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 Over GZA
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GasthuisZusters Antwerpen (GZA)

 Over GZA

GasthuisZusters Antwerpen (GZA) is een organisatie 
van zorg- en welzijnsvoorzieningen. In 2019 bestond 
de groep uit drie ziekenhuiscampussen en tien 
woonzorgcampussen. In totaal stelt GZA meer dan  
4 000 medewerkers tewerk.

Op onze drie ziekenhuiscampussen Sint-Vincentius 
(Antwerpen), Sint-Augustinus (Wilrijk) en Sint-Jozef 
(Mortsel) staan een 400-tal gespecialiseerde artsen uit 
de meest diverse disciplines en ongeveer  

3 000 zorgverleners klaar om onze patiënten te 
omringen met de beste zorg. We vertegenwoordigen 
daarmee ruim 25 % van het zorgaanbod in de 
Antwerpse regio.

Onze tien woonzorgcampussen bieden een thuis aan  
1 319 ouderen. Ook elk van hen kan bij ons rekenen op 
vakkundige zorg op maat.

Meer info over de structuur vind je hier voor  
GZA Ziekenhuizen en hier voor GZA Zorg en Wonen.

https://www.gzaziekenhuizen.be/over-gza/beleid/organisatiestructuur
https://www.gzaziekenhuizen.be/over-gza/beleid/organisatiestructuur
https://www.gzazorgenwonen.be/over-ons/wie-we-zijn/
https://www.gzazorgenwonen.be/over-ons/wie-we-zijn/
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Onze missie:
GasthuisZusters Antwerpen wil toonaangevend zijn  
in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg.  
GZA wil dat realiseren vanuit een christelijke 
levensvisie, met respect voor haar geschiedenis 
en waarden, en op een economisch, ecologisch en 
maatschappelijk verantwoorde wijze.

Onze visie:
Lees hier de visie van GZA Ziekenhuizen en die van  
GZA Zorg en Wonen.

Missie & visie

 Over GZA

https://www.gzaziekenhuizen.be/over-gza/beleid/missie-visie-waarden
https://gzazorgenwonen.be/over-ons/wie-we-zijn/


GZA Zorg en Wonen - Jaarverslag 20196

Waarden en normen verdienen ook onze zorg. GZA heeft daar vanuit haar historische achtergrond steeds de nodige 
aandacht aan besteed. Door de voortdurende evoluties in de maatschappij vonden we het belangrijk om onze vier 
basiswaarden ook uit te schrijven: het welzijn van mensen, het geloof in vooruitgang, een christelijk(e) wereldbeeld 
en levensvisie, en maatschappijbewustzijn. Die vormen een leidraad bij elke zorg die we verlenen en bij elke 
beslissing die we nemen.

Waarden & normen

 Over GZA
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In 2019 vonden er wat wijzigingen plaats in de organisatiestructuur van GZA. Sinds januari is Willeke Dijkhoffz 
afgevaardigd bestuurder van GZA, naast haar rol van algemeen directeur van GZA Ziekenhuizen. Ze combineert 
nu beide functies. De vorige afgevaardigd bestuurder, dr. Etienne Wauters, legde zijn mandaat neer om de rol van 
voorzitter van de Raad van Bestuur op zich te nemen. Ook sinds januari is Ida Verleyen de nieuwe algemeen directeur 
van GZA Zorg en Wonen. 

Wijzigingen in de GZA-organisatiestructuur

 Over GZA
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Raad van Bestuur

 Over GZA

vzw GZA:

J. Adam, Y. Avontroodt, B. Bruggeman,
E. Caluwaerts, B. Cantillon, C. Claessens,
K. De Gronckel, W. De Ploey, J. Declerck,
P. Degadt, W. Dijkhoffz - afgevaardigd bestuurder,
F. Duchateau, H. Loos, B. Van den Heuvel - waarnemer,
P. Van der Straten, K. Van Schil, E. Wauters - voorzitter.

vzw GZA Zorg en Wonen:

J. Adam, B. Bruggeman, B. Cantillon,
C. Claessens, K. De Gronckel, J. Declerck, 
P. Degadt, W. Dijkhoffz - afgevaardigd bestuurder,
H. Loos, B. Van den Heuvel - waarnemer,
P. Van der Straten, K. Van Schil,
E. Wauters - voorzitter. 
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Topzorg
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De jaarlijkse strategische tweedaagse van GZA Zorg en Wonen en GZA Ziekenhuizen stond in 2019 in het teken van 
“zorg over de muren heen”. Samen met enkele externe partners zoals thuisverpleging, thuisverzorging en geestelijke 
gezondheidszorg bespraken we tijdens workshops hoe we de bestaande samenwerkingen kunnen verbeteren en 
eventueel uitbreiden. Wat daarbij centraal staat, zijn het welzijn en de beleving van de zorgvrager. Het is dan ook 
belangrijk dat er samenspraak is met alle betrokken partijen, vooral met de zorgvrager zelf, en over de muren heen.

Aansluitend op de workshops definieerden we verschillende acties, die we opnamen in onze doelstellingen. We 
sloten de tweedaagse af met een inspirerende sessie over mentaal kapitaal.  

Tweedaagse “Zorg over de muren heen”

Topzorg
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Bouwwerken woonzorgcampus De Zavel 

Topzorg

In november 2017 verhuisden alle bewoners van woonzorgcampus De Zavel naar hun tijdelijke thuis op Oever 14 in 
het centrum van Antwerpen, waar voorheen woonzorgcampus De Eeckhof gevestigd was. 

