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1. Inleiding 

1.1. Situering woonzorgcentrum Andante 

Het woonzorgcentrum Andante is gevestigd in de Volkslaan 300 te 8930 Menen en 

wordt uitgebaat door het I.V.A. Zorg Menen met als hoofdzetel Noorderlaan 1/A000, 

8930 Menen.  

 

Het woonzorgcentrum Andante is sedert 1 januari 2021 voor onbepaalde duur erkend: 

- als woonzorgcentrum onder het nummer CE 2517 voor volgende vestigingen: 

o woonzorgcentrum Andante, Volkslaan 300, 8930 Menen – voor maximaal 

180 woongelegenheden 

o woonzorgcentrum Ceres, Hospitaalstraat 81, 8930 Lauwe – voor maximaal 

90 woongelegenheden 

- als centrum voor kortverblijf type 1 onder het nummer KCE 2517 voor volgende 

vestigingen: 

o woonzorgcentrum Andante, Volkslaan 300, 8930 Menen – voor maximaal 

8 verblijfseenheden 

o woonzorgcentrum Ceres, Hospitaalstraat 81, 8930 Lauwe – voor maximaal 

3 verblijfseenheden 

 

Met ‘woonzorgcentrum Andante’ wordt hier verder telkens het woonzorgcentrum met 

de 2 vestigingen bedoeld. 

 

1.2. Situering administratief basisdossier 

Dit document werd opgemaakt in het kader van het woonzorgdecreet van 15 februari 

2019, conform artikels 7 en 94 van genoemd decreet, zijnde:  

 

Art.7 § 1. Iedere initiatiefnemer: 

1° maakt bij aanvraag van een voorafgaande vergunning of, indien geen 

voorafgaande vergunning moet worden aangevraagd, bij de aanvraag van een 

eerste erkenning voor de woonzorgvoorziening of vereniging, een administratief 

basisdossier over; 

2° legt bij de aanvraag van een erkenning die de eerste keer wordt ingediend een 

financieel plan voor over minstens drie jaar; 

3° houdt een boekhouding en maakt een jaarrekening op conform de toepasbare 

wettelijke bepalingen. De Vlaamse Regering kan het houden van een boekhouding en 

opmaken van een jaarrekening conform het Wetboek van Economisch Recht of de 

wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen 

en de Europese politieke partijen en stichtingen opleggen aan woonzorgvoorzieningen 

of verenigingen die daartoe niet verplicht zijn. De Vlaamse Regering kan bijkomende 

specifieke rapporteringsverplichtingen opleggen; 

4° meldt belangrijke strategische beslissingen die een impact hebben op de structuur, 

de werking en het bestuur van de initiatiefnemer, de woonzorgvoorziening of 

vereniging. 
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Daarbij wordt uitgelegd op welke wijze erover gewaakt is dat de continuïteit van de 

zorg en ondersteuning verzekerd is. De Vlaamse Regering kan de procedure voor die 

aanmelding bepalen. Onder strategische beslissingen wordt limitatief verstaan: 

a) beslissingen om kapitaal vertegenwoordigende effecten te verwerven van een 

andere onderneming, voor een bedrag van minstens 5% van het eigen vermogen van 

de initiatiefnemer; 

b) fusies van woonzorgvoorzieningen, verenigingen of initiatiefnemers evenals 

splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen; 

c) overdrachten van algemeenheid of bedrijfstak; 

d) de overdracht van of het vestigen van zakelijke rechten op de gebouwen waarin de 

woonzorgvoorziening of vereniging is gevestigd; 

e) een verandering van een meerderheid van de stemrechten in de algemene 

vergadering en het bestuursorgaan van de woonzorgvoorziening en vereniging; 

f) de wisseling van de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van 

een woonzorgvoorziening of vereniging; 

5° stelt een code voor goed bestuur op, keurt die goed en leeft die na; 

6° leeft bestaande verplichtingen en regelgeving na. 

 

Het administratief basisdossier, vermeld in het eerste lid, 1°, bevat volgende elementen: 

1° de voorgenomen activiteiten; 

2° de organisatiestructuur; 

3° de feitelijke leiding; 

4° de verwantschappen en nauwe banden met andere personen; 

5° een code voor goed bestuur voor de initiatiefnemer. 

