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Voorwoord

Kintsugi, wat letterlijk ‘goud + verbinding’ bete-
kent, is de naam van een oude Japanse kunst 
waarbij gebroken keramiek gelijmd wordt en het 
hersteld resultaat zelfs hoger ingeschat wordt 
dan het origineel.

Deze Japanse filosofische stroming legt de nadruk 
op het aanvaarden van imperfectie en de berus-
ting erin. Leven is vallen en opstaan. De gouden 
littekens maken ons sterker, mooier en waarde-
voller. Een Kintsugi bord bevat de herinneringen 
van wat ooit was en wat doorstaan werd.

Ons nieuwe logo wil hetzelfde uitstralen: een 
grensverleggende veerkracht en schoonheid. We 

hebben deze prachtige sym-
boliek gebruikt in ons 

nieuwe Klimroos 
logo, omdat we 

na 20 jaar toe 
waren aan een 
nieuwe en 
frisse “look”.

2019 was een 
scharnierjaar in 

ons strategisch 
management. Ons 

vorige strategieplan 
werd afgerond. We tekenen 

nu een nieuwe weg uit voor de komende 5 jaren. 
We zochten contact met onze partners in de zorg 
om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van 
de toekomstige uitdagingen. Zorggebruikers, ons 
eigen personeel maar ook veel van onze externe 
partners werden persoonlijk bevraagd naar hun 
mening over onze organisatie, over hun idee waar 

we moeten op inzetten en we wisselden ideeën 
uit over hoe dit best kan aangepast worden. 
Ik ben er zeker van dat een dergelijke brede 
bevraging uniek is in onze sector. Deze boeiende 
gesprekken geven ons een degelijk en sterk fun-
dament waar we op kunnen bouwen. Een bondige 
weerslag wordt gepresenteerd verder in het 
jaarverslag.

In 2019 werden wij en onze zorggebruikers gecon-
fronteerd met correctiefase 2, welke bedoeld was 
om personen met dezelfde zorgnood, een gelijk 
budget te geven. Op deze wijze zou men de histo-
rische ongelijkheid wegwerken. In werkelijkheid is 
er gewoon te weinig budget. 
In De Klimroos daalt quasi voor iedereen het per-
soonsvolgend budget! Dit wordt nu de komende 
4 tot 8 jaren doorgevoerd. Deze grote daling van 
de middelen zal de komende jaren wellicht dé 
grote uitdaging vormen bij het hoog houden van 
de kwaliteit van de zorg.

Afgelopen jaar werd jammer genoeg ook gete-
kend door 10 overlijdens. Dit is tevens de 
verklaring voor de dalende aanwezigheidscijfers. 
Een overlijden weegt altijd zwaar door bij perso-
neel, medebewoners, en hun netwerk. 
Organisatorisch komt daar nog bij dat deze plaat-
sen niet meer automatisch worden opgevuld 
door een “erkenning”. We moeten wachten tot 
zich iemand aandient met een budget. Daar zijn 
we gelukkig aardig in geslaagd.

Maar uiteraard kan dit gevolgen hebben voor ons 
personeel. Naast kleinere budgetten heeft ook 
een blijvende of tijdelijke mindere bezetting zijn 
weerslag op de personeelsmiddelen. Dit is een 
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totaal nieuw gegeven in onze sector. We zijn nu 
écht sociale ondernemers met al de risico’s hier-
aan verbonden. Maar we zijn goed gewapend voor 
de uitdagingen die dit ondernemerschap met zich 
meebrengt. 

We realiseerden onze mooie gebouwen, ons zorg-
aanbod aan dag- en nachtopvang is gevarieerd en 
gespreid in de regio, ons degelijk en warm perso-
neel geeft elke dag het beste van zichzelf, en we 
kunnen uitpakken met positieve financiële cijfers.
Goed personeel is en blijft ons grootste en 
belangrijkste goed! Geluk zit vooral in de kleine 
attenties, de kleine gebaren: wij benoemen ze 
dikwijls als “de mangomomenten”! Ik zie dan 
de kracht van een aanraking, de kracht van een 
babbel, de kracht van een blij 
gezicht, de kracht van humor, …

Terwijl ik dit schrijf woedt het 
coronavirus in alle hevigheid. Het 
is niet in cijfers te vatten wat dit 
virus vergt van ons personeel. 
Daarom en heel expliciet in 
deze inleiding: chapeau voor het 
engagement, de flexibiliteit, het 
volhardend enthousiasme,… 
Voor de “helden van de zorg” 
hoop ik dat de overheid ook na 
de crisis een extraatje voorziet.

De Klimrooscultuur is er een 
van samen zorgen, van samen 
genieten ook. Een beetje een gelukfabriek… Deze 
cultuur, deze eigenheid is moeilijk onder woorden 
te brengen, moeilijk te ‘pakken’, maar misschien 
haal je dit des te meer uit de foto’s die dit jaar-
verslag illustreren.

