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WELKOM
Beste student, vakantiejob

Graag heten we je welkom in woonzorgcentrum Ceres.
Met deze infobrochure willen we kort even ons woonzorgcentrum aan je voor-
stellen. Wie we zijn en wat we doen. 
Je vindt er ook praktische info om aan de slag te gaan.
Neem deze brochure alvast door.

We wensen je alvast succes met jouw stage/vakantiejob hier bij ons.

Stefaan Fontaine,
Directeur
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VOORSTELLING
Afdelingen
Boldries
32 kamers: 0K01-0K32, 2 livings, gelijkvloers
Hoofdverpleegkundige: Griet Nollet

Bramier
32 kamers: 1K33-1K64, 2 livings, 1ste verdiep
Hoofdverpleegkundige: Hilde Rapoye

Swaenekouter
29 kamers: 2K65-2K93, met 3 kamers kortverblijf 2K80-2K82, 2 livings, 2de verdiep
Hoofdverpleegkundige: Sofie Desmet

Elke afdeling heeft een vast team van verpleging, verzorging, huismoeders, 
kiné, ergo, animatie en onderhoud om in te staan voor de totaalzorg van de 
bewoner.

Keuken (p4)
Afwerkingskeuken, kelder
Kok: Laysa Oosterlinck

Het eten wordt aangeleverd vanuit de centrale keuken Andante.
De afwerkingskeuken zorgt voor de bestellingen van en aanlevering naar de 
afdelingskeuken.

Onthaal
Administratie
Balie/administratie: gelijkvloers
Medewerkers: Kaat Masselis, Bea Forret en Martine Roose

Sociale dienst:
gelijkvloers
Katleen Slembrouck

De administratie helpt bij het in orde brenge van de papieren van zowel de 
bewoners als het woonzorgcentrum
De sociale dienst staat in voor de opname van de bewoners en het verder 
opvolgen van hun belangen.

   



DAGINDELING 
Zo ziet een doorsnee dag er bij ons uit:

06u54: Overdracht van nacht- naar dagdienst
07u00: Start hygiënische zorgen (baden)
08u00: Start ontbijt
09u00: Huddle, dagelijkse samenkomst met aanwezige teamleden om kort de 
            dag door te nemen
09u15: Afwerken van de ochtendverzorging
10u45: Soep
11u45: Middagmaal
12u30: Middagrust en mictietour
14u00: Koffie
14u30: Activiteit
15u30: Overdracht vroeg- naar laatdienst
17u30: Avondmaal
18u30: Start avondtoer
21u00: Overdracht van dag- naar nachtdienst
21u06: Start nachtdienst

Doorheen de dag is er…

… medicatiebedeling, maaltijdbegeleiding, mictietraining, gangrevalidatie, 
groeps- of individuele activiteiten, gesprekken, beantwoorden van beloproepen & 
vragen,… en zo veel meer

Directie

Stefaan Fontaine
056/ 26 77 01
stefaan.fontaine@menen.be

Hoofdverpleging

Griet Nollet
056/26 77 06
griet.nollet@menen.be

Hilde Rapoye
056/ 26 77 08
hilde.rapoye@menen.be

Sofie Desmet 
056/26 77 07
sofie.desmet@menen.be

Kok

Laysa Oosterlinck
056/26 77 19
laysa.oosterlinck@menen.be

Hoofd animatie/
onderhoud

Kathleen Carlier
056/26 77 09
katleen.carlier@menen.be
Kwaliteitscoördinator

Kwaliteitscoördinator 

Evelien Pattyn
056/26 77 05
evelien.pattyn@menen.be

LEIDINGGEVEND TEAM
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MISSIE / VISIE
 

Samen
Er zijn vele partners binnen de zorg: de bewoner zelf, familie, medewerkers, 
vrijwilligers,…
Alle partijen zijn betrokken bij het welzijn van onze bewoners. We hopen  dan 
ook op basis van wederzijds respect samen op pad te gaan.

