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Voorwoord

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als 
het jaar dat corona onze levens doorkruiste.  
Geleidelijk aan hoorden we overal termen als:  
‘Lockdown, beperkende- en quarantaine- maat-
regelen, hoestschaamte, anderhalvemeterpolitie, 
besmettingsangst,…’  

Het werd al snel duidelijk dat dit niet de geest was 
waar De Klimroos zijn inhoudelijke zorgverlening 
aan wilde spiegelen. Onze uitdaging zag er dan 
ook heel anders uit! Hoe gingen wij binnen onze 
organisatie het kernwoord ‘afstand’ vertalen naar 
onze warme cultuur van ‘nabijheid’? Op welke 
manier konden we vanuit alle opgelegde beper-
kingen mogelijkheden scheppen binnen een sfeer 
van vertrouwen? Samen gingen we op zoek naar 
een eerder verbindende taal van ‘corona-kansen 
en bubbelfeesten’.

De verschillende actiepunten die we voorop stel-
den vanuit onze strategiekaart bleken ook in dit 
coronajaar de juiste richting te geven aan  onze 
werking. Het geluk en welbevinden van onze  
bewoners en personeel waren, meer dan ooit, 
de enige juiste parameters waarmee we onze 
beleidskeuzes konden beoordelen. We waren dan 
ook erg trots te merken dat vanuit een welzijns-
bevraging van vzw Stijn mocht  blijken dat maar 
liefst 96% van onze personeelsleden binnen De 
Klimroos zich ‘eerder wel of écht wel’ voldoende 
ondersteund heeft gevoeld.  

Dit jaarverslag geeft u een beeld van de kansen 
die we afgelopen jaar hebben mogen beleven.  We 
kozen er bewust voor om de artikels niet gewoon 
zelf te schrijven, maar de mensen uit de diverse 
geledingen van onze organisatie aan het woord te 
laten. Bewoners, personeel en vrijwilligers zijn de 
reporters van deze editie. Zij hebben de goede 
voornemens in de praktijk omgezet.  Zij zijn de 
échte helden van de zorg in De Klimroos.

Kim Celis
directeur

Directieteam 
De Klimroos 



De Klimroos in werking
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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.

2020 in De Klimroos

Je goed in je vel voelen in volle coronatijd… Het 
lijkt bijna een contradictio in terminis. Voor de 
hele samenleving stond het welzijn onder druk, 
en dat was niet anders voor onze zorggebruikers. 
Toch hebben we als Klimroos er met zijn allen 
alles aan gedaan om ook in deze periode vol-
doende aandacht te hebben voor het psychisch 
welbevinden. Door een regelmatig (online) praa-
tje, een aangepast dagprogramma, extra inzet van 
personeel en de nodige ludieke acties hebben we 
geprobeerd iedereen een hart onder de riem te 
steken.
Of we hierin geslaagd zijn? We vragen het onze 
zorggebruikers zelf! 

Michel B, deelnemer van Vliegden Oost

De periode van de eerste lockdown, vond ik het 
erg dat het dagcentrum gesloten was. De Klim-
roos heeft me toen thuis regelmatig wat werk 
gegeven, ze zorgden voor oefeningen en tips om 
mijn handschrift verder in te oefenen. Hierdoor 
heb ik in die periode veel kunnen schrijven.  
Ook kreeg ik regelmatig post en telefoontjes, 
wat ik als heel fijn ervaarde. Zo was het dagcen-
trum toch een beetje dichtbij. 
Toen De Vliegden terug open mocht en ik er 
naartoe mocht gaan… dat ervaarde ik als fan-
tastisch! Door de ‘bubbelwerking’ mocht ik 
naar Vliegden Noord in plaats van naar Vlieg-
den Oost. Dit voelde voor mij toch wel wat dub-
bel. Echter vanaf het eerste ogenblik dat ik in 
Vliegden Noord toekwam, voelde ik me er thuis 
en was ik ervan overtuigd dat ik hier aanvaard 
werd! Het personeel van Noord deed me onmid-
dellijk thuis voelen. Ik mag hier doen wat ik be-
langrijk vind, met name schrijven. Ondertussen 
ben ik hier zelfs ook aan het typen. Ik heb het 
gevoel dat het personeel dit fijn vindt aangezien 
ik hen hiermee kan helpen en dat ik in Vliegden 
Noord ook gewaardeerd wordt.

Eddy L en Martin M, bewoners van De Open 
Poort 

Wat waren wij in de corona-tijd blij 
met de ondersteuning van het 
dagcentrum in onze Open 
Poort! Alle begeleiders 
van het dagcentrum 
hebben hun meer-
waarde gehad. Steff 
is nog steeds aanwe-
zig in onze groep. Hun 
aanwezigheid, het aan-
bod dat zij ons geven, in 
groep of individueel, doet ons 
goed. Op dit moment kunnen we al één dag per 
week echt naar De Vliegden gaan, dit is fijn om 
er even tussenuit te zijn.
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Niet alleen door het personeel van de dagcen-
tra, maar eigenlijk alle personeelsleden, stagi-
airs en vrijwilligers hebben ons extra individuele 
aandacht gegeven. Door extra kookmomenten, 
baknamiddagen, gezelligheid te creëren, een 
luisterend oor te bieden,… heeft iedereen zijn 
steentje bijgedragen aan ons welzijn! 
We vonden het ook fijn te merken dat zowel per-
soneel als bewoners de corona-regels goed op-
volgden. Dit gaf ons een veilig gevoel! 