Een dik jaar later startten de afbraakwerken van het leegstaande gebouw in de Duinstraat. Die afbraakwerken 
werden in de zomer van 2019 afgerond, waarna de nieuwbouwwerken aanvatten. Aan het einde van 2019 was alvast 
de kelder bijna klaar. 

De werken zullen afgerond zijn in de zomer van 2021. Daarna zullen de bewoners weer kunnen verhuizen. Deze keer 
naar een nieuwe campus, die helemaal aangepast zal zijn aan hun hedendaagse noden. Bovendien zal de nieuwe 
campus uitbreiden met een centrum voor dagverzorging.
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Woonzorgcampus De Bijster organiseert symposium 
over mondzorg bij personen met dementie

Topzorg

Bij een goede totaalzorg hoort ook 
zorg voor het gebit. Maar mond- en 
tandzorg uitvoeren bij anderen is 
niet altijd evident. Bij personen 
met dementie kunnen cognitieve 
problemen en begripsstoornissen 
de mondzorg bovendien extra 
bemoeilijken. Omdat literatuur 
rond mondzorg bij kwetsbare, 
zorgafhankelijke ouderen schaars 
is én vanuit een continue aandacht 
voor kwaliteitsverbetering in de 
zorg voor personen met dementie, 
voerde woonzorgcampus De Bijster 
een onderzoek naar praktische 
tips daarrond. Het onderzoek werd 
begeleid door tandarts Christine Van 
Meir. 

De resultaten van het onderzoek 
presenteerde de campus tijdens een 
symposium op 20 maart 2019, tevens 
wereldmondgezondheidsdag, samen 
met andere gerenommeerde sprekers 
die mond- en tandzorg breder 
benaderden. 
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WZC Hollebeek ontvangt keurmerk PREZO 

Topzorg

Op 22 februari 2019 ontving woonzorgcampus Hollebeek het PREZO-keurmerk voor excellentie in zorg en beleid. Het 
werd uitgereikt door het kwaliteitsinstituut Perspekt, dat het kwaliteitsbeleid van de woonzorgcampus onder de loep 
nam in oktober 2018. De accreditering is een mooie beloning na vijf jaar sleutelen aan en meten van de kwaliteit. 
Woonzorgcampus Hollebeek is het eerste woonzorgcentrum in Antwerpen dat het PREZO-keurmerk ontvangt, en het 
vierde woonzorgcentrum in Vlaanderen. De accreditering geldt voor een periode van drie jaar.
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Nieuwe processen voor administratie en financiering 

Topzorg

Op 1 januari 2019 trad het decreet van 18 mei 2018 
met betrekking tot de Vlaamse Sociale Bescherming in 
werking. Dat betekende een effectieve omschakeling 
van de bevoegdheden voor de sector ouderenzorg van 
de federale overheid – het RIZIV – naar de Vlaamse 
overheid. Die omschakeling heeft voornamelijk 
impact gehad op de administratieve processen en de 
financiering binnen de sector. 

Zo versturen we facturen naar de zorgkassen nu digitaal 
in plaats van op papier, wat zorgt voor een sterke daling 
van de responstijd. Daarnaast werken we nu met een 
vernieuwd systeem van financiering.

Het was zeker niet evident om die nieuwe processen 
binnen Vlaanderen op te starten, maar de nieuwe 
werking is wel een toegevoegde waarde voor de sector 
ouderenzorg.
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In 2019 startte De Hazelaar met een groots renovatieproject. Om te beginnen werden de assistentiewoningen 
“De Linde” in een volledig nieuw jasje gestoken: van een nieuwe keuken en badkamer tot nieuwe vloeren 
en verwarmingstoestellen. Daarnaast is er hard gewerkt aan de kamers van het woonzorgcentrum, zodat de 
bewoners er kunnen genieten van vernieuwd sanitair, nieuwe vloeren en gordijnen. Ten slotte werd er tussen het 
woonzorgcentrum en de assistentiewoningen een nieuw gebouw opgetrokken, waar 23 kamers voor personen met 
een lager zorgprofiel hun plaats vinden. Die nieuwe afdeling, Populier genaamd, opende de deuren eind 2019.

Het bouwjaar van woonzorgcampus De Hazelaar 

Topzorg
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Bijzondere erkenning jongdementie 
voor woonzorgcampus Cadiz  

Topzorg

De Vlaamse overheid verspreidde in april 2019 een oproep 
onder woonzorgcentra om een bijzondere erkenning voor 
woongelegenheden voor personen met jongdementie 
te bekomen. GZA Zorg en Wonen slaagde erin om 20 van 
de 57 bijzondere erkenningen voor jongdementie in de 
provincie Antwerpen binnen te halen. 

Na een positief advies van het Expertisecentrum  
Dementie Vlaanderen kregen zowel woonzorgcampussen 
Cadiz als De Bijster de mogelijkheid om een verhoogde 
financiering aan te vragen en bewoners een tussenkomst 
van € 25,00 in de dagprijs te verlenen. WZC Cadiz 
ontving op 1 juli 2019 als eerste woonzorgcentrum in 
Antwerpen een erkenning voor twaalf plaatsen. Dat is 
het maximale aantal woongelegenheden waarvoor een 

woonzorgcentrum zo’n erkenning kan krijgen.  
WZC De Bijster plant om een van de leefgroepen 
beschermd wonen, waarvoor een nieuwbouw is voorzien, 
voor te behouden aan de zorg voor personen met 
jongdementie en zal uiterlijk tegen de zomer van 2021  
een erkenning voor acht plaatsen aanvragen.  