Jos Steensels
directeur

Directieteam 
De Klimroos 



Deel 1: Aandachtspunten van de werking
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De Klimroos: klaar voor de toekomst!
1. Individuele gesprekken 
met zorggebruikers

Binnen De Klimroos voeren we telkens voor 
een zorgbespreking een diepgaand, individueel 
gesprek met de zorggebruiker over de thema’s 
van kwaliteit van leven. Dit zijn bijvoorbeeld vrije 
tijd, sociale inclusie, fysieke gezondheid, maar ook 
thema’s zoals seksualiteit en levenseinde komen 
aan bod. In totaal waren er gesprekken met meer 
dan 60 % van onze zorggebrui-
kers waar we informatie 
hebben uitgehaald over 
de thema’s die voor onze 
zorggebruikers belang-
rijk zijn, en waar volgens 
hen nog iets aan kan 
verbeteren.

2. Denkoefening 
met ons personeel

Samen met al ons personeel werd in de team-
vergaderingen volgende denkoefening gemaakt: 
‘Welke doelstellingen moet De Klimroos de 
komende jaren voorop zetten op gebied van 
zorg, personeel en organisatie.’ Eerst werden ze 
gevraagd hier individueel over na te denken. Een 
gesprek in team op een later moment zorgde 
voor een consensus van onderwerpen binnen het 
team. Het resultaat was voor elk team een tiental 
thema’s waar volgens hen De Klimroos op gebied 
van zorg, personeel en organisatie dient op in te 
zetten.

Tim R., personeelslid Mistel 1
“Ik heb het als zeer fijn ervaren dat 
we bij dit proces betrokken waren.
De manier van werken binnen De Klimroos is 
altijd speciaal en uniek en dat zie je ook hierin.”

Samen uniek in zorg, daar gaan we voor.
Samen, omdat we geloven dat het bieden van 
kwalitatieve zorg op maat alleen maar kan ver-
trekken vanuit samenwerking en dialoog. In 
eerste instantie werken we natuurlijk samen met 
de zorggebruiker en het netwerk, maar ook ons 
personeel en externen zijn belangrijke partners 
in de zorg.

Uniek, omdat we als Klimroos steeds dat stapje 
verder proberen te gaan en mogelijkheden 
zien in plaats van beperkingen. Als dat betekent 
‘samenwerken’, dan doen we dat. Als dat bete-
kent ‘innoveren’, dan doen we dat. Alles wat de 
kwaliteit van onze zorg ten goede komt, wat de 
zorggebruiker ten goede komt, is altijd een goed 
idee.

De Klimroos staat dan ook niet stil. Elke vijf jaar 
kijken we vooruit. We bespreken wat nodig is om 
ons klaar te maken voor de toekomstige uitda-
gingen. Uitdagingen die op ons af komen vanuit 
verschillende hoeken:
• We bekijken de noden en verwachtingen van 

zorggebruikers. Wat vragen zij, wat hebben 
zij nodig om hun kwaliteit van leven te behou-
den en te vergroten, waar kan De Klimroos dat 
beetje extra bieden?

• We willen een toonaangevende werkge-
ver zijn. We stellen onszelf en anderen de 
vraag wat personeel nodig heeft om hun job, 
de komende jaren, met hart en met plezier te 
blijven uitoefenen.

• Welke uitdagingen komen op ons af vanuit de 
samenleving? Welke veranderingen staan er in 
het zorglandschap, maar ook in de brede maat-
schappij voor ons klaar en hoe bereiden we 
ons als organisatie daar best op voor?

In 2019 hebben we een breedschalig project 
uitgewerkt binnen De Klimroos, waarin we niet 
alleen vanuit het beleid, maar ook met al onze 
partners bovenstaande noden in kaart hebben 
gebracht. Volgende acties hielpen ons om een zo’n 
breed mogelijk beeld te krijgen op de toekom-
stige uitdagingen.
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Marc C., voorzitter steunfonds De Klimroos, 
lid van Raad van Toezicht

“Zowel in de Raad van Toezicht als in Het 
Steunfonds zijn we niet direct, maar toch een 
stukje van buitenaf betrokken bij De Klimroos.
Daarom was het goed om bij de opmaak van 
de nieuwe strategiekaart ook onze mening 
te kunnen ventileren. Voor De Klimroos zelf 
een manier om een externe maar goedbedoel-
de mening voorgespiegeld te krijgen. Hoe kij-
ken bevoorrechte “derden” naar De Klimroos? 
Welke houding tussen zorggevers en zorg-
gebruikers moet in de vooropgestelde visie 
zonder compromissen nagestreefd worden?
Betrokken “derden” kunnen zo de funda-
menten van De Klimroos helpen onder-
bouwen en mogelijkheden helpen creë-
ren om resoluut voor het welzijn van de 
zorggebruikers in de toekomst te blijven kiezen.”