Lily C, bewoonster Lindelheide 

Bij de eerste lockdown was de individuele bege-
leiding heel goed. Spelletjes spe-

len, wandelen,... het was al-
lemaal erg leuk. Door de 

extra begeleiding van 
Vliegden Oost hadden 
ze extra tijd om met 
ons bezig te zijn, om 
zo het gemis van het 

Trefpunt dat gesloten 
was op te vangen. De 

activiteiten op maat zoals 
de pannenkoeken en partysnacks 

die rondgebracht werden, muziek op het bin-
nenplein,.. waren ook heel welkom. Dit maakte 
wel wat goed dat de ADL het gezien de coro-
na-maatregelen zo druk had, dat er weinig tijd 
was voor een extra babbeltje.

Stefy G, bewoonster Lindelheide

Ik was heel blij toen het Trefpunt eindelijk terug 
open mocht! Eindelijk terug wat contact met de 
andere bewoners. Zo alleen maar thuis zitten 
vond ik niks.

Jurgen H en Bianca F, bewoners Lindelheide 

De activiteiten die er georganiseerd werden 
vonden we zeer leuk. We denken dan aan muziek 
op het middenplein, de pannenkoeken die rond-
gebracht werden en de rijdende cake-bar. Dat 
het Trefpunt terug open ging was voor ons een 
grote meerwaarde. We vinden dat we goed op-
gevangen zijn door De Klimroos. Corona duurt 
ondertussen al zo lang, maar er zijn ondertus-
sen ook zoveel leuke dingen geweest, dat we ze-
ker een aantal vergeten op te noemen  

Angie K, bewoonster Lindelheide

Ik vind dat iedereen er alles aan gedaan heeft 
om hun steentje bij te dragen om het voor ons 
zo aangenaam mogelijk te maken. Dank je wel 
Klimroos!

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

Definitie:

De Klimroos zet in op het behouden en onder-
steunen van huidige vrijwilligers én het aantrekken 
van nieuwe vrijwilligers. Hiernaast installeren we 
een buddy-werking met vrijwilligers, waar één op 
één contact met de zorggebruikers centraal staat.

2020 in De Klimroos

Vrijwilligers zijn de saus op de patatten, de 
kers op de taart,... Elke dag opnieuw maken zij 
met hun hart en handen het verschil voor onze 
mensen. Maar vrijwilligen in 2020 kreeg toch net 
een andere invulling dan de andere jaren... Onze 
deuren gingen op slot, vrijwilligers konden niet 
meer binnenkomen in de groep en het directe 
contact met zorggebruikers en personeel viel 
weg… Wil dit zeggen dat zij minder voor ons 
konden betekenen? Dat we hen moesten loslaten? 
Absoluut niet! Zeker in deze periode, waarin het 
voor begeleiding alle hens aan dek was, kwamen 
de extra helpende handen goed van pas! De groe-
pen ondersteunen door te gaan winkelen, acties 
op poten zetten of regelmatig passeren voor een 
raambezoekje. Wat prijzen we ons gelukkig met 
zo’n creatieve en geëngageerde vrijwilligersgroep!

Hilde D, vrijwilligster en lid van de Raad van 
Toezicht getuigt: 

‘Koop een mondkapje en 
steun De Klimroos’ 

Met deze krantenkop 
ging mijn naaimarathon 
van start. De eerste da-
gen ging het rustig aan 
maar al gauw nam het 

aantal bestellingen ex-
ponentieel toe!

Ik kwam handen tekort, hulp 
moest ingeschakeld worden. En-

kele telefoontjes en berichten verder had ik een 
fantastisch team van vrijwilligers opgetrom-
meld.  Wie had gedacht dat er zo’n positieve 

werksfeer gecreëerd kon worden tijdens deze 
pandemie!
Mensen kwamen van heinde en ver; het leek wel 
alsof heel Vlaanderen een mondkapje wilde ko-
pen en jullie op deze manier wilde steunen.
Voor mezelf als vrijwilligster was dit een gewel-
dige ervaring.
Het gaf me een gevoel van euforie. Door deze 
actie zag ik zoveel goedheid, verbondenheid en 
gedrevenheid tussen compleet vreemde mensen.
En wat een resultaat aan de eindmeet. ik had 
gehoopt €5000 te verzamelen, maar uiteindelijk 
werd het €9000!!!
Dankzij deze actie genieten de bewoners van 
De Klimroos tijdens de volgende hittegolf van de 
aangeschafte airco. 
Met veel liefs gedaan voor De Klimroos 

Lief T, voormalig vrijwilligster en huidig 
personeelslid van Mistel 2

Via het personeel van De Mistel had ik vernomen 
dat de werkdruk zwaar werd 
door de corona-maatre-
gelen. De bijkomende 
taken zoals strijk en 
winkelen erbij nemen, 
was niet meer haal-
baar. 
Na een telefoontje 
met de vraag of ik wil-
de helpen, was ik ver-
eerd en meteen klaar om 
in actie te schieten! Strijken en 
winkelen voor Mistel 1 en 2 draaide snel uit tot 
ook winkelen voor de zelfstandige bewoners van 
Lindelheide. 
Door deze ervaring leerde ik nieuwe mensen 
kennen en betekende ik iets, maakte ik het ver-
schil. Het wederzijds respect tussen de mensen 
voelen, was een speciale beleving. Het mee kun-
nen helpen als vrijwilliger werd door De Klim-
roos zeer geapprecieerd en gaf mij nog maar 
eens het gevoel deel uit te maken van een sterke 
organisatie. 
Nu ik zelf deel uitmaak van het team van Mistel 
2, weet ik des te beter hoe belangrijk het is vrij-
willigers op handen te dragen! 
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4. De Klimroos organiseert 
en coördineert een flexibele, 
vraaggestuurde dagondersteuning, 
op maat van alle zorggebruikers.