Bewoners met jongdementie vragen, net omwille van 
hun leeftijd en levensfase, een andere zorg dan oudere 
bewoners. Daarom is het nodig om de zorgverlening 
specifiek daarop af te stemmen. GZA Zorg en Wonen 
engageert zich om voor personen met jongdementie een 
totaalzorg te bieden in leeftijdsgebonden groepen. Daarbij 
vormen persoonsgerichte zorg en aandacht voor de 
sociale relaties van de jonge bewoners belangrijke pijlers.
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Tweemaal per jaar komen  
alle leidinggevenden van  
GZA Zorg en Wonen samen  
voor een info- en intervisiemoment.  
De groep van leidinggevenden telt 
90 personen en bestaat onder meer 
uit campusverantwoordelijken, 
coördinatoren van de 
dagverzorgingscentra,  
chef-koks, teambegeleiders en 
dienstverantwoordelijken.

Dit jaar waren we in de lente te gast bij 
woonzorgcampus Hollebeek en in de 
herfst bij woonzorgcampus Sint-Camillus. 
Op die laatste locatie konden we onze 
pastorale visie op een unieke manier 
voelbaar maken, dankzij een inleidende 
toespraak door zuster Erika, de algemeen 
overste bij de Gasthuiszusters van 
Antwerpen.

Het is belangrijk om ervaringen te 
kunnen uitwisselen over de campussen 
heen en zo op de hoogte te blijven over 
het beleid van GZA Zorg en Wonen. 
Tijdens de lente- en herfstmeetings 
werkt iedereen actief mee. Dat geeft ons 
input voor een bottom-up-aanpak in de 
beleidsvorming, wat een fundamenteel 
principe in onze organisatie is.

Lente- en herfstmeeting

Topzorg
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Nieuwe visie voor GZA Zorg en Wonen 

Topzorg

Niets blijft wat het is. GZA Woonzorggroep is nu 
GZA Zorg en Wonen en groeide in een periode van 
acht jaar van vier naar tien campussen. Het was dus 
hoog tijd om eens stil te staan bij de visie die we in 
2010 formuleerden. De directie, raad van bestuur en 
leidinggevenden bogen zich over de visietekst en staken 
die in een nieuw kleedje. 

Vooraleer de nieuwe tekst definitief af te kloppen, 
legden we hem voor aan een van onze belangrijkste 
stakeholders: onze medewerkers. Via werkgroepen, 
teamvergaderingen en workshops hebben we de tekst 

in al onze campussen al spelenderwijze maar uitvoerig 
doorgesproken. Heel wat medewerkers hebben mee 
nagedacht over de tekst en de terminologie. Zo bleek 
het nodig om onze keuze voor bepaalde woorden - zoals 
“bevlogen” medewerkers en “kwetsbare” personen - 
te verduidelijken. Ook de keuze om onze christelijke 
visie expliciet te benoemen, vroeg om geruststelling 
en verduidelijking. We willen ons namelijk gastvrij 
opstellen ten opzichte van alle geloofsovertuigingen. 
Na een traject van ongeveer een jaar kunnen we met 
een gerust hart stellen dat we tot een gedragen visie 
zijn gekomen waarop we kunnen voortbouwen. 
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Afsluiting Zilver-aan-Zet-project op 
woonzorgcampus Sint-Vincentius 

Topzorg

Woonzorgcampus Sint-Vincentius in Kalmthout stelde 
vast dat de meerderheid van de ouderen in kortverblijf 
nadien permanent bleef wonen op de campus. Die 
vaststelling leidde tot het actieproject “Zilver aan Zet”, 
waarbij we drie jaar lang onderzochten hoe we kunnen 
voorkomen dat ouderen in kortverblijf onnodig in het 
woonzorgcentrum blijven hangen. We kregen daarbij 
hulp van CERA en LUCAS van KU Leuven.

De bevindingen en resultaten van het 
actieproject bundelden we in een draaiboek, en 
in een filmpje vertellen de deelnemers over hun 
ervaringen. Daarnaast ontwikkelden we met het 
communicatiebudget van CERA opvallende postkaarten 
om de zorgvorm kortverblijf beter bekend te maken 
bij het brede publiek: “Vakantie geboekt, maar niet 
gerust om oma alleen thuis te laten? Al gedacht aan 
kortverblijf?”

Kort of lang?



GZA Zorg en Wonen - Jaarverslag 201920

Een gezamenlijke visie op dementie 

Topzorg

Tientallen jaren geleden was WZC De Bijster nog pionier 
in dementiezorg. Intussen wonen en leven er personen 
met dementie op negen van onze tien campussen. 
Er bestaan verschillende vormen en gradaties van 
dementie en die vangen we op via verschillende 
woonvormen, zoals kleinschalig wonen, homogene en 
heterogene leefgroepen en dagopvang.

