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“An organization, no matter how well designed
is only as good as the people who live and work in it”

         Dee Hock 
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Voorwoord

Moeilijke tijden maken mensen creatief. De maat-
schappelijke context daagde De Klimroos in 2021 
meer dan ooit uit om de warme harten en vele 
talenten die ze rijk is, ten volle in te zetten. We 
kregen een stevige menu van Corona, personeels-
tekort en doorgevoerde besparingen voor de 
kiezen. Maar maakt u zich geen zorgen! Niets dat 
een doorgewinterde Klimroosmedewerker niet 
kan omdenken tot een opportuniteit.  

Toch moeten ook wij toegeven dat het in derge-
lijke tijden een kunst is om de essentie blijvend te 
vinden in de kleine dingen van het leven. Écht tijd 
maken voor de ander is verdomd moeilijk als de 
werkdruk op de schouders van onze medewer-
kers oploopt omdat de overheid van ons verwacht 
om met minder middelen meer te doen. Mijn dank 
gaat dan ook uit naar al onze medewerkers en 
vrijwilligers die zich dagelijks uit de naad werken 
om ervoor te zorgen dat het spreekwoordelijke 
schoentje zo min mogelijk nijpt in de directe zorg!
 
Het accent van onze opdracht was er dit jaar 
eentje van verbinding.  We legden alle bestaande 
communicatiekanalen binnen De Klimroos onder 
de kritische loep en trachtten de hiaten in onze 
informatiedoorstroming op efficiënte wijze in 
te vullen. Een opdracht die we extra punch 
gaven met het aannemen van een deeltijdse 
communicatiemedewerker.

Op de werkvloer ging men op zoek naar de heel 
menselijke verbinding. U zal kunnen lezen dat 
het mango-project een geluksnoepje is om kwa-
litatieve duimen en vingers bij af te likken.  Dit 
project zal de komende jaren een belangrijke rol 
blijven spelen in het recept tot warmhartige kwa-
liteit in onze zorgverlening.

De ingrediënten om de juiste zorg op maat te 
bieden liggen niet altijd zomaar voor het grijpen.  

Directieteam 
De Klimroos 

Dat de bepaling van het juiste recept soms wat 
meer tijd en moeite kost, kan u lezen in het arti-
kel omtrent de nieuwe werking van Lindelheide. 
Het is dankzij het grote hart van al deze mede-
werkers en het geduld van de bewoners dat we 
de juiste nuanceringen in deze wijze van wonen 
en werken lijken te vinden.

Als werkgever tracht De Klimroos telkens weer 
creatief en vernieuwend uit de hoek te komen.  
We willen een werkplek creëren waar mede-
werkers zich goed voelen. Samen zoeken we 
naar het juiste contract-evenwicht en bieden 
we groeikansen op maat van elke werknemer.  
Personeelstekorten pakken we aan, onder andere 
door gericht in te zetten op de opleiding van zij- 
instromers. Maturiteit en een groot hart voor de 
zorg zijn immers competenties die je vooral naast 
de schoolbanken aanleert.  

Ik wens u veel leesplezier en bedank alle zorg-
gebruikers en medewerkers die hun bijdrage 
leverden aan dit jaarverslag. Nieuws mogen 
uitbrengen over de warme zorg binnen De 
Klimroos is in actuele tijden van oorlog en crisis 
een voorrecht.  

Kim Celis
directeur





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.

Mango-momenten

Mango-wat? 

Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, 
verrassende, soms bijna niet waarneembare acties 
of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening 
tussen zorggebruikers, bewoners, familieleden en/
of zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens nor-
male zorgactiviteiten, zijn niet ziektespecifiek en 
vergen geen of weinig tijd, middelen of energie.

“Iemand die met een klein gebaar of onver-
wachte attentie een moment van grote waarde 

creëert voor een ander… 
dat is een Mangomoment.”

—
Vanhaecht et al. (2018). In search of Mango-

moments. The Lancet Oncology.

In een eerste onderzoeksfase, gesteund door Kom 
op Tegen Kanker, werd vanuit De KU Leuven, op 
basis van verhalen en interviews, het Mangomodel 
ontwikkeld. In een tweede vervolgproject gaat de 
KU Leuven, nog steeds met de steun van Kom 
op Tegen Kanker, samen met organisaties over 
heel Vlaanderen op zoek naar de Mangomoment-
cultuur en ‘best practices’ omtrent de aanpak 
rond persoonsgerichte zorg.

“Wat hebben die mango’s, Kom op tegen Kanker 
en de KU Leuven nu eigenlijk te maken met onze 
Klimroos?”, hoor ik u denken. Awel, dat zal ik u  
even uitleggen. 

