
1 
 

Gemeenteraadscommissie Leven en Welzijn 

vrijdag 2 oktober 2020 – TIO3 – 19.30u 
 

Aanwezig: 
Voorzitter gemeenteraadscommissie: Diederik Van Hamme: 

Leden commissie Leven en Welzijn: Eva Lamon – Leonard Verstichel – David Vandekerkhove – 

Rosanna Khoshaba – Björn Bordon  - Tom Deputter – Lech Schelfout  

Schepen van de zorg: Wim Vandevelde 

Gemeenteraadsleden: Guillaume Devos 

Directeur woonzorgcentrum: Tom Aelbrecht 

Verontschuldigd: Fati Hbili – Youssef Elidrissi – Paul Carteus 

 

Bij het begin van vergadering meldt de directeur dat hij tevreden is dat de commissie Leven en 

Welzijn wordt samengeroepen daar het woonzorgcentrum  de laatste maanden al te vaak negatief -

ten onrechte - in de media verschijnt.  

 

1. Evaluatie coronaperiode 
 

Bespreking periode sinds half maart 2020 tot op heden 

Gedurende de periode half maart tot en met eind april werd het woonzorgcentrum geconfronteerd 

met 27 overlijdens – waarvan zeker 22 bewoners Covid positief – 87 besmette bewoners en 36 

besmette personeelsleden. 

Bewoners konden in die periode niet overgebracht worden naar de dienst intensieve zorgen 

Er werden 2 cohorte afdeling gecreëerd waarin de besmette bewoners gezamenlijk werden verzorgd 

(leefgroep Het Muziekbos en uitbreiding afdeling Princekouter – Passerelle) 

In de cohorte afdeling was geen mogelijkheid tot bezoek. Het merendeel van de bewoners is 

overleden zonder aanwezigheid van naasten. 

De rokersruimte van de leefgroep werd ingericht als rouwkapel / afscheidsruimte. 

Tijdens de pandemie was beschermingsmateriaal moeilijk verkrijgbaar en bovendien heel prijzig. 

‘Wegwerpoutfits’ werden, na verluchting, opnieuw hergebruikt. 

Inzet van het personeel gedurende die periode was uitzonderlijk! Medewerkers groeiden naar elkaar 

toe – er was een enorm groepsgevoel, mede door de waardering van buitenaf. Elkeen gaf het beste 

van zichzelf. 

Een speciaal woord van dank voor onze CRA-arts: dokter Daphné Van Den Daele die gedurende die 

periode dagelijks aanwezig was voor zowel de besmette bewoners als voor reguliere onderzoeken. 
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Samenwerking met AZ Glorieux gedurende die periode was zeer goed, zowel met hoofdarts, geriater 

als infectioloog. 

De bijstand vanwege het agentschap zorg en gezondheid was ondermaats. De te hanteren richtlijnen 

bereikten ons telkenmale een aantal weken te laat. 

Momenteel hebben wij een bezetting van 132 bedden op 152. Vanuit het Agentschap wordt er 

momenteel gezorgd voor een (tijdelijke?) financiële compensatie voor de lege bedden. 

 

2. Personeelsbezetting 
 

Op basis van de werkvolumemeter – die gebaseerd is op de aanwezige bezetting en gemiddelde 

zorgbehoevendheidsgraad – en de netto beschikbaarheid aan zorgpersoneel wordt aangetoond er 

voorlopig voldoende handen aanwezig zijn. 

Let wel: dit is geen vaststaand gegeven: indien de gemiddelde zorgbehoevendheidsgraad en/of 

bezetting  toeneemt / afneemt dient de personeelsinzet hieraan aangepast te worden.  

De directeur schetst op een zeer overzichtelijke wijze wat de impact is op het financieel beheer van 

het WZC De Linde wanneer de bezetting optimaal is, de zorgtegraad van de inwoners het objectief 

van 80% heeft behaald en wanneer de personeelsbezetting daarop wordt afgestemd.  Hij voegt er 

aan toe dat er in het verleden veel inkomsten niet gegenereerd werden. 

 

3. Bespreking klacht vakorganisaties 
 

Na de pandemie zaten veel werknemers, begrijpelijk, op hun tandvlees en ondervinden velen van 

hen een mentale weerslag. 

