan werd 
gepresteerd binnen gezinszorg. PIT en poetsdienst volgen als tweede en derde 
belangrijkste onderdelen (met respectievelijk 22,6% en 17,9%). Opvang van zieke 
kinderen (0,6%), oppas (0,6%) en karweidienstverlening (0,3%) vulden ons aanbod 
verder aan.

Cliënten kloppen hoofdzakelijk aan voor gezinszorg
In 2014 bereikten wij 82.581 cliënten. Zij vonden vooral hun weg naar gezinszorg 
(44,7%) en poetsdienst (25,4%). PITklanten vertegenwoordigden 23,7% van onze 
bereikte doelgroep.

| 2014 in cijfers
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39,40%
24 < 38 u/week

45,80%
Voltijds 14,80%

< 24 u/week

Arbeidsritme  
bedienden  

2014

55,70%
24 < 38 u/week

31,50%
< 24 u/week 12,90%

Voltijds

Arbeidsritme  
basiswerkers  

2014

Flexibel arbeidsritme voor bedienden
De meerderheid van onze 1.014 bedienden werkt niet 
voltijds. Bijna vier op de tien bedienden (39,4%) werkt 
wekelijks 24 tot 38 uur en 14,8% werkt minder dan 24 uur 
per week. De overige 45,8% van onze bedienden werkt 
voltijds.

Minderheid van basiswerkers  
werkt voltijds
Slechts 12,9% van onze 11.322 basiswerkers is voltijds aan de 
slag. Meer dan de helft (55,7%) werkt tussen 24 en 38 uur per 
week. Voor 31,5% van onze basiswerkers telt de werkweek 
minder dan 24 werkuren.
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Evolutie kortlopend ziekteverzuim (≤ 1 maand)    

2009 2010 2011 2012 2013 2014

6,6%

4,3%

4,2%

2,4%

6,6%
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4,2%

2,6%

5,5%

4%

3,9%

2,2%

5,1%

3,8%

3,7%
2,2%

4,9%
4%

3,8%

2,2%

3,8%

3,8%

1,9%

> 5 jaar

4,7%

Familiehulp 
een leven lang

GELUKKIGE 
MEDEWERKERS 
ZORGEN VOOR 

TEVREDEN KLANTEN.
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RESULTATEN LATEN NIEUWE EN 
NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN TOE

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
Doordat 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 
besturen nog 2,78% van de personeels
kost voor de verzorgenden voor hun 
rekening. In 2014 is dit percentage 
gezakt tot 0,40%.
In 2013 vervielen bovendien de subsi
dies vanuit de provincies die overgeno
men werden door de Vlaamse over
heid. Voor Familiehulp (gezinszorg) is 
dit vanaf 2014 neutraal wat resultaten 
betreft.
Vanaf midden 2014 werd de cliëntbij
drage voor zorg door de Vlaamse over
heid met 1% verhoogd. Die verhoging 
moet helpen om de verhoging van de 
eindejaarspremie 100% gefinancierd 
te krijgen. Die aanpassing gebeurt tel
kens naar aanleiding van de herijking.

Divisie PIT
De PITdivisie leverde de afgelopen 
jaren inspanningen om de resultaten 
te verbeteren. Zo werd onder meer de 
productiviteit verhoogd, de personeels
omkadering afgebouwd, een jaarlijkse 
klantenbijdrage ingevoerd, een auto
matisch planningssysteem opgestart 
en werden andere kosten beteugeld en 
overheadkosten herbekeken.  
De opbrengsten van PIT komen voor 
94% van de bijdrage die de overheid 
betaalt voor de ingeleverde diensten
cheques.

| financieel verslag
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Familiehulp 
een leven lang

WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ JE THUIS.
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2,00%
Kapitaalsubsidies + voorzieningen

2,00%
Overlopende rekeningen

45,00%
Overgedragen resultaten

28,00%
Schulden  
> + < 1 jaar

23,00%
Fondsen

Structuur passiva  
groep Familiehulp

De passiva van de groep Familiehulp 
omvatten vooral overgedragen 
resultaten.

61,00%
Financiële middelen

25,00%
Vordering  
+ voorraden

9,00%
Terreinen & gebouwen

2,00%
Financieel VA

1,00%
Andere VA

2,00%
Overlopende rekeningen

Structuur activa  
groep Familiehulp

De activa van de groep Familiehulp 
bestaan voornamelijk uit financiële 
middelen en vorderingen van de 
overheid.
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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 – SintJanslaan 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
Lieve Diels, 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



Hoofdzetel
Koningsstraat 294 – 1210 Brussel
02 227 40 10 – info@familiehulp.be

Agnes Bode, algemeen directeur
Wouter Van der Vurst, directeur organisatiebeleid
San Cooreman, manager marketing en communicatie
An Jacquemijn, manager sociale economie

Financiën en administratie
Marleen Delaere, financieel en administratief directeur
Hilde Debusseré, administratief  directeur
Saskia Walraevens, administratief  directeur

Zorg- en dienstverlening
Harlinde Exelmans, directeur zorg- en dienstverlening
Els Maselis, manager zorg- en dienstverlening
Donaat Van Eynde, manager zorg- en dienstverlening
Rieneke Berbée, manager zorg- en dienstverlening
Lieve Heurckmans, manager kinderdagverblijven

Human Resources Management
Bart Vandamme, directeur HR
Dien Meesschaert, HR-manager
Eva Strubbe, HR-manager
Kurt De Soete, HR-manager

ICT
Griselda Symons, directeur ICT
Filip Spriet, manager ICT

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

Colofon
Redactie: Zorgcommunicatie.be
Foto’s: Wim Daneels, Sven Dillen, Patrick Holderbeke,  
Johan Martens, Dieter Pauwels en fotoarchief Familiehulp
Layout: Filip Erkens en Taisia Migova
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thuiszorg zoals je ’t zelf zou doen

volg ons op
www.facebook.com/familiehulp