Mangomomenten binnen De Klimroos

Persoonsgerichte zorg in een warme cultuur, dat 
is De Klimroos niet vreemd. We werkten al een 
tijd aan het bewustzijn rond en het beleven van 
Mangomomenten en gaven dit een centrale plaats 
in onze dagelijkse werking. Door de verhalen van 
De Klimroos met de universiteit  uit Leuven te 
delen , maakten ook zij tijdens hun eerste onder-
zoeksfase kennis met de warme Klimrooscultuur.

In 2019 kregen we telefoon: “Of we willen deel-
nemen aan de tweede onderzoeksfase van 
het Mangomomentenproject, als één van de 
20 zorginstellingen over gans Vlaanderen. Het 
doel hiervan? Het (verder) uitbouwen van een 
Mangomoment-cultuur”? Hier moesten we niet 
lang over nadenken! Natuurlijk gingen we hier 
graag op in!

Eind 2019 ging het project van start met een 
netwerkbijeenkomst met de verschillende orga-
nisaties over Vlaanderen. Onze voorziening werd 
met trots vertegenwoordigd door onze zorgco-
ordinator, Jasmien Hooyberghs. Daarna werden 
binnen De Klimroos 3 teams geselecteerd om 
deel te nemen aan het project. De Open Poort, 
Mistel 2 en Lindelheide 2 werden gekozen. In een 
latere fase zouden zij dan de andere teams van 
De Klimroos verder inspireren. We hadden zin 
om eraan te beginnen! 
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Daar waar de KU Leuven de deelnemende 
organisaties met workshops en netwerkbijeen-
komsten zou ondersteunen in het uitbouwen van 
de mangocultuur, stak Covid (ook hier…) een 
stokje voor. Toen duidelijk werd dat de pandemie 
langer zou gaan duren, werd er al snel creatief 
nagedacht. Het project werd aangepast aan de 
omstandigheden en twee online alternatieven 
zagen het levenslicht: 

• Eerst werd er online bijeenkomsten georga-
niseerd met de verantwoordelijken vanuit de 
verschillende voorzieningen. Het doel hier-
van was mekaar te inspireren, verhalen uit te 
wisselen en elkaar te helpen groeien in deze 
vernieuwende Mangocultuur. 

• Daarnaast werden er ook ‘Mango Online 
Inspiratie Modules’ (MOI) uitgewerkt: video’s 
en opdrachten waar we concreet mee aan de 
slag gingen binnen de gekozen teams om (nog) 
verder te ontwikkelen in persoonsgerichte 
zorg. Door te werken met deze MOI’s werd het 
bewustzijn rond Mangodenken vergroot, zowel 
bij personeel als zorggebruikers. Ondertussen 
is het woord ‘Mangomoment’ dan ook volledig 
ingeburgerd binnen De Klimroos. 

Dat Mangomomenten positieve ervaringen zijn 
voor onze zorggebruikers staat buiten kijf. Naast 
het beleven van een fijn moment, zorgt een 
Mangomoment voor hoger welbevinden, een 
betere communicatie met de zorgverlener én een 
positieve invloed op de gezondheid.

Bart, bewoner van De Open Poort

“Deze voormiddag zijn we 
een koffietje gaan drinken 

terwijl de zon scheen, ik 
samen met Kathelijne 
tijdens haar pauze. Ik 
was vooraf wat lastig 
want het regent zoveel 

deze zomer. Nadien was 
ik direct beter gezind. Dit 

was voor mij een Mangomo-
ment. Sinds de begeleiding dit pro-

ject doet, merk ik dat dit vaker gebeurt, van die 
kleine geluksmomentjes die mij rust geven.”

Niet enkel onze zorggebruikers maar ook ons 
personeel ervaart een positief effect. Personeel 
dat Mangomomenten beleeft, ervaart meer ple-
zier in het werk en meer bevlogenheid. Op 
deze manier heeft het een positief effect op de  
teamsfeer. Niets dan voordelen dus! 
 
Annelien Smeets, begeleidster Mistel 2

“Er zijn veel manieren om 
Mangomomenten te be-
schrijven: ‘de kers op de 
taart’, ‘het puntje op 
de i’, ‘net dat tikkeltje 
meer’, … 
Maar het project 
draait voor mij vooral 
om de glimlach die je 
ziet verschijnen op het ge-
zicht, zowel van de bewoner 
als van het personeelslid. Hier doen we het voor! 
Ons team staat hier nu veel bewuster bij stil en 
koestert elk warm momentje dat zich voordoet.”

De Klimroos is nu, meer dan ooit,  overtuigd van 
het belang van Mangomomenten binnen per-
soonsgerichte zorg. We gaan zeker nog een tijdje 
door met nieuwe ideeën en acties! 
• We willen de drie deelnemende teams samen-

brengen om van elkaar te leren en elkaar te 
inspireren in ‘Mango-Mixen’. 

• De betrokken teams zullen nadenken  over 
hoe ze de andere teams binnen De Klimroos 
kunnen ‘besmetten’ met hun Mango-vibe.