Daar de medewerkers de eerste vier maanden van 2020 niet in de mogelijkheid waren verlof op te 

nemen werd, gelet op de  vrijgekomen bedden, de mogelijkheid geboden om in overleg en op 

vrijwillige basis kortere shiften te presteren. 

Dit werd eerst afgetoetst met de vakbondsafgevaardigden op het terrein die zich hiermee akkoord 

verklaarden. 

Op vraag van de vakorganisaties vond een informeel overleg plaats met de afgevaardigden van het 

ACOD en het ACV. VSOA werd hierop niet uitgenodigd daar zij op dat moment geen 

vertegenwoordigers hadden binnen de organisatie. 

Op dit informeel overleg werd geen consensus bereikt. 

Begin juni werden wij in kennis gesteld van de klacht van dhr. Serge Meeuws namens het VSOA 

waarbij hij van mening is dat wij éénzijdig de uurrooster aangepast. 

Op woensdag 16 oktober mocht het woonzorgcentrum de arbeidsinspectie ontvangen mbt de 

aangehaalde klacht. Tot op heden mochten wij nog geen formeel schrijven hieromtrent ontvangen. 
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Bijkomende vragen vanwege de commissieleden 
 

1. Zijn personeelsleden voorbereid op een eventuele 2e golf? 
Antwoord: alle personeelsleden (zowel logistiek als zorg) hebben afgelopen maand een bijkomende 
opleiding – georganiseerd in samenspraak met het AZ Glorieux - handhygiëne gevolgd. Tevens werd 
er een stock beschermingsmateriaal aangelegd. 
 

2. Is het woonzorgcentrum reeds onderworpen aan een sensibiliseringsinspectie door de 
zorginspectie? 
Zo ja, wat was de conclusie? 

Antwoord: Ja, op 28 augustus jl mocht het woonzorgcentrum een onaangekondigde inspectie 
verwachten waarbij eventuele risicofactoren werden geëvalueerd. 
Aandachtspunten: schriftelijke procedure outbreakplan uitbreiden met vermelding van de 
nominatieve leden. 
Alle wastafels voorzien van instructies mbt het correct toepassen van handhygiëne. 
 

3. Hoeveel werknemers zijn momenteel landurig (> 1 maand) afwezig: 
Antwoord: momenteel zijn er 6 medewerkers langdurig afwezig, zijnde 2 technische medewerkers, 2 
zorgkundigen, 1 verpleegkundige en 1 maatschappelijk werker. 
 

4. Heeft het woonzorgcentrum reeds de arbeidsinspectie over de vloer gekregen? Wat waren 
hun bevindingen? Hebben ze inzage gevraagd op de tijdsregistratie van de personeelsleden? 

Antwoord: het woonzorgcentrum mocht op 16 september jl de arbeidsinspectie verwelkomen n.a.v. 
een klacht van de vakorganisaties? Tot op heden mochten wij nog geen formeel verslag ontvangen. 
De arbeidsinspectie heeft inzage gevraagd van het arbeidsreglement,  het ‘vastgeklikt’ uurrooster en 
de formele akkoorden van de werknemers om kortere shiften te presteren. 
De arbeidsinspectie heeft geen inzage gevraagd van individuele personeelsprestaties. 
 

5. De commissieleden hebben kennis genomen van de petitie gericht aan het stadsbestuur, de 
vakorganisaties en de directie. Zij stellen vast dat meerdere personeelsleden telefonisch hun 
akkoord gaven om deze te onderschrijven. Vraag: door wie werden deze personeelsleden 
gecontacteerd? Werden zij gecontacteerd tijdens de werkuren? Van wie ging deze petitie 
uit? 

Antwoord: de petitie werd opgestart van onderuit en gecoördineerd door de hoofverpleegkundigen. 
De directeur heeft geen weet wanneer en hoe de individuele personeelsleden werden 
gecontacteerd. 
 

6. Is de zorgbehoevendheidsgraad een goede parameter voor de financiering van de 
woonzorgcentra: 

Antwoord: heel zeker, het is immers de kerntaak van de woonzorgcentra om de meest 
zorgbehoevende burgers te huisvesten en zorg toe te dienen. 
 