 

Het administratief basisdossier, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt actueel gehouden en 

is steeds raadpleegbaar door de Vlaamse Regering op aanvraag. Het administratief 

basisdossier is openbaar raadpleegbaar op de website van de woonzorgvoorziening of 

vereniging, wat betreft de onderdelen 1°, 2° en 3°. Daarnaast wordt op de website van 

de initiatiefnemer, woonzorgvoorziening of vereniging een gebruikersvriendelijke 

samenvatting weergegeven van de code voor goed bestuur. 

 

De code voor goed bestuur, vermeld in het eerste lid, 5°, is afgestemd op de aard, 

grootte en eigenheid van de initiatiefnemer, woonzorgvoorziening of vereniging en 

bevat minstens volgende elementen: 

1° missie en visie; 

2° duidelijke bepalingen rond bevoegdheden, taakafbakening, rechten en plichten, 

voorwaarden, samenstelling van de algemene vergadering, raad van bestuur, 

adviserende comités, directie en andere organen; 

3° maatregelen rond transparantie van de structuur, de kwaliteit en het prijsbeleid; 

4° het betrekken van stakeholders. 

 

Art.94 In afwijking van artikel 7, § 1, 1°, maakt iedere woonzorgvoorziening of vereniging 

die op datum van de inwerkingtreding van artikel 7 erkend is, binnen de achttien 

maanden na inwerkingtreding van artikel 7 een administratief basisdossier over. 
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2. Voorgenomen activiteiten 
In haar werking streeft het woonzorgcentrum Andante het volgende na zoals 

gestipuleerd in artikel 3 van het woonzorgdecreet van 15 februari 2019:  

 

Art. 3 De woonzorgvoorzieningen en verenigingen hebben als doel de autonomie en 

levenskwaliteit van de gebruiker te waarborgen door: 

1° de zelfzorg of de mantelzorg te ondersteunen; 

2° gedifferentieerde en gespecialiseerde vormen van woonzorg te verlenen volgens de 

principes van maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning; 

3° samen met relevante partners integrale en geïntegreerde zorg en ondersteuning te 

organiseren voor de gebruiker en zijn mantelzorger. 

 

Het woonzorgcentrum stelt de bewoner centraal, ieder met zijn unieke karakteristieken 

en mogelijkheden. De zelfstandigheid van de bewoner, evenals de persoonlijke vrijheid 

en de privacy, worden hierbij maximaal gerespecteerd. Er wordt ook naar gestreefd 

om de zelfredzaamheid van de bewoner zo lang mogelijk te behouden door zijn 

fysische en psychische mogelijkheden op peil te houden en te stimuleren en, indien 

nodig, comfortzorg aan te bieden. Hiervoor kunnen de bewoners rekenen op een 

team van verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten en animatoren. Er is ook 

aandacht voor het sociaal aspect. 

 

Het woonzorgcentrum beoogt bovenstaande doelen te halen en neemt hier een 

faciliterende rol op door het aanbieden van: 

- aangepaste huisvesting; 

- zorg en ondersteuning op maat; 

- huishoudelijke en logistieke ondersteuning voor het onderhoud van de 

kamers en de gezamenlijke ruimten en voor de kleine herstellingen door de 

eigen technische dienst; 

- aangepaste en kwalitatieve maaltijden bereid in onze eigen keuken; 

- administratieve ondersteuning; 

- de mogelijkheid om de persoonlijke was te laten doen, binnen de dagprijs; 

- levensbeschouwelijke begeleiding; 

- activiteiten op maat voor het behoud en/of de ontwikkeling van de 

individuele mogelijkheden en het behouden en/of versterken van sociale 

contacten; 

- de mogelijkheid om samen met familie en/of vrienden een drankje te nemen 

of te lunchen in de gezellige sfeer van de eigen cafetaria; 

- de mogelijkheid om zich te laten kappen in het eigen kapsalon; 

- aangepast vervoer via onze lokale dienstencentra. 
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3. Organisatiestructuur 

3.1. Lokaal bestuur  

Het woonzorgcentrum Andante wordt uitgebaat door het I.V.A. Zorg Menen met als 

hoofdzetel Noorderlaan 1/A000, 8930 Menen. Dit wil zeggen dat het woonzorgcentrum 

deel uitmaakt van het lokaal bestuur Menen, Stad/OCMW Menen.   