• Mangomomenten krijgen standaard een plaats 
in het driemaandelijks overleg met de psycho-
logen en pedagogen binnen Stijn vzw. Ook hier 
werken we aan een verdere verspreiding van 
de Mango-microbe. 

• De Klimroos gaat, samen met de KU Leuven, 
een online inspiratiemodule opnemen om 
andere organisaties over heel Vlaanderen 
te inspireren en aan te steken met onze 
Klimroos-Mango-cultuur. 
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Meewerken aan dit welzijnsproject is voor ons 
als Klimroos een heel grote eer. Onze warme, 
persoonsgerichte cultuur verder kunnen ontwik-
kelen enerzijds, maar deze anderzijds ook mogen 
uitdragen over de ruimere sector, is een voor-
recht. Een voorrecht dat al onze zorggebruikers 
en onze medewerkers meer dan verdienen!  

Kim Celis, directeur De Klimroos

“Hoe  langer we met dit project werken, des te 
meer ik overtuigd geraak van het feit dat Man-
godenken een vast lesonderdeel zou moeten 
zijn binnen elke sociale opleiding. Soms zou ik 
mensen een peer tegen hunne appel willen ge-
ven omdat ze de Mangowijsheid nog niet kennen 
😉!”

Van 1 Lindelheide naar Lindelheide 1 en 2

Lindelheide bestond tot eind 2020 uit een zéér 
grote groep van bewoners en medewerkers. Soms 
liepen de algemene werking, de opvolging en de 
interne communicatie daarom niet zoals gewenst. 
Ondanks vele gesprekken, vergaderingen en vor-
mingen, bleek de groep té groot om adequaat te 
kunnen coördineren.  Ook bleek het aansturen  
van een grote groep medewerkers een moeilijke 
opdracht voor één diensthoofd. 

Naast deze praktische uitdagingen, wilden we als 
Klimroos ook nog beter kunnen inspelen op de 
veranderende maatschappij en het evoluerend 
zorglandschap. Door de invoering van het per-
soonsvolgend budget (PVF) merkten we namelijk 
dat de zorgvragen wijzigden. De vraag naar enkel 
ADL-ondersteuning was er minder en de vraag 
naar (inhoudelijke) begeleiding en cognitieve 
ondersteuning kwam meer op de voorgrond. De 
werking van Lindelheide was niet altijd voldoende 
op maat van deze nieuwe zorgvragen. We voel-
den beleidsmatig dat de tijd rijp was voor een 
drastische en gedurfde aanpak. Een aanpak die 
Lindelheide een verfrissende en nieuwe boost 
kon geven. 

We wilden een Lindelheide met méér tijd voor de 
bewoners, een kortere opvolging en een betere 
onderlinge communicatie. Dit zouden we realise-
ren door te werken in kleinere teams, waardoor 
minder verschillende personeelsleden betrokken 
zouden zijn in de zorg van één bewoner. Het doel 
hierbij was dus nog meer ‘zorg op maat’.

Concreet? Lindelheide werd opgesplitst in 2 
aparte teams: 2 subgroepen van bewoners bege-
leidt door 2 sub-teams van medewerkers, elk 
gecoördineerd door één apart diensthoofd. 

In theorie vertrok dit plaatje vanuit een mooie 
visie en vormde dit een prachtige uitdaging. In 
de praktijk bracht deze denkpiste logischerwijze 
ook heel wat gevoeligheden met zich mee. Het 
lossen van bestaande structuren en het scheiden 
van bewoners en medewerkers was emotioneel 
gezien geen evidente keuze. Twee aparte teams 
kunnen organisatorisch dan wel beter werken, 
maar op welke manier stel je de nieuwe teams 
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samen? Welke bewoner en welke medewerker 
past bij welk team? Op welke manier zorg je 
ervoor dat de tevredenheid en goesting zo groot 
mogelijk blijft, in de wetenschap dat er ook teleur-
stellingen zullen volgen? Want hoewel iedereen 
de meerwaarde zag van dit project, betekende 
het voor iedereen ook afscheid nemen. Afscheid 
nemen van elkaar als collega en van bewoners 
waarvoor je jarenlang gezorgd hebt. 

Na het uitdagende voorbereidende denkwerk 
werd eind 2020 het plan voorgesteld aan mede-
werkers en bewoners. Vervolgens werd het 
spannend uitkijken naar de nieuwe start begin 
2021. In die tussentijd werd er hard verder 
gewerkt aan de voorbereidingen: er werden 
sollicitaties gehouden voor 2 nieuwe diensthoof-

den, de oproepsystemen werden 
aangepast en de wasplaats 

werd omgebouwd tot 
een gezellige perso-
neelsruimte voor 
Lindelheide 2. Op 1 
februari 2021 hingen 
de ballonnen zowel 

bij Lindelheide 1 als bij 
Lindelheide 2 uit. Een 

nieuwe start was daar!!