Definitie:

We streven naar een dagondersteuning die cen-
traal gecoördineerd wordt en in werking alle 
leefgroepen van De Klimroos omvat. Het aanbod 
wordt verfijnd en aangepast op toekomstige 
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.

2020 in De Klimroos

An V, hoofd dagondersteuning

13 maart 2020… Een dag die we ook in het dag-
centrum niet snel zullen vergeten. Plots stonden 
we voor een  sluiting van de dagcentra van (toen 
aangekondigd) 5 weken. Niemand had kunnen 
denken dat tot op de dag van vandaag de wer-
king binnen dagondersteuning nog niet hetzelf-
de zou zijn. Ondertussen zien we ook dat onze 
werking post-corona waarschijnlijk nooit meer 
helemaal zoals vroeger zal zijn, er zijn heel wat 
positieve zaken die we zeker willen vasthouden!
In eerste reactie bracht de sluiting veel ondui-
delijkheid en een enorme vraag naar flexibiliteit 
met zich mee. Niet eenvoudig voor ons perso-
neel en de deelnemers om zich steeds weer aan 
te passen, maar dat hebben ze stuk voor stuk 
erg goed gedaan! Wat we langs  de andere kant 
ook zagen verschijnen waren net vele mooie er-
varingen en warme momenten, net doordat we 
de oude structuur moesten loslaten. De ‘oude’ 
werking werd kritisch bekeken en evidenties 
durfden in vraag gesteld te worden.  
De tijd en ruimte om bewoners individuele aan-
dacht te geven, maakte dat er nog meer gekeken 
werd naar wat heeft deze persoon nodig. We 
vertrekken minder  vanuit het bestaande aan-
bod, maar echt vanuit de behoefte en de vraag. 
Het besef dat het vaak in kleine dingen zit, werd 
tijdens deze periode zeker bevestigd. Mango-

-momenten is een woord dat we het afgelopen 
jaar vaak hebben horen waaien! 
Doordat het personeel van het dagcentrum 
meedraaide in de woonvormen, leerden de be-
woners onze begeleiding kennen en omgekeerd. 
Het opstellen van ateliers in de gezamenlijke 
ruimtes maakte dat iedereen kennis kon ma-
ken met de werking van het dagcentrum, ook 
de mensen die voor corona nooit de aansluiting 
zochten bij het dagcentrum. Drempels werden 
hierdoor verlaagd.
Voor de zorggebruikers die thuis moesten blij-
ven, zijn we op zoek gegaan naar een creatieve 
manier om ondersteuning op afstand te bieden. 
Sommigen hadden genoeg aan een regelmatig 
telefoongesprekje of een babbel via Skype, voor 
anderen werden ‘Vliegden-boxen’ met crea-werk 
aan huis geleverd. Zorg op maat, creatief en 
flexibel, zijn ook hier termen die centraal staan. 
Achteraf bleek zelfs dat voor een aantal mensen 
deze ondersteuning op afstand beter aansloot 
bij hun noden dan de ondersteuning geboden in 
het dagcentrum, waardoor we de zorg ook in de 
toekomst op deze manier blijven aanbieden.
Het is voor het hele team van dagondersteuning 
duidelijk dat voor de organisatie van de ‘nieuwe’ 
werking rekening gehouden moet worden met 
álle ervaringen van het afgelopen jaar, zowel 
positief als negatief. Dagondersteuning op ritme 
van de zorggebruiker ipv de zorggebruiker in het 
ritme van de dagondersteuning, daar gaan we 
voor! Een boeiende uitdaging!

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 
gestroomlijnd en verloopt efficiënter. Snelle en 
kleine praktische regelingen blijven op groepsni-
veau te regelen, waardoor flexibel en spontaan 
regelen mogelijk blijft.
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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, kritische 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.

2020 in De Klimroos

De scharnierfunctie van de diensthoofden was 
het afgelopen jaar zeker niet gemakkelijk… Er 
werd van hen heel wat verwacht! Steeds kwam 
de overheid met nieuwe richtlijnen en moes-
ten zij in hun team de aanpassingen doorvoeren 
en de collega’s meekrijgen in de veranderingen. 
Vragen en bedenkingen van personeel moesten 
gehoord worden en doorgegeven worden aan het 
beleid. Tegelijk moesten zij ook, samen met hun 
team, zorgen voor het behouden van de positieve 
drive en sfeer in de leefgroep. Geen eenvoudige 
opdracht! Hoe zijn zij hierin geslaagd? We vragen 
het aan één van onze diensthoofden!

Greet T, diensthoofd Mistel 1

2020 – een jaar vol verandering
Het kan op zijn minst gezegd worden dat het jaar 
2020 een emotionele rollercoaster is geweest. 
Continu moest een balans worden gezocht tus-
sen wat kon en wat niet kon met oog op ieders 
gezondheid. Emoties van angst in de eerste pe-
riode evolueerden naar steeds meer emoties van 
goede moed, hoop en positivisme dat wij hier 
met z’n allen goed zouden doorkomen!  
Als leidinggevende van Mistel 1 heb ik ervaren 
hoe belangrijk het is om te blijven luisteren naar 
wat er leeft in de groep en bij familieleden. Het 
blijven op zoek gaan naar mogelijkheden on-
danks beperkingen is én blijft in mijn ogen de 