Betrokkenheid/Wederzijds respect

Groot huis
Ons woonzorgcentrum is als het ware een groot huis. Er is een kamer voor elke 
bewoner, maar daarnaast is er net als in elk huis ook nog een keuken, een bad-
kamer, een living.
Het is een open ruimte die uitnodigt. Bewoners hebben vrije toegang tot alle 
gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw.

Vrijheid

Thuis 
We willen dat bewoners zich thuis voelen bij ons. We hebben geen opening-
suren. De bewoner is vrij uit te nodigen wie hij/zij wil, bezoek is zeker welkom. Zo 
willen we bewoners de kans geven om hun persoonlijke relaties verder te zetten 
binnen onze muren.
Elke afdeling heeft een vast team. Bekende gezichten die bij je aankloppen 
voor de nodige hulp, een goed gesprek, raad, een grapje…

Thuisgevoel/Gastvrijheid

Bewoner zelf
De bewoner is diegene waar het om draait. 
Wij vinden het belangrijk dat bewoners hun waardigheid en zelfstandigheid 
behouden. We willen bewoners behandelen als volwaardige, zelfstandige 
personen door respect te tonen voor wie ze zijn, hun gewoonten, spullen en 
privacy.

Waardigheid/Zelfstandigheid/Privacy

Keuze
Wij zien de bewoner als een gelijkwaardige partner in de zorg. We willen met 
eerlijke en open communicatie transparant zijn naar de bewoner toe. Dit niet 
enkel wat betreft zorg, maar in alle facetten van het leven hier in Ceres. Dit 
moet de bewoner in staat stellen om zelf de keuze te maken wat er met hem/
haar gebeurt, niet alleen bij positieve maar zeker ook bij negatieve of moeilijke 
momenten. 

Gelijkwaardig/Eerlijk & Open/Inspraak

Eigen leven
Het leven van de bewoner start niet hier in Ceres. Geen enkele bewoner is 
dezelfde, ze zijn stuk voor stuk uniek, elk met een eigen verhaal. Wonen, leven 
en zorg komt niet standaard, maar moet persoonlijk ingevuld worden.
Hulp hoeft ook maar geboden worden daar waar nodig. Het is niet de bedoe-
ling zomaar het leven van de bewoner over te nemen. Wij geloven erin dat de 
bewoner verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven.

Diversiteit/Uniek/Verantwoordelijkheid

Positief
We willen samen met onze bewoners naar de toekomst kijken. We willen dit 
doen met een positieve bril. We willen samen uitzoeken wat de toekomst nog 
voor moois kan brengen. Dit hoeft daarom niet altijd groots te zijn, een klein 
extraatje kan misschien de dagelijkse problemen even aan de kant zetten.
Ook van ons personeel verlangen we een positieve ingesteldheid in de werk-
ing. We willen dat uit elke situatie het positieve beleefd wordt en dat dingen die 
niet liepen zoals gewenst, meegenomen worden als verbeterpunt met ruimte 
voor feedback.
In Ceres vinden we het dan ook belangrijk dat elke werknemer zich goed voelt 
op de werkvloer.

Qualitytime/Positiviteit
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PRAKTISCHE INFO
WERKKLEDIJ/KLEEDKASTJE/SLEUTEL/BADGE 

Werkkledij
Wij voorzien:
Broekpak voor de vakantiejobs. 
Er zijn pakken voorzien in de kleedkamer. Je mag deze nemen uit het 
kledingrek gesorteerd op maat met code 600. Het is niet de bedoeling 
dat er kledij genomen wordt op naam. De kledij wordt hier gewassen.
De student/vakantiejob voorziet:
Van de student verwachten wij dat hij/zij de kledij van school draagt.
Gesloten schoeisel wordt verwacht om van de verzekering te kunnen 
genieten.