Hoewel het in het begin hard zoeken was, zijn de 
grootste hindernissen ondertussen genomen. De 
werking werd meermaals aangepast, we zijn ervan 
overtuigd dat bijsturingen ook in de toekomst 
nog nodig zullen zijn. Toch kunnen we vandaag al 
terugkijken op een mooi proces en ervaren we 
de meerwaarde van het werken in twee aparte 
teams.   

In eerste instantie heeft de splitsing een groot 
effect gehad voor de medewerkers. In de ver-
nieuwde werking is het aantal dienstcodes 
drastisch gedaald. De werkdagen werden in uren 
wat langer dan vroeger, maar het aantal werkda-
gen per maand daalde. Hierdoor kunnen er meer 
rustdagen ingebouwd worden. Ook verhoogde 
het aantal vrije weekends. De meeste mede-
werkers ervaren dit als positief: het verlaagt de 
werkdruk en het heeft een positief effect op het 
evenwicht tussen werk en privé.
Op vlak van ondersteuningsoproepen is de 

werkdruk voor het personeel niet gedaald. Het 
aantal oproepen is verhoogd ten opzichte van 
vorig jaar en het is soms nog een zoektocht om 
de wachttijden in te dijken. Echter, indien we dit 
gedetailleerd analyseren blijkt dit eerder te wijten 
aan de toename van de zorgzwaarte (van bepaalde 
bewoners) en niet zozeer aan de gescheiden 
werking. Dit zou dus ook de trend geweest zijn 
zonder de splitsing.  

In tweede instantie wordt door medewerkers en 
bewoners aangegeven dat de werking en opvolging 
efficiënter is. Doordat informatie aan minder col-
lega’s doorgegeven moet worden, gaat er minder 
informatie verloren, komen problemen/ondui-
delijkheden sneller aan de oppervlakte, kan er 
makkelijker vergaderd worden,… Dit alles komt 
de zorg voor onze zorggebruikers ten goede, iets 
wat zij ook duidelijk voelen en aangeven.  

Hoewel we kritisch zullen blijven kijken naar deze 
vernieuwde werking en aanpassingen moeten blij-
ven doen waar nodig, durven we op dit moment 
erg positief reflecteren op de weg die we tot nu 
toe hebben afgelegd. Dankzij de inzet, de flexibi-
liteit en de openheid van alle medewerkers en 
zorggebruikers, durven we spreken van een suc-
cesverhaal van Lindelheide! Een dikke pluim aan al 
deze Klimroostoppers!
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Personeelsgerichte 
doelstelling

De Klimroos voert een consequent 
en persoonlijk personeelsbeleid. In 
een cultuur van open communicatie, 
waar oog is voor het welbevinden 
van personeel, komen mensen met 
plezier werken. We geloven in het 
talent van ons personeel en hebben 
oog voor de bijzondere positie van 
leidinggevenden.

Creatief omgaan met personeelstekort

De job van begeleider/verzorger wordt steeds 
meer een knelpuntberoep. Dat voelen we ook 
binnen De Klimroos. Het is voor ons als werk-
gever niet evident om gedurende het jaar goede 
medewerkers te vinden bij openstaande vacatures 
in De Klimroos.  Met behulp van een aantal actie-
punten willen we inspelen op personeelstekorten 
en een nog beter wervingsbeleid voeren.

Onbekend maakt onbemind, en dat moeten we 
voorkomen. We willen De Klimroos meer in 
de kijker zetten door meer op de voorgrond 
te treden via allerlei media. We willen de wereld 
laten kennismaken met het gezonde (en gezel-
lige!) Klimroosklimaat. De sfeer die we uitstralen, 
bepaalt of werkzoekenden die ons niet kennen, de 
stap tot solliciteren zetten. 

Om die reden hebben we onze huisstijl, ons logo 
en onze website opgefrist. We hebben Dominiek 
als communicatieverantwoordelijke aangewor-
ven en dat bleek een heel goede zet. Met haar 
creatieve aanpak laat zij de berichtgeving van de 
Klimroos opvallen op onze website en op onze 
Facebook-pagina. Het aankondigen van allerlei 
activiteiten (gaande van ‘wandelen met wielen’ tot 
‘wafelverkoop’), draagt bij tot een betere naambe-
kendheid. Aan de hand van leuke filmpjes, teksten 
en foto’s kreeg het imago van De Klimroos een 
vernieuwde impuls. 

Ook door in te zetten op een goede bege-
leiding en werving van stagiairs kunnen we 
inspelen op het personeelstekort. Stagiairs zijn 
toekomstige werknemers. Hun stage geeft ons 
een zeer goed beeld van hun functioneren, veel 
beter dan tijdens een kort sollicitatiegesprek.  Als 
we zelf optimaal investeren in stagiairs, kunnen we 
hen gemakkelijker warm maken voor een job in 
De Klimroos. 