sleutel tot succes! Nog meer dan voordien werd 
er beroep gedaan op individuele talenten en mo-
tiveerden collega’s elkaar om buiten hun com-
fortzone te gaan. Zo leerden we allemaal werken 
met Skype en creëerden wij een online platform 
waar we met iedereen in verbinding konden blij-
ven.
Naast het bieden van een 
luisterend oor is duide-
lijke communicatie 
een belangrijke rode 
draad geweest voor 
mij als leidinggeven-
de. Nog nooit wer-
den er zoveel vragen 
gesteld en werden 
we geconfronteerd met 
maatregelen die op ieder 
moment weer konden veranderen. Corona heeft 
ons duidelijk op het puntje van onze stoel gezet, 
geleerd om los te laten wat niet kon en flexibel in 
te steken op nieuwe mogelijkheden. 
Tot op vandaag wordt er nog steeds samenge-
werkt met De Vliegden die een extra aanbod 
voorzien voor onze zorggebruikers. Een warme 
samenwerking die door corona ons dichter bij 
elkaar heeft gebracht. 
2020 was zeker en vast een jaar vol uitdagingen, 
dat staat buiten kijf. Maar voor mij persoonlijk 
én voor mijn collega’s was het zeker ook een jaar 
van kansen en mogelijkheden, die positieve erva-
ringen gaan we zeker vasthouden!

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.
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2020 in De Klimroos

Werken, wonen of dagondersteuning krijgen in 
De Klimroos, het is toch iets ‘aparts’, het heeft 
iets unieks. In De Klimroos staat persoonlijk con-
tact en een warme sfeer centraal in alles wat we 
doen. Een cultuur waar nabijheid centraal staat, 
vasthouden in tijden van corona, waarbij net ver-
wacht wordt dat we afstand houden van elkaar… 
geen eenvoudige opdracht! Toch geloven we dat 
onze Klimroos-cultuur sterk is, en ook vanop 
afstand gevoeld kan worden. Onderstaande erva-
ringen bevestigen dat.

Katrien L, personeelslid Vliegden Oost 

Wat een jaar… Corona heeft heel wat teweeg 
gebracht binnen de samenleving. Ook binnen de 
werking van De Klimroos was het niet altijd evi-
dent. De dagcentra werden gesloten en we wer-
den als personeel verdeeld over de woonvormen 
om extra ondersteuning te geven. Onze deelne-
mers die nog thuis wonen moesten thuis blijven. 
Vooral tijdens de eerste lockdown voelde ik me 
hierdoor wat ”ontheemd”. Mijn team, onze ver-
trouwde bouw, onze deelnemers, vrijwilligers… 
alles werd plots anders. Ik had het gevoel volle-
dig uit mijn comfortzone geplukt te zijn. 
Voor mij persoonlijk was het “ontheemd” gevoel 
het moeilijkste tijdens de eerste lockdown, op dit 
moment is dat vooral het gemis van onze “oude” 
werking, onze deelnemers, mijn eigen team.
Maar ondanks deze gevoelens is er toch altijd 
een positieve vibe geweest als rode draad door-
heen het coronajaar. Eens een babbeltje (op af-
stand), een berichtje krijgen van collega of deel-
nemer, telefoon van Jasmien om te vragen of 
alles ok is in de groep met iedereen, een deelne-
mer die je bedankt voor de extra wandeling, een 
klein presentje van de directie af en toe om te 
laten weten dat ze aan ons denken, An die altijd 
voor ons klaarstaat…  Het lijken kleine dingen 
allemaal maar ze geven je toch een warm ge-
voel, een gevoel van verbondenheid. “We zitten 
er samen in en gaan er samen voor”. 
Het was ook fijn dat we de kans kregen om voor 
de deelnemers thuis iets te kunnen betekenen. 
Er werden boxen afgeleverd aan huis met ma-
teriaal in waar de deelnemers mee aan de slag 
konden, bv een knutsel box, een spelletjes box, 

een tuin box… Er werd ook eens een telefoontje 
gedaan, een gesprek via Skype… 
Merken dat onze deelne-
mers thuis het goed de-
den gaf ook energie 
aan ons, dat we van 
op afstand toch iets 
konden betekenen, 
hoe klein het ook was.
Een jaar later werken 
we nog steeds niet met 
ons volledige team, zitten 
we nog vast aan de “bubbels” 
maar het gevoel van verbondenheid, het gevoel 
van we zitten er samen in en gaan er nog steeds 
samen voor, hopelijk de laatste loodjes…
Dat is de kracht van De Klimroos want ieder-
een voelt zich verbonden. Van opvoedster tot 
directeur, technische dienst tot zorgconsulente, 
van vrijwilliger tot deelnemer. We gaan er altijd 
samen voor als één familie. De Klimroosfamilie 
waar Jos Steensels de fundamenten van gelegd 
heeft.

Annick R, personeelslid Open Poort

Ik apprecieer de duidelijke vlotte communicatie 
vanuit De Klimroos over de regels en afspraken, 
altijd goed op tijd, meer nog… altijd net iets voor 
op de rest. Zo bleven we het virus voor! Dit wel-
doordacht beleid geeft ons als personeel een vei-
lig gevoel. Het nodige materiaal werd altijd op 
tijd en voldoende geleverd wordt. 
De vele attenties en schouderklopjes deden 
deugd, we hebben van iedereen veel respect en 
begrip gevoeld. Op deze manier bleef iedereen 
goed op de hoogte en in nauw contact met el-
kaar, ondanks de afstand. De directie heeft met 
de nodige humor ons regelmatig een hart on-
der de riem gestoken, een open brief van  Kim, 
een hilarisch filmpje met nieuwjaar,… Dit wordt 
door personeel geapprecieerd! 
Recent hebben de vaccinatiedagen opnieuw heel 
wat positieve sfeer teweeg gebracht. Iedereen in 
feeststemming (weliswaar op 1,5 m afstand van 
elkaar), terwijl alles goed en vlot georganiseerd 
was. Top! 
Dus ja... Je kan wel stellen dat ik zeker en vast 
een ’wij-gevoel’ gevoeld heb .
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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 zorggebrui-
kers vragen een grotere flexibiliteit van onze werking 
en van ons personeel. De Klimroos wil kunnen inspe-
len 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 (inhoude-
lijk, 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 administratie.