Door de verscheidenheid in aanpak is het niet altijd 
makkelijk de gemeenschappelijkheden te zien. 
Vandaar zette het directiecomité, met de hulp van de 

referentiepersonen dementie van onze campussen, 
onze gezamenlijke visie op dementie op papier. 
Daarin benadrukken we dat voor ons niet de ziekte 
maar de mens voorop staat. We zoeken naar een 
persoonsgerichte benadering in een aangepaste 
omgeving. Daarbij vormt de beleving van de persoon 
met dementie ons gezamenlijk uitgangspunt. Toch 
erkennen we ook verschillen in uitwerking binnen onze 
groep. We zien die verschillen namelijk als een sterkte 
en troef, want elke persoon met dementie en zijn 
omgeving zijn uniek.
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4 000 handen in elkaar
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GZA-medewerkersfeest

4 000 handen in elkaar

Op vrijdag 25 januari 2019 nodigde GZA al haar medewerkers uit op het GZA-medewerkersfeest in Kinepolis 
Antwerpen. Daar kon iedereen genieten van de film “Green Book”. Nadien konden onze medewerkers tijdens een 
receptie klinken op het nieuwe jaar en zetten we de aanwezige jubilarissen in de bloemetjes. Alle medewerkers met 
een anciënniteit van 25, 30, 35, 40 en 45 jaar worden als jubilaris steevast gevierd voor hun jarenlange inzet bij GZA.
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Meer dan 100 GZA-deelnemers  
aan AG Antwerp 10 Miles & Marathon

4 000 handen in elkaar

Op zondag 28 april 2019 zakten lopers uit binnen- en buitenland naar jaarlijkse gewoonte weer massaal af naar de 
AG Antwerp 10 Miles & Marathon. Ook meer dan 100 medewerkers van GZA toonden zich van hun sportiefste kant en 
liepen mee met de 10 Miles, de Short Run, de Marathon of de Kids Run. Wat een knappe loopprestaties!
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Nieuwe directeurs en manager aan de slag 

4 000 handen in elkaar

GZA Zorg en Wonen mocht in 2019 twee nieuwe directeurs verwelkomen. Bart Meyers startte in januari als directeur 
van woonzorgcampussen De Bijster in Essen en Sint-Vincentius in Kalmthout. Hij volgt Jules Van Der Flaas op,  
die met pensioen ging. In de tweede helft van het jaar startte Veerle Corremans als directeur van  
woonzorgcampussen De Hazelaar in Kontich en Heide Velden in Schelle.

Ook startte er een nieuwe HR-manager, Tracy Van den Wijngaert. Zij trad aan in september. We wensen hen  
alle drie veel succes met hun nieuwe rol.
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4 000 handen in elkaar

Op 3 april 2019 kondigden GZA Zorg en Wonen en woonzorgcentrum Sint-Mathildis uit Boechout aan om voortaan 
nauw samen te werken en hun krachten te bundelen. WZC Sint-Mathildis werd opgericht door de Gasthuiszusters 
van Lier, een congregatie die zich toelegde op de verzorging van zieken en ouderen. Vandaag staat Sint-Mathildis 
in voor het verblijf en de verzorging van 124 zwaar zorgbehoevende ouderen, met 135 medewerkers en 3 moderne 
afdelingen. 

GZA Zorg en Wonen en WZC Sint-Mathildis ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Momenteel loopt er 
een verkenningsperiode van enkele maanden waarin beide organisaties elkaars visie en werking beter leren kennen, 
en werken ze samen een fusieprotocol uit. Als de verkenningsperiode voor beide organisaties positief verloopt, zal 
WZC Sint-Mathildis zich in 2021 als elfde woonzorgcentrum aansluiten bij GZA Zorg en Wonen.

GZA Zorg en Wonen en woonzorgcentrum 
Sint-Mathildis bundelen hun krachten
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Implementatie bestelmodule “Arco” 

4 000 handen in elkaar

GZA Zorg en Wonen implementeerde in 2019 een nieuwe 
bestelmodule bij alle woonzorgcampussen: “Arco”. Die 
bestelmodule volgt het volledige aankoopproces op, vanaf 
het moment van de opmaak van de bestelbon tot het 
moment van de goedkeuring van de factuur.

Via Arco kunnen bestellers eenvoudig een bestelbon 
aanmaken, die meteen ter goedkeuring naar de 
verantwoordelijke gestuurd wordt. Na goedkeuring 

gaat de bon automatisch naar de leverancier. Ook 
de leveringsstatus van de bestelling wordt in de 
bestelmodule opgevolgd en aangevuld. Ten slotte bekijken 
de medewerkers van de facturatiedienst in Arco of de 
factuur voor de bestelling correct is.

Met Arco is er nu een uniforme en geautomatiseerde 
manier van bestellen van kracht binnen de 
woonzorggroep, wat een hele verbetering vormt.
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Ethische reflectie “on the road” 

4 000 handen in elkaar

Sinds 2015 kan GZA Zorg en Wonen rekenen op een 
overkoepelende ethische werkgroep, die zorgvuldige 
ethische reflecties maakt bij concrete casussen en 
adviezen formuleert. Tal van moeilijke onderwerpen 
zoals fixatie, levensmoeheid en diversiteit, passeerden 
de revue. 

Toch bleek gaandeweg dat ethische reflectie ook 
nodig is op de werkvloer zelf, met personeelsleden die 
in de dagelijkse praktijk staan. Daarom ontwikkelde 
de ethische werkgroep een werkwijze voor ethische 
reflectie op de campus zelf, waar betrokken 
medewerkers aan deelnemen. Die werkwijze kreeg de 

naam “ethische werkgroep on the road”. Daarbij geven 
de campussen zelf op voorhand aan waar medewerkers 
in de praktijk tegenaan lopen. Aan de hand van het 
zelfontwikkeld stappenplan voor moreel beraad, wordt 
de zorgethische casus geanalyseerd samen met de 
zorgverleners die het er moeilijk mee hebben. 