Lief E., Lid steunfonds De Klimroos
“Ik heb het zeer aangenaam ervaren om mijn mev-
ning of kijk te mogen geven op de gestelde vragen.
Als buitenstaander zie je soms de dingen anders, 
maar ben je ook niet meer altijd op de hoog-
te van de nieuwe ontwikkelingen in de sector, 
wat meedenken niet altijd gemakkelijk maakt.”

Het resultaat van heel dit intensieve doch boei-
ende proces, is een strategiekaart waarin we 
doelen stellen waar we de komende jaren op 
gaan inzetten. Voor de drie thema’s; zorggebrui-
kers, personeel en organisatie, hebben we telkens 
een vijftal hefbomen vastgelegd, die ons beleid de 
komende jaren bepalen.
Bij deze nemen we jullie graag mee in de koers 
die we als Klimroos de komende jaren gaan varen. 

Welkom aan boord!

Katrien E., diensthoofd Mistel 2
“Wij hebben als groep ervaren dat het be-
langrijk is om breder te denken dan enkel de 
dagdagelijkse zorg voor onze bewoners. Het is 
ook fijn om te zien hoe ook onze actiepunten 
gedeeld werden door andere groepen en uitein-
delijk een plekje kregen in de strategiekaart.”

3. Semigestructureerd 
interviews met (externe) 
partners.

De Klimroos heeft samenwerkingsverbanden 
met verschillende diensten en organisaties, zoals 
bijvoorbeeld zelfstandige verpleging, een soci-
ale bouwmaatschappij, de Raad van Toezicht, 
Familiehulp, de ondernemingsraad en andere. 
In een semigestructureerd interview werden 
verschillende partners bevraagd over volgende 
thema’s:
Welke veranderingen zien wij in de behoeften, 
wensen en gedragingen van onze cliënten? Hoe 
denken of voorspellen we dat deze vragen gaan 
evolueren? En hoe spelen wij hier als voorziening 
best op in?
Wat zijn volgens jullie de grootste uitdagingen op 
gebied van personeelsbeleid? Hoe kunnen we ons 
hier op voorbereiden?
 Welke maatschappelijke ontwikkelingen zullen 
de omgeving van de zorg voor mensen met een 
beperking mee bepalen? En hoe bereiden we 

ons volgens jullie hier best op 
voor?

Deze gesprekken, met 
meer dan 15 partners, 
hebben onze blik niet 
alleen verruimd, maar 
ook ons strategisch 

plan een stevige funde-
ring gegeven.
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Strategiekaart 2018 - 2023
Cliëntgerichte doelstelling

Als Klimroos stellen we de kwaliteit 
van leven van onze zorggebruikers 
centraal. We vertrekken vanuit hun 
noden en vragen, en zijn creatief in 
het zoeken naar zorg op maat.

1. We vergroten het psychisch welbevinden van 
onze zorggebruikers.

Definitie:

Onze zorggebruikers voelen zich gehoord, en 
daardoor beter in hun vel. De Klimroos zet in op 
tijd maken voor babbels, zowel met professionele 
medewerkers (intern of extern) als niet-profes-
sionelen. Hierbij zijn tijd maken voor individuele 
aandacht en het vertrekken vanuit een luiste-
rende basishouding, die aansluit bij de individuele 
beleving, zeer belangrijk.

2. Binnen Lindelheide worden zorg en 
assistentie snel en efficiënt verleend.

Definitie: 

We streven naar zo’n kort mogelijke wachttijden 
binnen Lindelheide. Sanitaire oproepen worden 
binnen de vijf minuten wachttijd afgehandeld en 
de gemiddelde, totale wachttijd houden we onder 
de zes minuten. Hiernaast streven we naar minder 
pieken (> 20 minuten wachten), waardoor de 
daaropvolgende wachttijden niet oplopen. Hierbij 
is een optimaal efficiënt gebruik van het oproe-
psysteem noodzakelijk. Zowel ADL-assistenten 
als bewoners worden goed betrokken in dit 
proces.

3. De Klimroos beschikt over een efficiënt en 
goed draaiende vrijwilligerswerking.

Definitie:

De Klimroos zet in 
op het behouden en 
ondersteunen van hui-
dige vrijwilligers én het 
aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers. Hiernaast 
installeren we een buddy-wer-
king met vrijwilligers, waar één op één 
contact met de zorggebruikers centraal staat.

4. De Klimroos organiseert en coördineert een 
flexibele, vraaggestuurde dagondersteuning, op 
maat van alle zorggebruikers.