Kleedkastje & sleutel
Wij voorzien:
Een afsluitbaar kleedkastje waar je je waardevolle voorwerpen en/of 
handtas in kwijt kunt. 
De student voorziet:
15 euro als waarborg voor de sleutel.
Bij de teruggave, krijg je de 15 euro terug.

Badge
Wij voorzien:
Een badge en hanger.  Je hebt deze badge nog om toegang te krij-
gen tot lokalen.
Vakantiejobs hebben deze badge ook nodig voor de tijdsregistratie op 
de prikklok.
De student/vakantiejob voorziet:
15 euro* als waarborg voor de badge.
Bij teruggave, krijg je de 15 euro terug.

*Indien je zowel een sleutel als badge ontvangt, wordt er slechts 1x 
15euro gevraagd als waarborg.

Werkschema:
Studenten
Je neemt best contact op 
voor de start van je stage-
periode met de hoofdverple-
ging/hoofd van je dienst. 
Vakantiejobs
Er is een onthaalmoment 
voorzien waarop het werk-
schema wordt meegegeven. 
Indien je niet aanwezig kan 
zijn, neem contact op met 1 
van de hoofdverpleegkun-
digen.

Dienstregeling:
Studenten
De uren van je stage zijn 
afhankelijk van wat de 
school oplegt. Onze besta-
ande uren zullen hieraan 
aangepast worden.

Vakantiejobs
Uren verzorging
V    6u54-10u42    
      11u42-15u30

V 17u30-11u18
 12u-15u48

D   8u-11u48
 15u37-19u25

L   9u-12u48
 17u18-21u06

Uren huismoeder
VM 8u-11u48
NM 15u37-19u25
 
Uren Onderhoud
VM 08u30-12u30
NM 13u-16u36

Uren kine
Af te spreken
met kine

Afwezigheid
Studenten
Bij ziekte verwittig je de 
hoofdverpleegkundige/hoofd 
van de dienst. Je zorgt zelf dat 
je in orde bent op school.
Vakantiejobs
Bij ziekte verwittig je je 
leidinggevende voor de 
aanvang van je dienst. Je 
brengt je ziektebriefje binnen 
aan het onthaal binnen de 48u.

DIENSTREGELING/WERKSCHEMA
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Fietsstalling/
Parking
Er is een afgesloten fietsstalling 
aan de zijkant van het 
gebouw. Je krijgt toegang tot 
de fietsstalling met je badge.
Er is voldoende parkeergele-
genheid op de parking en in 
de straten rond het woonzorg-
centrum.
Het is verboden te parkeren 
aan de zijkant en achterkant 
van het gebouw. Dit is de 
doorgang voor leveranciers 
naar de leveringspoort.

Handhygiëne  
In het kader van handhygiëne zijn volgende zaken verboden: 
uurwerk of juwelen aan de pols, juwelen aan handen en 
vingers, kunstnagels, nagellak en piercings.
De nagels dienen kort en schoon te zijn. Wondjes aan handen 
en vingers worden afgedekt met een waterdicht verband.
Daarnaast moet het handen wassen en ontsmetten alsook 
het gebruik van handschoenen correct gebeuren. Je kan 
hiervoor de dienstnota betreffende algemene hygiëne 
nalezen.

Gebruik van GSM en telefoon 
GSM moet in het kleedkastje voor de aanvang van de stage/
vakantiejob.  Indien er toch een reden is waarom je je gsm bij 
je wil houden, dit kan, als je vooraf afspreekt met hoofdver-
pleegkundige/ leidinggevende. 
Je bent steeds bereikbaar via de telefoon op dienst. Indien je 
zelf dringend moet bellen, kan dit in afspraak met de hoofd-
verpleegkundige/leidinggevende met het toestel van de 
dienst.

Beroepsgeheim
Als student krijg je onze deontologische code opgestuurd. 
Gelieve deze code door te lezen en te ondertekenen. Je 
mag deze afgeven aan de kwaliteitscoördinator als je langs-
komt voor het onthaalmoment.