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 informatie 
vlot bij de juiste personen te krijgen.

2020 in De Klimroos

Nog nooit werd er zoveel gecommuniceerd als 
in 2020… Brieven met aangepaste maatregelen, 
telefoontjes om informatie door te geven, mails 
met de stand van zaken,… Het leek soms niet 
te stoppen! De Klimroos probeert telkens de 
nodige informatie snel en correct door te geven 
naar alle betrokkenen. Ons communicatiebe-
leid is afgelopen jaar in een stroomversnelling 
gekomen! Mails versturen via mailchimp? Check! 
Videoboodschappen opnemen? Gebeurd! Online 
overleggen? Doen we ondertussen vlot (de 
meesten onder ons dan toch )! Communicatie 
is echter pas geslaagd als de andere partij de 
boodschap duidelijk ontvangt en ook dezelfde 
boodschap begrijpt die wij bedoelen. Zijn we 
hierin geslaagd?
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Petra B, moeder van bewoner De Wiek

12 maart 2020: 1e telefoontje van De Klimroos. 
Onze pas verworven ‘ideale wereld’ (onze dochter 
was nog maar net verhuisd naar De Wiek) stond in 
een mum van tijd op zijn kop!
Niemand kon op dat moment vermoeden dat we van-
af die dag maandenlang op een rollercoaster van al-
lerlei hevige emoties zouden komen te zitten.
Toch ben ik blij geweest met de helderheid waarmee 
de eerste aartsmoeilijke boodschap gegeven werd; 
ouders moesten immers op enkele uren tijd beslissen 
of ze hun kind een aantal weken lang in De Klimroos 
gingen achterlaten of zelf de volledige verantwoor-
delijkheid voor onbeperkte tijd thuis op zich zouden 
nemen …
De voorzichtige en doordachte aanpak van De Klim-
roos was in ons geval meer dan welkom. Onze doch-
ter, een longpatiënte, moest extra beschermd worden 
omwille van het mogelijk levensbedreigende karakter 
van dit bizarre coronavirus.
Het moeilijkste aspect voor mij als mama, was haar 
4 maanden lang volledig uit handen geven (terwijl de 
begeleiding eigenlijk nog volop bezig was om haar te 
leren kennen) en er moeten op vertrouwen dat ze het 
samen zouden redden in deze uitzonderlijke situatie.
Achteraf bleek deze situatie ook een kans voor de be-
geleiding om, met minimale ondersteuning van ons, 
de volledige zorg sneller dan verwacht volledig onder 
de knie te krijgen.
Ik ben blij dat alles in die periode goed verlopen is en 
dat De Klimroos ons vaak op de hoogte heeft gehou-
den van de maatregelen en hoe het met onze dochter 
was. Maar ik was toch ook enorm blij als ik haar na 16 
lange weken eindelijk terug kon zien… 

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

Definitie:

De Klimroos heeft als doel voldoende bekwaam per-
soneel 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.

2020 in De Klimroos

Geen enkele periode heeft ons meer uitgedaagd 
om creatief en flexibel te zijn dan de afgelopen 
maanden. Alles wat voorheen vanzelfsprekend 
was, moest nu op een andere manier aangepakt 
worden. Een grote Klimroos-activiteit gaat niet? 
Ok, dan doen we kleine groepsactiviteiten. Een 
terrasje doen mag niet? Ok, dan maken we zelf 
een terras en zorgen we voor versnaperingen! 
Het dagcentrum moet dicht? Ok, dan bezorgen 
we het werk aan de mensen thuis! 
Ook voor nieuwe opnames binnen De Klimroos, 
werd er van alle partijen de nodige flexibiliteit 
verwacht. Een rondleiding op de groep, een groot 
overlegmoment met alle partijen om de opname 
voor te bereiden… Dat was er dit keer niet bij. 
Maar hoe hebben we dat dan wel aangepakt? We 
laten twee ervaringsdeskundigen aan het woord! 

Kurt P, deelnemer Vliegden, logeerde in De 
Wiek

Vanaf het eerste moment in De Wiek, voelde ik 
me op mijn gemak. Vooraf wist ik niet waar ik 
terecht zou komen en dat maakte het spannend 
voor me. Toen mijn kortverblijf er op zat, vond ik 
het jammer dat het eindigde.
Aansluitend startte ik in Vliegden Noord. Het 
was leuk om iets om handen te hebben. Thuis 
verveelde ik me en kon nu naar iets uitkijken. 
De eerste weken in De Klimroos, De Wiek en 
Vliegden Noord heb ik als zeer aangenaam er-
varen. 
Ik ga graag naar Vliegden Noord. Vroeger keek 
ik uit naar het weekend, nu denk ik: “Shit, het is 
weekend, nu heb ik niets te doen.”