Via de hoofdenvergadering werden de teams 
hiervoor opnieuw warm gemaakt. De groepen 
engageerden zich graag om meer stagiairs aan te 
werven en hen nog beter te begeleiden. Er werd 
een intervisiegroep rond stagewerking opgericht. 
Het thema ‘onthaal en opvolging van stagiairs’ 
werd besproken met de verschillende stagebe-
geleiders binnen De Klimroos. We zochten naar 
gemeenschappelijke hulpmiddelen die het bege-
leiden meer eenvormig en gemakkelijker maken. 
Goede stagiairs hebben we sneller dan vroeger 
een job durven aanbieden. Het voorbije jaar 
kregen 9 stagiairs ook effectief een job aangebo-
den in De Klimroos.

We durven zij-instromers aanwerven die niet het 
juiste diploma hebben, maar waarbij we vanuit het 
sollicitatiegesprek voelen dat ze een ‘hart voor 
de zorg’ hebben. We stellen hen in eerste instan-
tie de vraag of ze een aantal dagen vrijwillig willen 
meedraaien om te kunnen proeven van de cul-
tuur van De Klimroos. Als werkgever geeft ons 
dit tegelijkertijd een beeld van het functioneren 
van de kandidaat in kwestie.  Door de sollici-
tant daarna een (tijdelijk) contract aan te bieden, 
kunnen we hem zien als een soort ‘stagiair’ die 
verder kennismaakt met het werkveld. Hierbij 
zorgen we voor een goede opvolging en opleiding 
door medewerkers. Zo hebben we vorig jaar 2 
medewerkers zonder het ‘juiste’ diploma aange-
worven omdat we geloofden in hun capaciteiten. 
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We willen goede talenten in huis houden. We 
willen ons flexibel opstellen en werknemers 
doorgroeikansen bieden. We durven goede, tijde-
lijke krachten een langer contract aan te bieden 
dan nodig op het eerste zicht. We durven de gok 
te wagen dat werkkrachten nodig zijn in de toe-
komst, ook al is er nog geen concrete plaats in het 
personeelskader. Het aanbieden van een vast 
contract stellen we niet langer uit dan nodig. 
Ook inzetten op constante waardering, coaching 
en vorming van werknemers blijft een doel op 
zich. 

Inspelen op het personeelskort zal voor de hele 
sector, en dus ook voor De Klimroos, de komende 
jaren een uitdaging blijven. Door bovenstaande 
actiepunten maken we ons als werkgever klaar 
om deze uitdaging aan te gaan! 

Hoe deze bovenstaande actiepunten zich in de 
praktijk vertalen? De volgende getuigenis van 
onze nieuwe collega Sofie, is hier een passend 
voorbeeld van. 

“Hallo lezers, 

Er is mij gevraagd wat neer te schrijven over 
mijn ervaring in en de weg naar De Klimroos. 
Gedurende bijna 30 jaar heb ik als medisch se-
cretaresse in een supertof team gewerkt. Dit 
deed ik altijd heel graag en met volle overtui-
ging! Nadat mijn vader de diagnose van Parkin-
son kreeg en tamelijk snel achteruitging, heb ik 
besloten een tijdje intensief voor hem te zorgen. 
Jammer genoeg is hij na een val met een zwaar 
hoofdtrauma tot gevolg overleden. 

Het plan was na deze periode van zorg voor mijn 
vader, gewoon mijn oude job terug te hervatten. 
Ik merkte echter dat de drang om te blijven zor-
gen zo sterk was en dat heeft me aan het denken 
gezet. ‘Zorgen voor’ terwijl je ook echte banden 
kan opbouwen met de mensen, ja, dat wilde ik 
doen! 

Het probleem was dat ik geen zorg-diploma heb, 
dus ik dacht dat dit onmogelijk was voor mij 
zonder bijkomende opleiding. Via een vriendin 
hoorde ik dat dat niet altijd het geval hoeft te 
zijn en dat De Klimroos mensen die er echt voor 

willen gaan, leergierig zijn en het hart op de juis-
te plaats hebben zeker een kans wil geven. De 
nood aan zorgverleners is groot, dat weet ieder-
een. Een zekere angst bleef me toch achtervol-
gen. Ga ik dit wel kunnen? Is mijn gevoel juist? 
Gaat het fysiek niet te zwaar zijn? 

Vorig jaar in mei ben ik dan eerst als vrijwillig-
ster beginnen werken in De Open Poort. Van 
dag één had ik al het gevoel van ja, dit is wat ik 
wil doen. Meewerken aan een warme thuis voor 
mensen met een beperking, meer bepaald men-
sen met NAH. Geweldig ook hoe ze mij daar met 
open armen hebben opgevangen en me op een 
korte tijd zoveel mogelijk hebben aangeleerd. 
Ik dacht dat dit vrijwilligerswerk in combinatie 
met een opleiding mij wel de kans zouden geven 
om ergens een job in de zorg te vinden.