Definitie:

We streven naar een dag-ondersteuning die 
centraal gecoördineerd wordt en in werking 
alle leefgroepen van De Klimroos omvat. Het 
aanbod wordt verfijnd en aangepast op toe-
komstige vragen en noden. We staan open voor 
vragen van huidige zorggebruikers, maar spelen 
ook in op externe vragen. We realiseren een per-
soonlijke, vraaggestuurde en dus meer flexibele 
dagondersteuning.

5. De Klimroos biedt ondersteuning bij de 
praktische organisatie van het leven van de 
zorggebruiker

Definitie:

Op vraag van de zorggebruiker, helpt De Klimroos 
bij de praktische organisatie van het leven (zieken-
huisbezoeken, winkel, vrije tijd, relaties,…). Deze 
ondersteuning heeft een positieve invloed op de 
kwaliteit van leven. De organisatie van overkoe-
pelende praktische zaken wordt hierdoor ook 
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gestroomlijnd en verloopt efficiënter. Snelle en 
kleine praktische regelingen blijven op groepsni-
veau te regelen, waardoor flexibel en spontaan 
regelen mogelijk blijft.

6. Leidinggevenden worden ondersteund in 
de uitoefening van hun scharnierfunctie in de 
organisatie.

Definitie:

De diensthoofden hebben een scharnierfunctie in 
De Klimroos. Zij benaderen de werking met een 
brede, kritisch blik om verbetering te stimuleren. 
De verwachtingen ten aanzien van diensthoofden 
worden duidelijk gesteld en hun evolutie wordt 
opgevolgd. We hebben oog voor het talent van de 
diensthoofden en ze krijgen ruimte om hun eigen 
ontplooiing en die van hun team maximaal naar 
boven te halen.

7. De Klimroos is een warme en professionele 
organisatie

Definitie:

De Klimroos straalt een warme en professionele 
cultuur uit. Zowel naar zorggebruikers, naar per-
soneel als naar externen is er veel ruimte voor 
persoonlijk contact en voelen we elkaar goed aan. 
In een veranderende vzw Stijn en Klimroos, behou-
den we onze eigen cultuur en sfeer. Iedereen van 
De Klimroos zien we als ambassadeur van een 
warme en professionele organisatie.

8. De Klimroos verhoogt de flexibele inzet van 
het personeel en motiveert het personeel om 
flexibel te werken, op gebied van uren, plaats 
en/of taakinhoud.

Definitie:

De huidige en toekomstige vragen van de zorgge-
bruikers vragen een grotere flexibiliteit van onze 
werking en van ons personeel. De Klimroos wil 
kunnen inspelen op deze vragen en noden, en 

motiveert dan ook het personeel flexibiel te zijn 
waar nodig. Dit dient aanwezig te zijn zowel op 
gebied van uren, plaats en taakinhoud, en zowel in 
woonondersteuning als in dagondersteuning.

9. De Klimroos ondersteunt zijn personeel in 
het omgaan met cliënten, netwerk en externe 
partners.

Definitie:

In een veranderende samenleving wordt er van 
ons personeel een specifieke houding verwacht in 
hun omgang met cliënten, het netwerk en externe 
partners. De Klimroos ondersteunt hen en maakt 
hen eventueel sterker op het gebied waar dit 
nodig is (inhoudelijk, assertiever, op gebied van 
basishouding,…). We vinden het belangrijk dat ons 
personeel zicht heeft op ‘waarom we als Klimroos 
bepaalde dingen doen’, en we communiceren dus 
ook open over beleidskeuzes. Diensthoofden 
spelen in deze communicatie en in het begeleiden 
van deze houding een belangrijke rol.

10. De Klimroos bewaakt in zijn dagdagelijkse 
werking een goed evenwicht tussen zorg en 
bijkomende administratieve taken.

Definitie:

We zien binnen De Klimroos de zorg voor onze 
mensen als centrale opdracht. Bepaalde adminis-
tratieve taken horen hierbij, maar deze mogen niet 
in de weg staan van het menselijke zorgaspect. 
We zetten in op administratieve vereenvoudiging, 
maar geven daarnaast ook 
de nodige informatie 
over de noodzaak van 
bepaalde administra-
tie.
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11. De Klimroos communiceert efficiënt en 
open met de zorggebruikers en het netwerk

Definitie:

Een vlotte en open communicatie met de zorg-
gebruiker en het netwerk staan centraal in het 
realiseren van goede zorg. We gaan bewust om 
met informatie die gevolgen heeft voor zorgge-
bruikers of het netwerk en gaan op zoek naar de 
meeste efficiënte manier om de nodige informa-
tie vlot bij de juiste personen te krijgen.

12. De Klimroos speelt in op het huidig en 
toekomstig personeelstekort in de zorgsector.

Definitie:

De Klimroos heeft als doel voldoende bekwaam 
personeel aan te trekken, op te leiden en te 
houden.