In het kader van de integratie waarbij de gemeente en het OCMW Menen intenser zijn 

gaan samenwerken, besliste de OCMW-raad op 8 mei 2018 om een intern 

verzelfstandigd agentschap (I.V.A.) op te richten waarin de publieke zorgactiviteiten in 

Menen gebundeld werden. Dat I.V.A. draagt de naam Zorg Menen en maakt deel uit 

van en voert activiteiten uit in opdracht van het OCMW Menen. Het I.V.A. Zorg Menen 

volgt o.a. volgende diensten op:  

- de woonzorgcentra Andante (Menen) en Ceres (Lauwe); 

- de voorzieningen voor kortverblijf en nachtopvang; 

- de voorzieningen voor omkaderd en begeleid wonen o.a. assistentiewoningen 

Moderato, serviceflats De Vlasblomme, woningcomplex De Barracane; 

- de lokale dienstencentra Allegro (Menen), het Dorpshuis (Rekkem), en het 

Applauws (Lauwe); 

- de thuiszorgdiensten; 

- de zorg voor volwassenen met een beperking De Pelikaan (erkend 

zorgaanbieder met dag- en woonondersteuning). 

 

3.2. Beleidsorganen 

Als onderdeel van het lokaal bestuur Menen valt het woonzorgcentrum Andante onder 

de juridische entiteit ‘OCMW Menen’ met als beleidsorgaan de Zorgstaf, het Vast 

Bureau, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

3.2.1. Zorgstaf  

De Zorgstaf heeft tot doel de kwaliteit en continuïteit van de zorg te bevorderen. Alle 

belangrijke beslissingen inzake de werking van het I.V.A. Zorg Menen en de uitbouw 

van het zorgaanbod worden er beslist.  

De Zorgstaf is samengesteld uit:  

- de directeur van Zorg Menen; 

- de directeur van woonzorgcentrum Andante; 

- de directeur van zorg op maat; 

- de directeur van de vergunde zorgaanbieder De Pelikaan; 

- de schepen van huisvesting en zorg; 

- de algemeen directeur. 

3.2.2. Vast Bureau 

Het Vast Bureau staat in voor het dagelijks bestuur, de voorbereiding en uitvoering van 

de raadsbeslissingen van het OCMW. 

Het Vast Bureau bestaat uit dezelfde leden als het College van Burgemeester en 

Schepenen. 
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3.2.3. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW-raad bestaat uit dezelfde leden als 

de Gemeenteraad. De raad bepaalt het beleid en stelt de reglementen vast. Onder 

andere het meerjarenplan, het budget, de jaarrekening, het organogram en de 

personeelsformatie worden door de raad vastgesteld.  
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3.3. Organogrammen 

3.3.1. Organogram I.V.A. Zorg Menen 
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3.3.2. Organogram woonzorgcentrum Andante 
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4. Feitelijke leiding 

4.1. Directeur van het I.V.A. Zorg Menen 

De directeur van het I.V.A. Zorg Menen staat in voor de algemene leiding, de 

werking en de buitengerechtelijke vertegenwoordiging van het agentschap.  

Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het I.V.A. en neemt 

hiervoor de operationele beslissingen.  

Hij is budgethouder voor het budget van het I.V.A., hoofd van het personeel 

van het I.V.A. en verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeheer.  
 

Contactgegevens:  

Matthias Vanderhauwaert  

Noorderlaan 1/A000 

8930 Menen 

  matthias.vanderhauwaert@menen.be 

4.2. Directeur residentiële zorg 

De directeur van het woonzorgcentrum is eindverantwoordelijke voor de 

dagelijkse leiding. Hij zorgt voor de uitvoering van een kwalitatief beleid, 

rekening houdend met de normen opgelegd door de hogere overheid. 
 

Contactgegevens:  

Pol Van Hessche 

Volkslaan 300 

8930 Menen 

 056/30 74 00 

  pol.vanhessche@menen.be 

4.3. Teamcoördinatoren woonzorgcentrum Andante en Ceres 

De directeur wordt in elke vestiging ondersteund door een teamcoördinator. 

De teamcoördinatoren zijn aanspreekpunt in hun vestiging.  

Zij sturen samen de teamverantwoordelijken zorg aan en coördineren de 

praktische organisatie van de zorgactiviteiten. 

Zij adviseren de directeur residentiële ouderenzorg en de directeur Zorg Menen 

over zorggerelateerde thema’s. 

4.4. Teamcoördinator wonen en leven 

De teamcoördinator wonen en leven coördineert het EKA-team (ergotherapie, 

kinesitherapie, animatie) binnen de woonzorgcentra opdat een integrale zorg 

en een aangename woonomgeving kan geboden worden aan de 

zorgvragers.   