Tot plots het onverwachte telefoontje van De 
Klimroos kwam. “Sofie, we zoeken volk in De 
Mistel voor de maand juni en misschien wat lan-
ger ook. Zou je het zien zitten om een interim te 
doen?” Ik was super verrast! Zo snel al. Dit had 
ik echt niet verwacht! Ik heb gewoon mijn hart 
gevolgd, mijn ontslag ingediend bij orthopedie, 
weliswaar met een klein hartje, en ben gespron-
gen. Ik ben bijna 50, dus het was nu of nooit. 

De eerste dagen op De Mistel kwam er heel veel 
op me af. Ook zoveel verzorgende handelingen 
die ik nog nooit gedaan had. Ze hebben me daar 
alweer, net zoals in De Open Poort, supergoed 
opgevangen, me echt heel veel aangeleerd in een 
zeer korte tijd en me ondergedompeld in een ge-
dreven en liefdevol team. De ondertussen opge-
bouwde banden met de bewoners vind ik heer-
lijk. Nog geen seconde heb ik spijt gehad van 
mijn switch. Dit is echt wat ik wil blijven doen. 
En zie, we zijn nu bijna 10 maanden verder en 
ik ben nog steeds aan het werk in De Mistel. Ik 
ben in ieder geval super content dat ik de sprong 
gewaagd heb en zo dankbaar voor het warme 
vangnet van De Klimroos waarin ik terechtge-
komen ben. 

Bedankt iedereen!“
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Organisatiegerichte 
doelstelling

In een steeds veranderende 
samenleving, is De Klimroos een 
veelzijdige en dynamische organisatie, 
waar de nadruk sterk ligt op een open 
en persoonlijke communicatie met 
partners. We verstevigen onze lokale, 
maar ook regionale bekendheid 
en samenwerkingen. We staan 
bekend als warme en professionele 
zorgverlener.

Communiceren is verbinden!

Communiceren doen we om te informeren, om 
te begrijpen en uiteindelijk om te verbinden. Een 
hele belangrijke dus. Zo kozen we doelbewust 
voor extra ondersteuning op dat vlak. We kregen 
er een nieuwe collega bij. Dominiek is haar naam.
Als communicatieverantwoordelijke van De 
Klimroos keek ze met een frisse blik naar onze 
organisatie. Een tijdje observeren, absorberen, om 
stilaan een beeld te vormen van alle communi-
catieprocessen die zich in ons dienstencentrum 
afspelen.

Bij De Klimroos gebeurt veel communicatie mon-
deling en het liefst nog als we elkaar écht zien. Dat 
werkt het meest efficiënt en geeft ons de nood-
zakelijke voeling met de context en ook met de 
lichaamstaal van de ander. Uiteraard  bereiken we  
niet iedereen via ‘live’ contactmomenten – en al 
zeker niet in tijden van corona – en dus wordt het 
nodige op papier gezet. 

Wat deed communicatie in 2021 met ons?

Wel, laat ons eerlijk zijn. Veel tijd en energie ging 
nog steeds uit naar communicaties omtrent 
corona. Het directieteam besprak steeds de 
nieuwe richtlijnen tijdens hun crisisoverleg en dan 
volgde de communicatie naar iedereen die hier 
baat bij had, zoals collega’s, zorggebruikers en 
familie.

Daarnaast werd er achter de schermen gewerkt 
aan het verder verbeteren van zowel onze interne 
als externe communicatie.

De bestaande communicatiemiddelen 
werden verder geoptimaliseerd: onze interne 
nieuwsbrieven, ons krantje De Vlieger, onze soci-
ale media waaronder onze nieuwe website en 
onze Facebook-pagina. 

Daarnaast kwam er een extra verbindingsmiddel 
bij, namelijk de interne nieuwsbrief voor onze 
zorggebruikers: ‘De Kliosk’. Onze zorggebruikers 
en hun familie krijgen deze momenteel twee-
maandelijks in de brievenbus (en waar mogelijk 
via e-mail). We delen er nuttige informatie vanuit 
De Klimroos, informatie over activiteiten in de 
buurt die interessant kunnen 
zijn voor hen. Ook verhalen 
van een medebewoner, 
een mantelzorger of 
van een personeelslid 
passeren de revue. 
We blijven dus ook hier 
stappen zetten. Wordt 
dit opgemerkt? Wordt 
dit gesmaakt? We vroe-
gen het even aan Ghislaine, 
deelneemster in Vliegden Noord. 
Ook bij Anita, bewoonster van De Wiek, gingen 
we even polsen. 

“Het is fijn om op de hoogte gehouden te wor-
den in verband met het reilen en zeilen in De 
Klimroos. Het is zeker een meerwaarde voor de 
familieleden thuis en voor de zorggebruikers.
Dank hiervoor!

Groetjes, 
Ghislaine”

Anita leest het vooral als het haar voorgelezen 
wordt. 