13. De Klimroos biedt flexibele zorg

Definitie:

De Klimroos speelt actief in op de vraag om flexi-
bele zorg te organiseren, flexibel op gebied van 
tijd, plaats en/of zorginhoud. Hierbij hebben we 
oog voor de haalbaarheid binnen de organisatie.

14. De Klimroos kiest voor een ecologisch 
beleid.

Definitie:

We gaan voor een ecologisch beleid als organisa-
tie. We overwegen bij keuzes de 

ecologische opties, rekening 
houdend met de kost-
prijs. We motiveren ons 
personeel en onze zorg-
gebruikers om om om 
om een milieubewuste 
houding aan te nemen.

15. De Klimroos is gekend bij als zorginstantie 
in de brede regio

Definitie:

De Klimroos zet zich op de kaart als zorginstan-
tie opdat personeel, zorggebruikers, verwijzers, 
vrijwilligers en externe partners vlot de weg naar 
ons vinden.

16. De samenwerking en communicatie met 
huidige en nieuwe externe partners wordt 
versterkt.

Definitie:

We willen de samenwerking met huidige en 
nieuwe partners optimaliseren, bestendigen en 
uitbreiden. We vertrekken hierbij steeds van een 
win-win situatie, waarin de samenwerking voor 
beide partners een meerwaarde dient te vormen. 
We hebben in deze samenwerking oog voor het 
belang van een vlotte en 
open communica-
tie, waarbij het 
informeren en 
betrekken van 
partners een 
belangrijke 
rol inneemt.



Jaarverslag 2019 11

Samenstelling 
Raad van Toezicht

Samenstelling 
Steunfonds

Leden Raad van Toezicht
CELIS Marc
CLAES Jos
DIJSTELBLOEM Hilde
GIJBELS Mathieu
KUPPENS Marleen
MERTENS Willy
RABIJNS J.C. Betty
RENCKENS Guido
SCHOUWENAARS Willem
SWERTS Michel
VANHOUT Lambert
VEYFEYKEN Eric
Vertegenwoordiging vanuit de Gebruikersraad
AERTS Stefanie
VRIJSEN Ghislaine

Leden Steunfonds
CELIS Marc
DIJSTELBLOEM Hilde
EERDEKENS Lief
GIJBELS Mathieu
RABIJNS J.C. Betty
VANHOUT Lambert
VAN LANGENDONCK Johan (vanaf 2020)

Betty Rabijns
voorzitter

Marc Celis
voorzitter



2019 
in 

beeld
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Deel 2: Statistische gegevens
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Bewoners en deelnemers
1. Bewoners/deelnemers naar opvang

Tabel 1:  Aantal volwassen personen (+21 jaar) ingeschreven volgens geslacht op 31 december  
  2019, zonder RTH

man vrouw Totaal
Totaal 

woononder-
steuning

Totaal 
dagonder-
steuning

Totaal

2
0

1
9

D
A

G
O

N
D

ER
-

ST
EU

N
IN

G

VOUCHER 3 6 9 9

93

W
O

O
N

O
N

D
ER

-
ST

EU
N

IN
G

VOUCHER 39 31 70

84
Derden 2 0 2

Noodoproepen 7 5 12

Noodsituatie 0 0 0

Deze tabel bevat gegevens van 93 personen met een handicap aanwezig op 31/12/2019.
Van al de personen, vermeld onder ‘woonondersteuning’, nemen er 25 personen, meestal deeltijds, deel aan 
de dagactiviteiten in de dagcentra.
Van de 9 deelnemers die van thuis uit naar de dagondersteuning komen, zijn er 7 deeltijds en 2 voltijds 
ingeschreven.

RTH

In 2019 hadden we recht op 59,872 punten. 48,66 punten hiervan waren rechtstreeks toegekend aan De 
Klimroos. 11.212 punten kregen we van andere dienstencentra.
Er werden 60,4625 punten opgenomen door 13 verschillende zorggebruikers: 2 via begeleidingen, 9 via 
dagondersteuning en 2 via woonondersteuning.
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Tabel 2:  Aantal dagen woon- en dagondersteuning

2019 2018
Woononder-

steuning
Dagonder-
steuning Totaal Woononder-

steuning 
Dagonder-
steuning Totaal

Kwartaal 1 6.456,00 6.902,00 13.358,00 6.416,00 6.947,50 13.363,50
Kwartaal 2 6.352,00 6.777,50 13.129,50 6.420,00 6.874,50 13.294,50
Kwartaal 3 6.347,00 6.802,00 13.149,00 6.490,00 6.852,50 13.342,50
Kwartaal 4 6.281,00 6.755,50 13.036,50 6.420,00 6.978,50 13.602,50

Totaal 25.436,00 27.237,00 52.673,00 25.950,00 27.653,00 53.603,00

Tabel 3: Aantal aanwezigheidsdagen

2019 2018
Kwartaal 1 6.978,50 7.033,00
Kwartaal 2 6.844,00 6.956,00
Kwartaal 3 6.891,00 6.963,50
Kwartaal 4 6.837,00 7.152,00