Jaarverslag 2020 13

De sociale dienst heeft geholpen om te zoeken 
naar een oplossing voor mijn situatie. Na een 
noodvergadering kreeg ik te horen dat ik terug 
naar De Wiek mocht in kortverblijf. Dat was 
goed nieuws voor mij en mijn ouders.
De contacten met de andere bewoners en deel-
nemers vind ik bijzonder fijn. Ook het contact 
met personeel zat meteen goed. 
In De Wiek kreeg ik bij mijn 2de kortverblijf van 
een begeleider te horen “Echt fijn dat je er terug 
bij bent!”. Dat deed mij echt deugd om te horen. 
Ik mocht aansluiten bij het Kerstfeest en het was 
mooi om dit samen in groep te vieren. 

Jack W, bewoner Lindelheide 

Mijn mama moest geopereerd worden.
Ik werd bang, onzeker en mijn spanning bouwde 
zich op. 
Het woordje Mistel viel, maar ik wil eigenlijk niet 
zonder mijn mama, ze is mijn spreekbuis. 
En toen kwam corona… Hoe gaan we een 24u 
zorg bieden in deze onvoorspelbare tijd?
Ik voelde dat mijn mama en zusjes lichtjes in pa-
niek geraakten.
“We gaan eerst een oplossing zoeken en dan pas 
de operatie plannen.”
Dat klinkt niet zo goed, dacht ik.
Mijn familie is dan onze situatie met De Klim-
roos gaan bespreken en kijk… 
Het woordje Lindelheide viel.  
Geluk, toeval… een beschermengel? 
Mijn mama en zusjes, zelfs mijn PAB hulpen wa-
ren super enthousiast. 
Ik voelde me daardoor ook iets geruster maar 
vroeg me wel af hoe het daar dan zou werken. 
Nu woon ik in een huisje, voor mij en mijn mama 
de ideale oplossing! 
Wij zijn hier met open armen ontvangen en voe-
len ons al helemaal thuis. 
De buren zijn super.
Ondanks corona een geweldige ervaring!
Dank je wel!
Jack 

14. De Klimroos kiest voor een 
ecologisch beleid.

Definitie:

We gaan voor een ecologisch beleid als organi-
satie. We overwegen bij keuzes de ecologische 
opties, rekening houdend met de kostprijs. We 
motiveren ons personeel en onze zorggebruikers 
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 communicatie, 
waarbij het informeren en betrekken van part-
ners een belangrijke rol inneemt.
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2020 zal altijd in het Klimroosgeheugen gegrift blijven staan. Niet enkel en alleen omwille van het Covid-
verhaal, maar ook omwille van het afscheid van onze directeur, Jos Steensels. De datum die we jaren voor ons 
uit schoven (een beetje bewust omdat we niet wilde dat hij naderde), was plotsklaps écht daar. Onze oprich-
ter, onze coach, onze baas, onze mentor, ‘onze’ Jos ging genieten van een méér dan welverdiend pensioen!

Dat we dit niet zonder toeters of bellen wilden laten passeren, was voor ons wel duidelijk! Maar hoe kun 
je dat nu corona-proof organiseren voor een man die de termen ‘nabijheid en knuffels’ als handelsmerk 
heeft? Geen party-planner zou weten hoe hier aan te beginnen… Maar maak je geen zorgen! Voor alle 
Klimroosbewoners en personeel was dit gewoon een oefening in ‘omdenken’.

Bij wijze van een ‘Tournée Générale’ werd Jos ’s morgens thuis met de bus opgepikt en kreeg hij een rondgang 
langs alle afdelingen en diensten van ‘zijne Klimroos’. Het werd een dag met een lach en een traan. Prachtige 
herinneringen werden gedeeld en dankwoorden werden uitgesproken. Iedereen kreeg de kans om nog even 
zijn moment met Jos te beleven. En Jos… Die genoot… Zelfs aan zijn ‘knuffelhonger’ werd tegemoet geko-
men dankzij een speciaal ontworpen knuffelscherm. Het was groots in zijn kleinheid. Alles werd juist heel 
bijzonder dankzij de beperkingen die corona ons oplegde. Het was een dag om nooit te vergeten.

In de aanloop naar zijn pensioen was Jos heel bezorgd over de toekomst van De Klimroos. Hoe zou het 
toekomstige directieteam eruit gaan zien? Zou de warme cultuur wel gewaarborgd kunnen blijven als de 
organisatie in ‘nieuwe handen’ terecht zou komen? Kim Celis, Jos zijn rechterhand, stelde zich kandidaat met 
als doel de troeven van De Klimroos te vrijwaren. Het is heel spannend geweest, maar alles is in zijn plooi 
gevallen! Jos kan met een gerust hart het Klimroosschip verlaten. Het directieteam dat hij heeft doen groeien 
is klaar om het roer over te nemen. Zij gaan resoluut voor een Klimroos waar zorggebruikers en personeel 
blij en trots over zijn dat zij er mogen wonen en werken.

En Jos… Jou danken we voor de jarenlange leiding en expertise. Voor jouw hart en je handen. Voor de geest 
die je in De Klimroos stak. Wij danken je voor ‘De Klimroos’!

And last but not least...



Jos 
op

pensioen
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De Klimroos in cijfers
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2.1 Bewoners en deelnemers
Tabel 1:  Aantal volwassen personen (+21 jaar) ingeschreven volgens geslacht op 31 december  
  2020, zonder RTH

man vrouw Totaal
Totaal 

woononder-
steuning

Totaal 
dagonder-
steuning

Totaal

2
0

2
0

D
A

G
O

N
D

ER
-

ST
EU

N
IN

G

VOUCHER 2 5 7 7

93

W
O

O
N

O
N

D
ER

-
ST

EU
N

IN
G

VOUCHER 40 29 69

86
Derden 1 0 1

Noodoproepen 10 6 16

Noodsituatie 0 0 0

Deze tabel bevat gegevens van 93 personen met een handicap aanwezig op 31/12/2020.
Van al de personen, vermeld onder ‘woonondersteuning’, nemen er 30 personen, meestal deeltijds, deel aan 
de dagactiviteiten in de dagcentra.
Van de 7 deelnemers die van thuis uit naar de dagondersteuning komen, zijn er 6 deeltijds en 1 voltijds 
ingeschreven.