“Ik kom dan leuke weetjes te weten. Vooral als er 
iets van De Wiek in staat, is dit wel leuk!”
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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  
  2021, zonder RTH

man vrouw
Totaal 

woononder-
steuning

Totaal 
dagonder-
steuning

Totaal

2
0

2
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4 7 11

100
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N
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-
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EU
N

IN
G

49 40 89

Deze tabel bevat gegevens van 100 personen met een handicap aanwezig op 31/12/2021.
Van al de personen, vermeld onder ‘woonondersteuning’, nemen er 32 personen, meestal deeltijds, deel aan 
de dagactiviteiten in de dagcentra.
De 11 deelnemers die van thuis uit naar de dagondersteuning komen, zijn deeltijds ingeschreven.
Van de 89 personen die binnen De Klimroos wonen,  maken er 13 gebruik van ondersteuning via noodoproepen.

RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)

In 2021 hadden we recht op 111,6757 punten + 25 punten via andere dienstencentra Stijn vzw = 136,6757 
punten. Er werden 112,5745 punten opgenomen door 19 verschillende zorggebruikers: 5 via begeleidingen, 
13 via dagondersteuning en 1 via woonondersteuning.
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Tabel 2:  Aantal dagen woon- en dagondersteuning

2021 2020
Woononder-

steuning
Dagonder-
steuning Totaal Woononder-

steuning
Dagonder-
steuning Totaal

Kwartaal 1 6.015,0 6.383,0 12.398,0 6.015,00 6.380,50 12.395,50
Kwartaal 2 6.144,0 6.547,5 12.691,5 6.975,00 6.057,00 12.032,00
Kwartaal 3 6.423,0 6.863,5 13.286,5 5.883,00 6.218,00 12.101,00
Kwartaal 4 6.521,0 6.985,0 13.506,0 6.186,00 6.564,00 12.750,00

Totaal 25.103,0 26.779,0 51.882,0 24.059,00 25,219,50 49.278,50

Tabel 3: Aantal aanwezigheidsdagen

2021 2020
Kwartaal 1 6.433,0 6.457,00
Kwartaal 2 6.588,5 6.077,00
Kwartaal 3 6.921,0 6.227,50
Kwartaal 4 7.033,5 6.610,00

Totaal 26.976,0 25.421,50
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13,4 jaar13,4 jaar
is het gemiddeld 

aantal 
dienstjaren

86,36 %86,36 %
heeft een 
contract 

onbepaalde duur

86,36 %86,36 %
is vrouwelijk

41,86 jaar41,86 jaar
is de gemiddelde 

leeftijd

80,44 %80,44 % 
is begeleidend 

personeel

88,30 %88,30 %
werkt deeltijds

DE KLIMROOS-
MEDEWERKERS41,81 %41,81 %

is ouder dan  
45 jaar
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2.2 Personeel
Tabel 4:  Aantal personeelsleden per looncategorie op 31 december 2021

2021 2020

Administratie en directie 9 8

Administratief personeel

Klasse 1 2 1

Klasse 2 1 1

Directeur

Onderdirecteur

Directeur < 13 bedden

Directeur < 30 bedden

Directeur < 60 bedden

Directeur < 90 bedden

Directeur + 90 bedden 1 2

Directiemedewerker 5 4

Artsen, paramedici, licentiaten, sociaal werkers 12 11
Ergotherapeut 8 8

Logopedist 

Geneesheer

Omnipracticus

Specialist

Kinesitherapeut

Licentiaat psychologie 1 1

Licentiaat pedagogie

Licentiaat orthopedagogie

Sociaal werker 2 1

Trajectbegeleider

Assistent psychologie 1 1

Hoofd paramedisch

Hoofd maatschappelijk assistent

Onderhoudspersoneel 9 8
Logistiek klasse 4

Logistiek klasse 3 6 5

Logistiek klasse 2 2 2

Logistiek klasse 1 1

Opvoedend en verzorgend personeel 80 77
Begeleidend en verzorgend personeel

Klasse 3

Klasse 2B 5 3

Klasse 2A 48 49

Klasse 1 17 16

Hoofdopvoeder 4 4

Opvoeder-groepschef

Opvoeder-groepschef BIS 1

Gebrevetteerde verpleger 5 4

Verpleger A1 1

ALGEMEEN TOTAAL 110 104

Verhouding lonen uitbetaald aan 
personeel dat direct met zorgge-
bruikers werkt / totaal lonen = 
80,44 %

80,44 %

19,56 %
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Tabel 5: Aantal personeelseenheden (in FTE) op 31 december 2021 volgens geslacht en aard   
  van het contract

Vrouwen Mannen
Totaal % aantal DT

VT DT VT DT
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%
31/12/2021 4 60,23 5 7,68 76,91 88,30%