In 2019 kwamen er zo zes uitdagende casussen voor 
analyse op tafel. Voor 2020 stimuleren we elke campus 
om daar minstens eenmaal gebruik van te maken. Zo 
brengen we ethische reflectie weer een stapje dichter 
bij de werkvloer. 
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Woonzorgcampussen vallen in de prijzen 

4 000 handen in elkaar

Bij GZA Zorg en Wonen zijn drie woonzorgcampussen in de prijzen gevallen dankzij de hoge griepvaccinatiegraad bij hun 
medewerkers in de winter van 2019-2020. Het Vlaams Agentschap Zorg en Wonen reikte een gouden certificaat uit aan 
woonzorgcampus De Zavel en een zilveren certificaat aan woonzorgcampussen Hollebeek en Sint-Bavo. Bijna alle andere 
campussen haalden een hoger vaccinatiepercentage dan in 2018. Een schitterend resultaat! 
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Implementatie van een  
nieuwe sectorale functieclassificatie (IFIC) 

4 000 handen in elkaar

In april 2019 ondertekenden de sociale partners in het paritair comité 330 een collectieve arbeidsovereenkomst over een 
nieuwe sectorale functieclassificatie. Die CAO is van toepassing op onder meer de sector ouderenzorg, waartoe  
GZA Zorg en Wonen behoort. 

Daardoor moesten we de bestaande GZA-functies afstemmen met de nieuwe sectorale referentiefuncties. Dat deden we 
aan de hand van de IFIC-methodiek: eerst functies onderzoeken, beschrijven en wegen, dan in functiecategorieën brengen, 
en nadien koppelen aan loonschalen.

Afhankelijk van de toegewezen sectorale referentiefunctie, de anciënniteit en het reële maandloon kon het nieuwe IFIC-
loon een positief of negatief effect hebben. Elke medewerker kon op basis van een individuele simulatie kiezen om al dan 
niet over te stappen naar het IFIC-loon. De nieuwe IFIC-loonschalen traden in werking in november 2019.
Een goede functieclassificatie vormt de basis voor een correct loonbeleid en is een belangrijk HR-instrument voor 
bijvoorbeeld het vormingsbeleid, evaluatiegesprekken en aanwervingen.
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Tevredenheidsmeting “Alles goed?” 

4 000 handen in elkaar

We vroegen al onze medewerkers om deel te nemen 
aan onze tevredenheidsmeting “Alles goed?”, 
uitgevoerd door BING Research. Daarin peilden we naar 
de algemene tevredenheid van onze medewerkers, 
maar ook naar de mate waarin onze medewerkers 
GZA Zorg en Wonen als werkgever en als zorgverlener 
zouden aanbevelen. 791 medewerkers namen deel aan 
de meting, wat een respons van 85 % betekent. 

De resultaten over de algemene tevredenheid van de 
medewerkers zijn best positief. Op het moment van de 
meting was 85 % van de deelnemers tevreden tot heel 
tevreden, 5 % ontevreden en 10 % neutraal.

Verder wil 25 % van de deelnemers GZA Zorg en Wonen 
aanbevelen als werkgever. 16 % zou dat niet doen. Die 
cijfers liggen in lijn met de benchmark waarmee we 
vergelijken. Wat opvalt, is dat veel medewerkers de 
woonzorgcampussen van GZA Zorg en Wonen zouden 
aanbevelen als verblijfplaats. Daar scoren we een pak 
hoger dan de benchmark.

Op basis van de resultaten planden we verbeteracties 
op het vlak van onderlinge samenwerking, opleiding en 
communicatie. Ook stelde iedere woonzorgcampus een 
lokaal actieplan op. 
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Professionalisering vrijwilligersbeleid

4 000 handen in elkaar

Elk van de campussen van GZA Zorg en Wonen kan 
rekenen op de inzet van vrijwilligers. Op sommige 
campussen zijn dat er een handvol, op andere 
campussen springen wel meer dan honderd personen 
vrijwillig bij in de zorg en ondersteuning van bewoners. 

Elke vrijwilliger verdient een warm en professioneel 
onthaal. Vandaar kreeg een werkgroep de opdracht 
om het vrijwilligersbeleid op de campussen te 
ondersteunen: die werkgroep maakte een sluitende 
vrijwilligersovereenkomst op, zette de verzekering op 

punt en werkte voor elke campus een wegwijsbrochure 
uit. Elke campus engageerde zich om een 
vrijwilligerscoördinator aan te stellen, die op basis 
van een reeks richtlijnen het vrijwilligersbeleid op de 
campus vormgeeft. 