Totaal 27.550,50 28.104,50

Tabel 4a: Aantal uren ondersteuning Lindelheide zonder noodoproepen

2019 2018
Totaal aantal uren ADL assistentie per jaar 16.539,30 18.207,60

Gemiddelde totale duur van adl assistentie per dag, per cliënt 1u 34 min 1u 35 min

Tabel 4b:  Aantal uren ondersteuning Lindelheide met noodoproepen

2019 2018
Totaal aantal uren ADL assistentie per jaar 18.249,50 19.529,20

Gemiddelde totale duur van adl assistentie per dag, per cliënt 1u 12 min 1u 15 min



Jaarverslag 2019 17

11,7 jaar11,7 jaar
is het gemiddeld 

aantal 
dienstjaren

85,59 %85,59 %
heeft een 
contract 

onbepaalde duur

79,90 %79,90 %
is vrouwelijk

39,8 jaar39,8 jaar
is de gemiddelde 

leeftijd

87,76 %87,76 % 
is begeleidend 

personeel

82,39 %82,39 %
werkt deeltijds

DIT ZIJN DE 
MEDEWERKERS

36,04 %36,04 %
is ouder dan  

45 jaar
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Personeelstatistieken
1. Personeelsleden

Tabel 5:  Aantal personeelsleden per looncategorie op 31 december 2019

2018 2019

Administratie en directie 7 7

Administratief personeel

Klasse 1 1 1

Klasse 2 1 1

Directeur

Onderdirecteur 3 3

Directeur < 13 bedden

Directeur < 30 bedden

Directeur < 60 bedden

Directeur < 90 bedden 1

Directeur + 90 bedden 1

Directiemedewerker 1 1

Artsen, paramedici, licentiaten, sociaal werkers 11 13
Ergotherapeut 7 8

Logopedist 1

Geneesheer

Omnipracticus

Specialist

Kinesitherapeut

Licentiaat psychologie 2 2

Licentiaat pedagogie

Licentiaat orthopedagogie

Sociaal werker 1 2

Trajectbegeleider 1

Assistent psychologie

Hoofd paramedisch

Hoofd maatschappelijk assistent

Onderhoudspersoneel 9 9
Logistiek klasse 4

Logistiek klasse 3 5 5

Logistiek klasse 2 4 4

Opvoedend en verzorgend personeel 80 82
Begeleidend en verzorgend personeel

Klasse 3 2

Klasse 2B 28 31

Klasse 2A 25 24

Klasse 1 17 18

Hoofdopvoeder 5 4

Opvoeder-groepschef 1 2

Gebrevetteerde verpleger 1 2

Verpleger A1 1 1

ALGEMEEN TOTAAL 107 111

Verhouding lonen uitbetaald aan 
personeel dat direct met zorgge-
bruikers werkt / totaal lonen = 
87,76%

87,76 %

12,24 %
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Tabel 6: Aantal personeelseenheden (in FTE) op 31 december 2019 volgens geslacht en aard   
  van het contract

Bedienden
Totaal % aantal DTVrouwen Mannen

VT DT VT DT
31/12/2015 12 49,09 7 4,33 72,42 73,76%
31/12/2016 14 48,12 6 5,85 73,97 72,96%
31/12/2017 12 52,58 4 8,41 76,99 79,22%
31/12/2018 16 45,37 5 7,96 74,33 71,75%
31/12/2019 9 54,52 5 10,98 79,5 82,39%

Vergeleken met de cijfers van het Vlaams Welzijnsverbond waarbij 55% van het personeelsbestand deeltijds 
werkt, mogen we aannemen dat wij op dit vlak hoog scoren.

Tabel 7: Gemiddeld aantal uitbetaalde personeelseenheden vergeleken met de ontvangen punten

Maximaal aantal 
punten In dienst punten In dienst FTE (1)

Bezoldigd VAPH - dagprijs
Directeur 165,4866 1,7349
Onderdirecteur 177,4628 1,9718
Opsteller 66,1538 1,0025
Werkliedenpersoneel 379,6753 6,4788
Geneesheer 0,000 0,000
Licentiaten 150,2586 1,6695
Paramedisch 334,8158 4,7908
Maatschappelijk werker 70,8353 0,9977
Opvoedend en verzorgend 3155,3825 47,9629
Opvoeders-groepschef 83,305 0,9687

Totaal VAPH 4747,9634 4583,3757 67,5776
Uitbetaald via budgetten

Sociale Maribel 301,5860 4,6287
Honoraria 39,9005
Totaal 341,4865 4,6287

Nota: 
(1)  In de kolom ‘in dienst’ worden zowel de zieken (periode gewaarborgd inkomen) als hun vervangers  
 opgenomen.
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Tabel 8: Personeel > 45 jaar