Vergeleken met de laatste 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 128,4091 1,2841
Onderdirecteur 304,4346 3,3826
Opsteller 99,0461 1,4803
Werkliedenpersoneel 348,9049 5,8992
Licentiaten 90,0000 1,0000
Paramedisch 419,5601 6,0623
Maatschappelijk werker 54,5061 0,7677
Opvoedend en verzorgend 3031,9752 45,7942
Opvoeders-groepschef 59,3333 0,6667

Totaal VAPH 4626,3728 4536,1694 66,3371
Uitbetaald via budgetten

Sociale Maribel 331,1421 4,9285
Cash 109,7139 1,5939
Totaal 440,8560 6,5224

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
2017 31,43 %
2018 32,71 %
2019 36,04 %
2020 36,54 %
2021 41,81 %

Tabel 8: Gemiddelde leeftijd personeel

Leeftijd
2017 38,89
2018 38,91
2019 39,87
2020 40,47
2021 41,86

Tabel 9: Leeftijdstructuur van de personeelsleden in 2021

Leeftijds- 
structuur

<20 1 0,91%
20-24 6 5,45%
25-29 7 6,36%
30-34 14 12,73%
35-39 17 15,45%
40-44 19 17,27%
45-49 15 13,64%
50-54 18 16,36%
55-59 10 9,09%
 ≥ 60 3 2,73%

TOTAAL 110 100,00%
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Tabel 10:  Loopbaanvermindering

Loopbaanvermindering in 2021 FTE # personen
Landingsbaan tot 1/2T 0,6209 2
Medische bijstand 1/5de 0,000 0
Medische bijstand tot 1/2T 0,1559 4
Medische bijstand FT 0.0684 2
Ouderschapsverlof 1/5de 0,000 0
Ouderschapsverlof tot 1/2T 0,2510 1
Ouderschapsverlof FT 0,7971 12
Tijdskrediet FT met motief 0,0000 0
Tijdskrediet met 1/5de met motief 0,6866 5
Tijdskrediet tot 1/2T met motief 0,9442 6
Totaal Loopbaanvermindering 3,52 32

Totaal FTE (tabel 5) 76,91

Aandeel loopbaanvermindering in 
personeelsbestand

4,58%
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Personeelsverloop
Tabel 11: Personeelsverloop volgens functie

Tabel 12:  Aantal personeelsleden volgens jaren anciënniteit (relevante anciënniteit tijdens volledige  
  loopbaan) op 31/12/2021

Anciënniteit TOTAAL Percentage
0 jaar - 9 jaar 27 24,55%

10 jaar - 19 jaar 36 32,73%
20 jaar - 29 jaar 31 28,18%
30 jaar - 39 jaar 16 14,55%

+ 40 jaar 0 0,00%
110 100%

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

Onbepaalde duur 1 0 2
Bepaalde duur 1 1 5

Vervanging 0 1 6
Jobstudent 0 1 10

Werkloos met bedrijfstoeslag 1 0 0

Einde contract bepaalde duur 1 0 10
Einde jobstudent 0 1 9

(Vervroegd) pensioen 0 0 1
Mutatie binnen juridische entiteit 0 0 1

Overmacht owv medische redenen 0 0 1
Wederzijds akkoord 0 1 2

Werkloos met bedrijfstoeslag 1 0 0
Totaal 3 2 3 2 23 24

Totaal (%) 25,00% 16,67% 33,33% 22,22% 25,84% 26,97%

+40 jaar

30 - 39 jaar

20 jaar - 29 jaar

10 jaar - 19 jaar

0 jaar - 9 jaar
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Tabel 12b: Aantal jaren dienstanciënniteit (binnen Stijn vzw)

In dienst Aantal Percentage
0 jaar - 9 jaar 43 39,09%

10 jaar - 19 jaar 35 31,82%
20 jaar - 29 jaar 25 22,73%
30 jaar - 39 jaar 7 6,36%

+ 40 jaar 0 0,00%
110 100%

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.

2021 2020
 Stijn vzw (% onder de 70) 78 75

De Klimroos (% onder de 70) 81 75

Ook in tijden van Corona bleef het ziekteverzuim binnen de Klimroos-muren goed onder controle.

+40 jaar

30 - 39 jaar

20 jaar - 29 jaar

10 jaar - 19 jaar

0 jaar - 9 jaar
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Tabel 13: Afwezigheden per oorzaak en per functie

Arbeidsongevallen

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

Aantal weg-werkongevallen: 1

Frequentiegraad Werkelijke ernstgraad Globale ernstgraad
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
2021 8,81 1,77 3,10

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 gewaarborgd loon 126 0,06 484,3 0,24 4422,71 2,22
Ziekte > gewaarborgd loon 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



Dienstencentrum De Klimroos
Woon- en dagondersteuning voor personen met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel
IBAN BE 57 335 003 898 335 - BIC BBRUBEBB

Netwerk voor dienstverlening aan personen met een beperking
Stijn VZW - Breugelweg 200, 3900 Pelt
BE 0439.452.461 - RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt

www.stijn.be - info@stijn.be