RTH

In 2020 hadden we recht op 126,9870 punten. Er werden 86,14 punten opgenomen door 17 verschillende 
zorggebruikers: 5 via begeleidingen, 10 via dagondersteuning en 2 via woonondersteuning.
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Tabel 2:  Aantal dagen woon- en dagondersteuning

2020 2019
Woononder-

steuning
Dagonder-
steuning Totaal Woononder-

steuning
Dagonder-
steuning Totaal

Kwartaal 1 6.015,00 6.380,50 12.395,50 6.456,00 6.902,00 13.358,00
Kwartaal 2 6.975,00 6.057,00 12.032,00 6.352,00 6.777,50 13.129,50
Kwartaal 3 5.883,00 6.218,00 12.101,00 6.347,00 6.802,00 13.149,00
Kwartaal 4 6.186,00 6.564,00 12.750,00 6.281,00 6.755,50 13.036,50

Totaal 24.059,00 25,219,50 49.278,50 25.436,00 27.237,00 52.673,00

Tabel 3: Aantal aanwezigheidsdagen

2020 2019
Kwartaal 1 6.457,00 6.978,50
Kwartaal 2 6.077,00 6.844,00
Kwartaal 3 6.227,50 6.891,00
Kwartaal 4 6.610,00 6.837,00

Totaal 25.421,50 27.550,50
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12,4 jaar12,4 jaar
is het gemiddeld 

aantal 
dienstjaren

82,69 %82,69 %
heeft een 
contract 

onbepaalde duur

82,69 %82,69 %
is vrouwelijk

40,07 jaar40,07 jaar
is de gemiddelde 

leeftijd

80,77%80,77% 
is begeleidend 

personeel

89,10 %89,10 %
werkt deeltijds

DE KLIMROOS-
MEDEWERKERS36,54 %36,54 %

is ouder dan  
45 jaar
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2.2 Personeel
Tabel 4:  Aantal personeelsleden per looncategorie op 31 december 2020

2020 2019

Administratie en directie 8 7

Administratief personeel

Klasse 1 1 1

Klasse 2 1 1

Directeur

Onderdirecteur 3

Directeur < 13 bedden

Directeur < 30 bedden

Directeur < 60 bedden

Directeur < 90 bedden

Directeur + 90 bedden 2 1

Directiemedewerker 4 1

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

Logopedist 

Geneesheer

Omnipracticus

Specialist

Kinesitherapeut

Licentiaat psychologie 1 2

Licentiaat pedagogie

Licentiaat orthopedagogie

Sociaal werker 1 2

Trajectbegeleider 1

Assistent psychologie 1

Hoofd paramedisch

Hoofd maatschappelijk assistent

Onderhoudspersoneel 8 9
Logistiek klasse 4

Logistiek klasse 3 5 5

Logistiek klasse 2 2 4

Logistiek klasse 1

Opvoedend en verzorgend personeel 77 82
Begeleidend en verzorgend personeel

Klasse 3

Klasse 2B 3 31

Klasse 2A 49 24

Klasse 1 16 18

Hoofdopvoeder 4 4

Opvoeder-groepschef 2

Opvoeder-groepschef BIS 1

Gebrevetteerde verpleger 4 2

Verpleger A1 1

ALGEMEEN TOTAAL 104 111

Verhouding lonen uitbetaald aan 
personeel dat direct met zorgge-
bruikers werkt / totaal lonen = 
78,02 %

78,02 %

21,93 %



Jaarverslag 2020 23

Tabel 5: Aantal personeelseenheden (in FTE) op 31 december 2020 volgens geslacht en aard   
  van het contract

Vrouwen Mannen
Totaal % aantal DT

VT DT VT DT
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%
31/12/2020 3 55,75 5 9,62 73,37 89,10%

Vergeleken met de cijfers van het Vlaams Welzijnsverbond waarbij 55,9 % van het personeelsbestand deeltijds 
werkt, mogen we aannemen dat wij op dit vlak hoog scoren.
De reden hiervoor is dat De Klimroos streeft naar contracten op maat, met een goede werk/privé-balans 
voor onze werknemers. 

Tabel 6: Gemiddeld aantal uitbetaalde personeelseenheden vergeleken met de ontvangen punten

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

Bezoldigd VAPH - dagprijs
Directeur 133,3333 1,3333
Onderdirecteur 372,3374 4,1371
Opsteller 36.9211 0,6053
Werkliedenpersoneel 328,9816 5,5711
Geneesheer 0,000 0,000
Licentiaten 89,6591 0,9962
Paramedisch 468,7678 6,7725
Maatschappelijk werker 43,2729 0,6095
Opvoedend en verzorgend 3017,2512 45,2316
Opvoeders-groepschef 88,8105 1,0211

Totaal VAPH 4618,9793 4614,8348 66,7776
Uitbetaald via budgetten

Sociale Maribel 313,8542 4,8252
Honoraria 31,8430
Totaal 345,6972 4,8252

Nota: 
(1)  In de kolom ‘in dienst’ worden zowel de zieken (periode gewaarborgd inkomen) als hun vervangers  
 opgenomen.
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Tabel 7: Personeel > 45 jaar