Aantal
2015 24,75 %
2016 29,70 %
2017 31,43 %
2018 32,71 %
2019 36,04 %

Tabel 9: Gemiddelde leeftijd personeel

Aantal
2015 38,27
2016 39,10
2017 38,89
2018 38,91
2019 39,87

Tabel 10: Leeftijdstructuur van de personeelsleden in 2019

Leeftijds- 
structuur

<21 1 0,90%
21-25 14 12,61%
26-30 10 9,01%
31-35 17 15,32%
36-40 15 13,51%
41-45 14 12,61%
46-50 22 19,82%
51-55 10 9,01%
56-60 4 3,60%
>60 4 3,60%

TOTAAL 111 100,00%
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Tabel 11:  Loopbaanvermindering

Loopbaanvermindering in 2019 FTE # personen
Landingsbaan tot 1/2T 1,2483 4
Medische bijstand 1/5de 0,0000 0
Medische bijstand tot 1/2T 0,1689 3
Medische bijstand FT 0,0144 1
Ouderschapsverlof 1/5de 0,1992 3
Ouderschapsverlof tot 1/2T 0,0000 0
Ouderschapsverlof FT 0,3697 6
Loopbaanvermindering FT met motief 0,0000 0
Loopbaanvermindering met 1/5de met motief 0,7640 5
Loopbaanvermindering met 1/5de zonder motief 0,1908 1
Loopbaanvermindering tot 1/2T met motief 2,3627 7
Loopbaanvermindering tot 1/2T zonder motief 0.000 0
Totaal Loopbaanvermindering 5,32 30

Totaal FTE (tabel 7) 79,50

Aandeel loopbaanvermindering in 
personeelsbestand

6,69%

In 2019 maakten 30 personeelsleden gebruik van een stelsel in het kader van loopbaanvermindering. De loop-
baanvermindering wordt zowel opgenomen onder de vorm van loopbaanvermindering als in andere vormen 
thematisch verlof.
De loopbaanvermindering in 2019 omgezet naar FTE, bedraagt 5,32 FTE. Het aandeel van de loopbaanvermin-
dering in totale personeelsbezetting bedraagt 6,69% in 2019.
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2. Personeelsverloop

Tabel 12: Personeelsverloop volgens functie

Instroomratio

Doel: zicht krijgen op groei, vernieuwing van de organisatie.

Formule= som van aantal verschillende aangeworven kandidaten in 2019 x 100
   Aantal werknemers op 31/12/2019

Tweemaal aanwerving van dezelfde persoon in hetzelfde jaar geldt als 1 aanwerving.

Stafpersoneel  4 x 100 =  18,18
    22

Leefgroeppersoneel 19 x 100 =  24,05
    79

Civiele diensten 0 x 100 =  0,00
    10

TOTAAL  23 x 100 =  20,72
    111

Uitstroomratio

Doel: zicht krijgen op globale uitstroom.

Formule= som van aantal verschillende uitdiensttredingen in 2019 x 100
   Aantal werknemers op 31/12/2019

Tweemaal uit dienst van dezelfde persoon in hetzelfde jaar geldt als 1 uitdiensttreding.

Stafpersoneel  1 x 100 =  5,00
    22

Leefgroeppersoneel 13 x 100 =  16,46
    79

Civiele diensten 0 x 100 =  0,00
    10

TOTAAL  15 x 100 =  13,51
    111
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Tabel 13:  Tijdelijke jobs: in- en uitstroom

Instroom Uitstroom
2015 49,21% 17,46%
2016 21,78% 16,83%
2017 29,81% 23,08%
2018 16,82% 16,82%
2019 22,30% 16,55%10

20

30

40

50

Uitstroom

Instroom

20192018201720162015

In 2019 had 85,59% van het totaal personeelsbestand een contract van onbepaalde duur (in 2018: 85,05%). De 
overige 14,41% kreeg een contract voor bepaalde duur of een vervagingscontract (in 2018: 14,95%).

De piek in 2015 is te verklaren door de fusie met Lindelheide.
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Anciënniteit Administratie 
& directie

Artsen, 
paramadici, 
licentiaten, 

sociaal werkers

Onderhouds-
personeel

Opvoedend 
en 

verzorgend 
personeel

TOTAAL Percentage

0 jaar - 9 jaar 0 2 1 30 33 29,73%
10 jaar - 19 jaar 2 2 0 23 27 24,32%
20 jaar - 29 jaar 4 4 7 26 41 36,94%
30 jaar - 39 jaar 1 3 1 3 8 7,21%