Aanvullend op het lokale vormingsaanbod op de 
campussen, organiseerden we in 2019 ook een eerste 
overkoepelende bijscholing rond dementie. Die werd 
zeer gesmaakt door de aanwezige vrijwilligers. 
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Een hart voor elkaar
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Bewoners Heide Velden tijdelijk  
opgevangen op campus Sint-Jozef 

Een hart voor elkaar

Op 1 oktober 2019 veroorzaakte hevige regenval zware schade aan het dak van woonzorgcampus Heide Velden. 
Om de veiligheid van de bewoners te garanderen, besliste de directie van GZA Zorg en Wonen om de kamers van de 
bovenverdieping te ontruimen en om zestien bewoners tijdelijk onder te brengen op campus Sint-Jozef in Mortsel. 
Daar werd in allerijl een leegstaande afdeling voor hen ingericht. Het dak werd hersteld en de bewoners konden, 
samen met hun vaste zorgverleners, weer naar huis op 5 november. We bedanken iedereen die mee voor de vlotte 
verhuizing en het warme onthaal heeft gezorgd.
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Woonzorgcampus Hollebeek 
deelt zijn tuin met de buurt 

Een hart voor elkaar 

Op 6 juli 2019 opende woonzorgcampus Hollebeek, samen met buurtwerk “De Stek” van samenlevingsopbouw, officieel 
hun samentuin. Een samentuin is een tuin waar buurtbewoners groenten, fruit, kruiden en bloemen kunnen telen. De 
woonzorgcampus koos ervoor om de tuin “de Kloostertuin” te dopen, wat verwijst naar de congregatie van de zusters der 
armen waarvan GZA het grote perceel grond heeft gekocht.

Met eigen middelen en met steun van het GVA-fonds en de burgerbegroting richtten campus Hollebeek en 
Samenlevingsopbouw Antwerpen de tuin in met een wandelpad en bloembakken. Een opbouwwerker van De Stek leidt 
buurtactiviteiten in goede banen. Opzet is de tuin geleidelijk verder in te richten en toegankelijk te maken voor de eigen 
bewoners en de buurt.
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Symposium “Dementie kent geen kleur”

Een hart voor elkaar

Leven met dementie én met een migratieachtergrond, hoe is het en hoe kunnen we helpen? Het Expertisecentrum 
Dementie Orion, dat ondergebracht is bij moederorganisatie GZA Zorg en Wonen, ging in gesprek met professionelen 
(onderzoekers en personen uit de sector) en mantelzorgers met een migratie-achtergrond. Zo bracht het 
expertisecentrum het thema samen met hen onder de aandacht tijdens een symposium op 20 september 2019. 

Een film met getuigenissen, een spel en aangepaste vorming zijn beschikbaar om zorgverleners te ondersteunen in 
cultuursensitief denken en bij de zorg voor personen met dementie.

D e m e n t i e
k e n t  g e e n  k l e u r
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Woonzorgcampus Hollebeek stelt  
assistentiewoningen ter beschikking 
aan slachtoffers ontploffing Wilrijk 

Een hart voor elkaar

Op 3 september 2019 zorgde een gasexplosie in de wijk Valaar in Wilrijk voor veel schade. Heel wat bewoners in de 
nabijheid van de ontploffing konden niet meer in hun huis terecht. Daarom stelde woonzorgcampus Hollebeek, dat 
vlakbij de plaats van de explosie ligt, zijn assistentiewoningen ter beschikking aan de slachtoffers. Zij konden van het 
onderdak gebruikmaken tot ze weer naar huis konden terugkeren. Op die manier wilde campus Hollebeek hen een 
hart onder de riem steken.
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Suske en Wiske veroveren  
woonzorgcampus Sint-Vincentius 

Een hart voor elkaar

De gangen en leefruimtes van woonzorgcampus Sint-Vincentius kregen in 2019 een heuse metamorfose. Ze zijn 
namelijk opgevrolijkt met de personages uit de stripreeks Suske en Wiske. Er hangen tekeningen, canvassen en muur- 
en deurstickers met de bekende stripfiguren op. De deurstickers zorgen ervoor dat bewoners met dementie minder 
snel gaan dwalen, omdat de stickers de deuren camoufleren. De beelden verlagen ook de drempel voor kleinkinderen 
en achterkleinkinderen om op bezoek te komen. Ten slotte zorgen de beelden ook permanent voor een aangename 
sfeer in het gebouw.

Waarom Suske en Wiske? Kalmthout is de bakermat van de stripreeks. De meeste bewoners van Sint-Vincentius zijn 
er dus mee opgegroeid, en herkennen de figuren nog steeds.

Voor dit project werkte het team van de woonzorgcampus samen met stripkenner Jan Francken, het Suske-en-Wiske-
kindermuseum en Studio Vandersteen in Kalmthout. De afbeeldingen en tekstballonnen werden speciaal voor de 
woonzorgcampus gepersonaliseerd, om zo de link met Kalmthout nog duidelijker te maken voor de bewoners.
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Woonzorgcampus Hollebeek werkt cultuursensitief 

Een hart voor elkaar

Al van bij de opening van woonzorgcampus Hollebeek in 
de multiculturele buurt van het Kiel, stond cultuursensitief 
werken ingepland als een van de voornaamste 
strategische doelen. Om een woonzorgcampus van, voor 
en door het Kiel te worden, hoort de dienstverlening 
open en drempelverlagend te zijn voor iedereen. Daarom 
bouwen de medewerkers, de vrijwilligers en de bewoners 
jaarlijks verder aan cultuursensitiviteit. 

In 2019 nam de woonzorgcampus, samen met twee 
andere woonzorgcentra, deel aan het leertraject 
cultuursensitieve zorg. Dat traject werd begeleid 
door het kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en een 
onderzoekster van de Karel de Grote Hogeschool. 