Aantal
2016 29,70 %
2017 31,43 %
2018 32,71 %
2019 36,04 %
2020 36,54 %

Tabel 8: Gemiddelde leeftijd personeel

Leeftijd
2016 39,10
2017 38,89
2018 38,91
2019 39,87
2020 40,47

Tabel 9: Leeftijdstructuur van de personeelsleden in 2020

Leeftijds- 
structuur

20-24 9 8,65%
25-29 9 8,65%
30-34 19 18,27%
35-39 11 10,58%
40-44 18 17,31%
45-49 14 13,46%
50-54 15 14,42%
>55 9 8,65%

TOTAAL 104 100,00%
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Tabel 10:  Loopbaanvermindering

Loopbaanvermindering in 2020 FTE # personen
Landingsbaan tot 1/2T 0,8305 3
Medische bijstand 1/5de 0,0000 0
Medische bijstand tot 1/2T 0,1383 3
Medische bijstand FT 0,0859 1
Ouderschapsverlof 1/5de 0,0664 1
Ouderschapsverlof tot 1/2T 0,0000 0
Ouderschapsverlof FT 0,4264 7
Corona ouderschapsverlof 1/5de 0,0992 2
Corona ouderschapsverlof 1/2de 0,6214 6
Tijdskrediet FT met motief 0,0000 0
Tijdskrediet met 1/5de met motief 0,5824 4
Tijdskrediet tot 1/2T met motief 1,0825 8
Totaal Loopbaanvermindering 3,93 35

Totaal FTE (tabel 5) 73,37

Aandeel loopbaanvermindering in 
personeelsbestand

5,36%

In 2020 maakten 35 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 2020 omgezet naar FTE, bedraagt 3,93 FTE. Het aandeel van de loopbaanvermin-
dering in totale personeelsbezetting bedraagt 5,36% in 2020.
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Personeelsverloop
Tabel 11: Personeelsverloop volgens functie

Tabel 12:  Aantal personeelsleden volgens jaren anciënniteit (relevante anciënniteit tijdens volledige  
  loopbaan) op 31/12/2020

Anciënniteit TOTAAL Percentage
0 jaar - 9 jaar 33 31,73%

10 jaar - 19 jaar 29 27,88%
20 jaar - 29 jaar 28 26,92%
30 jaar - 39 jaar 14 13,46%

+ 40 jaar 0 0,00%
104 100%

Administratie / directie Onderhoudspersoneel Personeel afdelingen 
Aantal in Aantal uit Aantal in Aantal uit Aantal in Aantal uit

Onbepaalde duur 1 0 1
Bepaalde duur 0 0 15

Vervanging 1 0 2
Jobstudent 0 0 10

Einde contract bepaalde duur 0 0 14
Einde jobstudent 0 0 11

(Vervroegd) pensioen 1 1 2
Verbreking 1 0 1

Mutatie binnen juridische entiteit 0 0 1
Wederzijds akkoord 0 0 1

Totaal 2 2 0 1 28 30
Totaal (%) 18,18 18,18 0 0,93 32,94 35,29
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Tabel 12b: Aantal jaren dienstanciënniteit (binnen vzw Stijn)

In dienst Aantal Percentage
0 jaar - 9 jaar 48 46,15%

10 jaar - 19 jaar 30 28,85%
20 jaar - 29 jaar 20 19,23%
30 jaar - 39 jaar 6 5,77%

+ 40 jaar 0 0,00%
104 100%

+40 jaar

30 - 39 jaar

20 jaar - 29 jaar

10 jaar - 19 jaar

0 jaar - 9 jaar

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.

2020 2019 2018 2017
Vzw Stijn (% onder de 70) 75 81,2 79,1 80
Klimroos (% onder de 70) 75 74,6 73,6 78

Gemiddeld aantal ziekteperiodes/werknemer 1,4 1,4 1,3 1,2
Gemiddeld aantal ziektedagen (incl. langdurige ziektes) 32,1 29,4 24 14,4

Medewerkers die boven onze norm van 110 zitten 24% 25% 21% 18%

In 2020 is 75 het percentage Klimroospersoneelsleden met een Bradfordscore van onder de 70.
Dit wil zeggen dat 25 procent van de mensen een score heeft van 71 of hoger. 
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Tabel 13: Afwezigheidscoëfficient per oorzaak en per functie

Arbeidsongevallen

Tabel 14:  Evolutie van de frequentiegraad, werkelijke ernstgraad en globale ernstgraad van de   
  arbeidsongevallen

Frequentiegraad Werkelijke ernstgraad Globale ernstgraad
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
2020 8,82 0,19 0,19

Administratie / directie Onderhoudspersoneel Personeel afdelingen 
#uren VTE #uren VTE #uren VTE

Arbeidsongevallen 0 0,00 0 0,00 120,3 0,06
Preventieve moederschapsrust 828 0,42 0 0,00 2902,8 1,46

Bevallingsverlof 335,8 0,17 0 0,00 899,8 0,45
Lactatieverlof 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ziekte GWL 126 0,06 484,3 0,24 4422,71 2,22

Ziekte > GWL 5 0,00 198 0,10 6145,47 3,09
Ziekte langer dan 1 jaar 1991,2 1,00 417,6 0,12 7687,4 3,86

Totaal 1,65 0,55 11,14

Nota:
 Afwezigheidscoëfficient = aantal afwezigheidsdagen x 100
     aantal tewerkstellingsdagen

Aantal weg-werkongevallen: 0
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