+ 40 jaar 0 2 0 0 2 1,80%
7 13 9 82 111 100%

9,01% van het aantal personeelsleden heeft een anciënnitiet van meer dan 30 jaar.
36,94% van het aantal personeelsleden heeft een anciënnitiet van 20 jaar tot 29 jaar.
24,32% van het aantal personeelsleden heeft een anciënnitiet van 10 jaar tot 19 jaar.
29,73% van het aantal personeelsleden heeft een anciënnitiet van minder dan 10 jaar.
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0 jaar - 
9 jaar

Tabel 14b: Aantal jaren dienstanciënniteit (binnen vzw Stijn)

In dienst Aantal Percentage
0 jaar - 9 jaar 57 51,35%

10 jaar - 19 jaar 22 19,82%
20 jaar - 29 jaar 28 25,23%
30 jaar - 39 jaar 4 3,60%

+ 40 jaar 0 0,00%
111 100%

+40 jaar

30 - 39 jaar

20 jaar - 29 jaar

10 jaar - 19 jaar

0 jaar - 9 jaar

Tabel 14:  Aantal personeelsleden per looncategorie volgens jaren anciënniteit (relevante anciënniteit  
  tijdens volledige loopbaan) op 31/12/2019



Jaarverslag 2019 25

Ziekteverzuim

Het welzijn van het personeel is uiterst belangrijk en blijft onze volle aandacht krijgen. Uiteraard streven we 
naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim.

De Bradford Factor = frequentie van de ziektedagen in het kwadraat x het aantal dagen ziek.

2019 2018 2017 2016
Vzw Stijn (% onder de 70) 81,2 79,1 80 81,3
Klimroos (% onder de 70) 74,6 73,6 78 76,8

Gemiddeld aantal ziekteperiodes/werknemer 1,4 1,3 1,2 1,5
Gemiddeld aantal ziektedagen (incl. langdurige ziektes) 29,4 24 14,4 13,5

Medewerkers die boven onze norm van 110 zitten 25% 21% 18% 19%

In 2019 is 74,6 het percentage Klimroospersoneelsleden met een Bradfordscore van onder de 70.
Dit wil zeggen dat 25,4 procent van de mensen een score heeft van 71 of hoger. 
Wederom zijn onze langdurige ziektes gestegen. Dit is duidelijk te zien aan de gemiddelde ziektedagen! Ons 
personeel wordt ouder: dit is zeker één van de hoofdfactoren.

Tabel 15: Aantal personeelsleden per looncategorie volgens leeftijd en geslacht op 31/12/2019

Leeftijd

TO
TA

AL
 2

01
4

TO
TA

AL
 2

01
9

Administratie 
& directie

Artsen, 
paramadici, 
licentiaten, 

sociaal 
werkers

Onderhouds-
personeel

Opvoedend 
en 

verzorgend 
personeel

Totaal
Percentage

V M V M V M V M V M
< 21 jaar 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,90%

21 - 25 jaar 12 14 0 0 2 2 1 0 6 3 9 5 12,61%
26 - 30 jaar 12 10 0 0 1 0 0 0 7 2 8 2 9,01%
31 - 35 jaar 9 17 0 0 4 0 0 0 10 3 14 3 15,32%
36 - 40 jaar 7 15 1 0 1 0 0 0 10 3 12 3 13,51%
41 - 45 jaar 7 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 10,81%
46 - 50 jaar 5 24 2 1 0 1 3 1 16 0 21 3 21,62%
51 - 55 jaar 3 10 1 0 1 0 1 2 5 0 8 2 9,01%
56 - 60 jaar 7 4 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 3,60%
> 60 jaar 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 3,60%

63 111 5 2 10 3 6 3 70 12 91 20 100%
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Tabel 16: Afwezigheidscoëfficient per oorzaak en per functie

Arbeidsongevallen

Tabel 17:  Evolutie van de frequentiegraad, werkelijke ernstgraad en globale ernstgraad van de   
  arbeidsongevallen

Frequentiegraad Werkelijke ernstgraad Globale ernstgraad
2015 18,47 0,11 0,11
2016 0 0 0
2017 26,08 0,27 0,27
2018 8,71 0,1 0,1
2019 17,07 0,15 0,15

Stafpersoneel Leefgroeppersoneel Civiele diensten Algemeen 
totaalD.T. V.T. D.T. V.T. D.T. V.T

Arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05
Zwangerschap en ziekte 

i.v.m.  zwangerschap 0,81 0,00 3,03 10,42 0,00 0,00 2,84

Ziekte GWL 3,52 6,54 3,00 3,03 2,99 0,00 3,15
Ziekte > GWL 8,41 2,14 3,55 7,96 5,20 0,00 4,70

Ziekte langer dan 1 jaar 1,65 150,94 6,46 0,00 6,11 0,00 5,01
Totaal 14,39 159,62 16,12 21,41 14,30 0,00 15,75

Nota:
 Afwezigheidscoëfficient = aantal afwezigheidsdagen x 100
     aantal tewerkstellingsdagen
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Aantal weg-werkongevallen: 0
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