Uiteraard zat de campus zelf ook niet stil. Samen 
met de stedelijke inburgeringsdienst Atlas zette 
Hollebeek het opleidingstraject voor medewerkers 
voort. Daarbij reflecteerden teambegeleiders over 
hoe zij cultuursensitiviteit in de dagelijkse praktijk 
kunnen waarmaken ten opzichte van medewerkers en 
cliënten. Zorgkundigen namen dan weer deel aan een 
verdiepingssessie, waarbij aan de hand van een spel met 
als thema “dementie kent geen kleur”, ontwikkeld door 
het Expertisecentrum Dementie Orion, nagedacht werd 
over cultuursensitiviteit in de dagelijkse zorg. 
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Opstart bewonersparlement op  
campussen Sint-Bavo, Sint-Gabriël en Sint-Camillus 

Een hart voor elkaar

We hechten veel belang aan de mening van onze 
bewoners. Dat uitte zich tot nu toe bijvoorbeeld in de 
gebruikersraad die we oprichtten, om bij bewoners te 
peilen naar hun verwachtingen en ervaringen over zaken 
als eten, verzorging, schoonmaak en activiteiten.

Om bewoners nog meer te betrekken bij het beleid 
van hun woonzorgcampus, startten de campussen 
Sint-Bavo, Sint-Gabriël en Sint-Camillus in 2019 een 
bewonersparlement op. Daarin werken bewoners en 
medewerkers samen aan iets dat de bewoners willen 

verwezenlijken. Een voorbeeld van een project is de 
tuin van woonzorgcampus Sint-Bavo, die de bewoners 
wilden hertekenen. In het bewonersparlement zetelt per 
leefgroep één vertegenwoordiger.

In 2019 vonden de eerste drie bewonersparlementen 
plaats, en ze bleken een groot succes. Dit nieuwe initiatief 
maakt deel uit van een langetermijnplan om uiteindelijk 
samen het beleid te gaan maken, naar analogie met het 
Tubbe-model. De eerste stappen zijn hiermee dus gezet.

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180626avc
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Ethisch verantwoorde zorg 
vertaald naar de praktijk 

Een hart voor elkaar

Woonzorgcampus Sint-Gabriël nam in 2018 deel aan de lerende gemeenschap rond ethisch verantwoorde zorg, en 
vertaalde dat in 2019 naar de dagelijkse praktijk. De campus stak van wal met een startmoment “Goede Zorg” voor alle 
medewerkers. We spreken van “startmoment” en niet van “vorming”, omdat het geen kennis overbrengt maar een manier 
van denken voor de medewerker. 

Ethisch verantwoorde zorg is geen zaak van theorie of principes, maar van ervaring. Daarom was een ervaringsgerichte 
aanpak, die bijzonder krachtig is om de ontwikkeling van ethische zorgattitudes te stimuleren, het uitgangspunt van het 
startmoment. Vóór het startmoment hadden enkele medewerkers de opdracht gekregen om aan het maaltijdgebeuren 
deel te nemen. Anderen hadden tijdens de ochtendzorg aan een bewoner de open vraag “Wat wil je dat ik vandaag voor 
je doe?” gesteld. Hun ervaringen bespraken ze tijdens het startmoment. Eveneens stonden ze aan de hand van een 
zelfgekozen foto stil bij wat “goede zorg” voor iedere medewerker betekent. 

We concluderen dat goede zorg motiverend werkt. Het maakt ruimte voor relaties. Deugddoende zorg laat een bewoner 
als persoon tot zijn recht komen. Medewerkers met warme en zorgzame attitudes zijn daarom een onmisbare schakel voor 
een kwaliteitsvolle zorgverlening. Omdat werken aan een ethisch zorgklimaat een opdracht is van alle medewerkers in elke 
zorgrelatie, is er op woonzorgcampus Sint-Gabriël een werkgroep opgericht om dat levendig te houden.



GZA Zorg en Wonen - Jaarverslag 201941

Een vriendelijke afdruk
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We zorgen voor morgen

Een vriendelijke afdruk

Eind 2018 lanceerde GZA haar duurzaamheidsbeleid 
“We zorgen voor morgen”. Daarmee wil GZA 
zich inzetten voor een leefbare wereld via een 
positieve en duurzame verandering binnen de 
organisatie. Het beleid vertrekt vanuit zeventien 
duurzaamheidsdoelstellingen die opgesteld zijn door 
de Verenigde Naties. Die doelstellingen omvatten zowel 
economische, sociale als ecologische aspecten van 
duurzaamheid. 

In 2019 koos GZA enkele van die doelstellingen om zich 
op toe te leggen, waaruit dan concrete actieplannen 

ontstonden. Zo schaften we het gebruik van plastic 
wegwerpbekers en -lepels op veel diensten af. De 
diensten gebruiken nu herbruikbare glazen, kopjes en 
lepels. Dat betekent een enorme vermindering van het 
plasticverbruik in onze organisatie. Een andere actie 
resulteerde in een nieuwe procedure om materiaal dat 
een dienst niet meer gebruikt, beschikbaar te stellen 
aan andere diensten, te verkopen aan bijvoorbeeld 
tweedehandscentra of weg te schenken.  
GZA Zorg en Wonen deed inspanningen om bijvoorbeeld 
minder verpakkingen en plasticfolie te gebruiken of  
om een vaste veggiedag in te lassen.
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Cijfers

Topzorg is meer dan louter medische zorg van de bovenste plank. 
Het is zorg met een hart, die maakt dat elk van onze patiënten, 
bewoners en bezoekers zich bijzonder voelt. Dat is misschien niet 
meteen in cijfers uit te drukken, maar toch schetsen we in dit 
hoofdstuk een cijfermatig beeld van wie we zijn en wat we het 
afgelopen jaar gerealiseerd hebben. 
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Cijfers

Hier vind je de geconsolideerde 
kerngetallen voor GZA Ziekenhuizen en  
GZA Zorg en Wonen voor 2019. 