Maaltijden
Studenten
Studenten krijgen bij ons een 
gratis warme maaltijd. Hiervoor 
verwittig je de keuken de dag 
vooraf voor 10u. De menu 
hangt uit op de afdeling en is 
te zien op ons infokanaal
Vakantiejobs
Als jobstudent kun je hier warm 
eten. Je hebt hiervoor een 
maaltijdbonnetje nodig, dit 
kost 5 euro en is te verkrijgen 
aan de balie. Je verwittigt de 
keuken de dag ervoor voor 
10u.

Drankjetons
Er staat een drankautomaat in 
de rookzaal. Voor 75cent kan je 
een jeton kopen aan de balie.
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DE KRACHT VAN SAMENWERKEN 
VEILIGHEID 
DAAR GAAN WE VOOR

Ieder mens heeft bepaalde tal-
enten, bepaalde capaciteiten. Wij 
zijn allemaal verschillende, unieke 
wezens. Samenwerking is het bun-
delen van individuele krachten, van 
ieders kwaliteiten en achtergronden. 
Het doel is om samen een resultaat 
te bereiken, dat door het indi-
vidu niet of moeilijker bereikt kan 
worden. De kracht van het samen-
werken ligt dus juist in het teamver-
band, in het samenwerken zelf.

Samenwerken is een competen-
tie, waarover iedere medewerker 
zou moeten beschikken. Sociale 
vaardigheden horen bij het leven. 
Wanneer je behulpzaam van aard 
bent, vriendelijk, tactvol en eerlijk, 
dan beschik je over belangrijke 
voorwaarden om te kunnen samen-
werken. Kun je goed luisteren, 
anderen motiveren en deel je kennis 
en ervaring, dan zijn dat uitingen 
van samenwerken. Heb je mensen-
kennis, aanpassingsvermogen en 
communicatieve vaardigheden, 
dan opent dat deuren naar samen-
werken. 
Het hele team komt in beweging, 
mits ieder hetzelfde doel helder voor 
ogen heeft. 

Een team bestaat uit verschillende 
leden. Ieder met zijn eigen belan-
gen. Om de neuzen dezelfde kant op 
te krijgen (en te houden) is afstem-
ming – coördinatie – nodig. Hierbij 

komen de communicatieve vaar-
digheden om de hoek kijken. Zonder 
communicatie is er geen coördinatie 
en zonder coördinatie is er geen een-
heid, geen samenwerking. 

Als team werk je samen toe naar 
het gemeenschappelijke doel. Ieder 
levert zijn of haar bijdrage om dat 
doel te bereiken. Het is belangrijk 
dat ieder teamlid het gevoel heeft 
medeverantwoordelijk te zijn. 
Immers, samenwerken is sámen 
werken! Een ketting is zo sterk als 
de zwakste schakel. Voel jij je als 
teamlid minder verantwoordelijk, dan 
heeft dat invloed op het hele team. 
Door open communicatie hierover 
maak je de weg vrij voor de noodza-
kelijke coördinatie. Dan is het doel 
alsnog bereikbaar.

Bij teamsporten heeft ieder teamlid 
zijn plaats in het veld. Bij die plek 
horen bepaalde capaciteiten en 
verantwoordelijkheden. De coach is 
de spil, die zorgt voor de coördina-
tie. Samen speelt het team voor de 
overwinning, het gezamenlijke doel. 
Ook in de werkomgeving speelt ieder 
teamlid zijn eigen rol in het geheel. 
Met het doel voor ogen kun je jouw 
eigen verantwoordelijkheid nemen 
en tonen. Samen met de anderen 
bereik je je doel, als ieder in zijn rol 
blijft.

Bron:(2PEAK.nl)

Brandalarm
Werkpostfiche
Veiligheid op het werk
Op het onthaalmoment wordt de infofolder preventie samen overlopen.
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Woonzorgcentrum CERES
Hospitaalstraat 81
8930 Lauwe

056 26 77 11
WZCCeres@menen.be
www.wzcceres.be