Kerngetallen GZA

Activa GZA Ziekenhuizen 2019 GZA Zorg en wonen 2019

Oprichtingskosten  1 333 696  0

Immateriële vaste activa  1 012 009  178 161

Materiële vaste activa  230 593 337  111 306 704

Financiële vaste activa  55 585  21 723

Vorderingen op meer dan 1 jaar  6 362 763  18 091 867

Voorraden  10 004 472  3 625 888

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar  106 574 272  10 475 659

Geldbeleggingen  61 186 478  113 270

Liquide middelen  5 584 215  10 390 775

Overlopende rekeningen  1 809 575  376 323

 TOTAAL 424 516 402 154 580 370
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Passiva

Beginvermogen  15 602 989  10 522 522

Herwaarderingsmeerwaarden  977 015  415 222

Bestemde fondsen  40 556 671  1 247 295

Overgedragen resultaat  88 818 752  8 175 109

Investeringssubsidies  27 365 740  29 864 901

Voorzieningen voor risico’s en kosten  15 407 420  695 966

Schulden op meer dan 1 jaar  105 342 878  82 184 790

Schulden op ten hoogste 1 jaar  128 333 971  18 560 769

Overlopende rekeningen  2 110 967  2 913 796

 TOTAAL 424 516 402 154 580 370

Cashflow

Resultaat  5 497 489  576 457

Afschrijvingen, voorzieningen  23 742 580  5 457 174

Kapitaal- en intrestsubsidies  -2 361 964  -2 643 809

 TOTAAL 26 878 105 4 258 106

 Bedrijfsopbrengsten 429 630 826 61 612 754

 Lonen & wedden 164 492 970 41 806 683

 Resultaat boekjaar 5 497 489 576 457

Cijfers



GZA Zorg en Wonen - Jaarverslag 201946
Cijfers

Met een totaal van 1 319 woongelegenheden op onze tien woonzorgcampussen vertegenwoordigden we ook in 2019 
een significant deel van het woonzorgaanbod in de Antwerpse regio. Het aantal woongelegenheden is in vergelijking 
met 2018 hetzelfde gebleven.

Zorgaanbod GZA Zorg en Wonen

 WZC  Kortverblijf  Dagverzorging  Assistentiewoningen  LDC 

Cadiz   120   0     48 

De Bijster  113  4    0 

De Hazelaar  90  7  x  56  x

De Zavel  136  0    0

Heide Velden  34  0    26

Hollebeek  117  3  x  45

Sint-Bavo  120  0  x  37

Sint-Camillus   72  3  x  34

Sint-Gabriël  67  0    0

Sint-Vincentius  140  8  x  39  x

 TOTAAL 1009 25  285
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Cijfers

De tewerkstelling bij  
GZA Zorg en Wonen is ten  
opzichte van 2018 lichtjes gedaald. 
Toch stonden niet minder dan  
1 012 medewerkers in 2019 klaar 
om onze bewoners met de beste 
zorg te omringen.

Tewerkstelling GZA Zorg en Wonen

1200

1000

800

600

400 

200 

0 

2016          2017           2018           2019

98
1

10
19

83
6

10
12

 



GZA Zorg en Wonen - Jaarverslag 201948
Cijfers

Zoals het een zorgorganisatie 
betaamt, zijn er bij  
GZA Zorg en Wonen voornamelijk 
medewerkers aan de slag die 
verplegende, verzorgende en 
paramedische functies bekleden. 
Samen maken zij 73 % uit van 
het medewerkersbestand op de 
verschillende woonzorgcampussen.

Functieverdeling GZA Zorg en Wonen

  administratief

  ander

  onderhoud

  keuken

  paramedisch

  verplegend

  verzorgend

  animatie

3,19%

12,97%

5,03%

7,16%

20,91%

44,63%

4,94%
1,16%
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Cijfers

GZA Zorg en Wonen is rijk aan 
expertise en dat hebben we te 
danken aan zorgverleners en andere 
medewerkers die hun jarenlange 
ervaring met ons delen.

Veertigers en vijftigers zijn het 
sterkst vertegenwoordigd binnen 
onze organisatie. Ze vormen met 
respectievelijk 22 % en 30 % de 
grootste leeftijdscategorieën.

Leeftijden GZA Zorg en Wonen
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Cijfers

Werken bij GZA Zorg en Wonen 
bleek voor velen een goede keuze: 
bijna 42 % van onze medewerkers 
schenkt onze patiënten al 10 jaar 
of langer zijn beste zorg. De groep 
medewerkers met een anciënniteit 
van 1 tot en met 2 jaar is met bijna 
20 % het best vertegenwoordigd 
binnen onze organisatie.

Anciënniteit GZA Zorg en Wonen

  < 1 jaar

  1 - 2 jaar

  3 - 4 jaar

  5 - 9 jaar

  10 - 14 jaar

  15 - 19 jaar

  20 - 24 jaar

  �= 25 jaar

11,76%
11,46%
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