4.5. Teamverantwoordelijken 

De teamverantwoordelijken geven leiding aan het verplegend en verzorgend 

personeel en staan in voor de dagelijkse organisatie, coördinatie en planning 

van de activiteiten van het team/de afdeling en zien toe op een kwalitatieve 

uitvoering van duidelijk omschreven taken om een efficiënte en effectieve 

dienstverlening te verzekeren. 
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5. Verwantschappen en nauwe banden 

5.1. Samenwerkingsovereenkomst met AZ Delta 

Om de zorgcontinuïteit voor de patiënt te verzekeren, wordt bij een opname in 

en ontslag uit het ziekenhuis AZ Delta een informatiestroom in beide richtingen 

voorzien. 

Hierbij wordt de keuzevrijheid van de patiënt en de diagnostische en 

therapeutische vrijheid van de arts gerespecteerd. Tevens gaat het 

woonzorgcentrum de verbintenis aan om tegenover AZ Delta de vrije bedden 

en voorzieningen in te richten en uit te rusten en dit rekening houdende met de 

noden van de op te nemen personen. 

5.2. Samenwerking met AZ Groeninge 

De samenwerking met AZ Groeninge wordt vorm gegeven via een geriatrisch 

overlegplatform waarop de coördinerend en raadgevend arts, de directie van 

het woonzorgcentrum en de geriaters aansluiten. 

5.3. Samenwerkingsovereenkomst met palliatieve zorgeenheid 

Ten Oever 

Ten Oever stelt haar diensten ter beschikking van de bewoners van het 

woonzorgcentrum die nood hebben aan palliatieve zorgverlening. Hierbij is er 

aandacht voor de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal 

en spiritueel lijden. Ook de referenten palliatieve zorg binnen het 

woonzorgcentrum kunnen ondersteund worden door het Netwerk Palliatieve 

Zorg via supervisievergaderingen, via overleg in concrete situaties, via 

assistentie bij (voorbereiding van) overlegmomenten... 

5.4. Eerstelijnszone Regio Menen 

Het lokaal bestuur van Menen maakt samen met de lokale besturen van 

Wevelgem en Wervik deel uit van de eerstelijnszone regio Menen.  

De eerstelijnszones hebben als doelstelling een effectieve en kwalitatieve eerste 

lijn te bieden waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen 

en dit door het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op 

elkaar af te stemmen. 
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5.5. De Brug 

De Brug is een pilootproject getrokken vanuit W13. 

Met dit locoregionaal actieplan engageren tal van lokale en regionale zorg- en 

welzijnsactoren zich om geïntegreerde zorg te organiseren voor personen met 

een chronische zorgbehoefte. 

Het dienstverleningsaanbod heeft als belangrijkste doelstellingen: 

- het verhogen van de kwaliteit van de zorg 

- het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven 

van de bevolking 

- het verhogen van de kosteneffectiviteit van de zorg 

 

Het OCMW van Menen heeft zich geëngageerd om actief te participeren in de 

exploratie van volgende innovatieve acties en brengt zijn expertise in waar 

nodig: 

- zorgcoördinatie  

- onthaal-en servicepunt 

- buurtzorg 

- gezondheidsvouchers  

- kantelzorg 
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6. Code voor goed bestuur 

6.1. Missie en Visie 

6.1.1. Missie 

We willen toegankelijke, betaalbare, openbare zorg en dienstverlening aanbieden. We 
doen dit bij voorkeur voor de inwoners van Menen. 

6.1.2. Visie 

KLANT CENTRAAL 
De klant is diegene waar het om draait. Wij vinden het belangrijk dat klanten hun 
waardigheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden. We behandelen klanten als 
volwaardige, zelfstandige personen door respect te tonen voor wie ze zijn, hun 
gewoonten, spullen en privacy. 

SAMEN 
We werken met velen samen maar de klant staat steeds centraal. Alle partijen zijn 
betrokken bij het welzijn van onze klanten. We gaan op basis van wederzijds respect 
samen op pad. 
 

VAN INDIVIDUELE DIENSTVERLENING NAAR EEN GROOT HUIS 
We zetten in op een gedifferentieerd zorgaanbod. We stellen steeds de minst 
ingrijpende zorgvorm voor: van aangepaste thuiszorg, tot dagbegeleiding, tot 
residentiële opvang. We willen toegankelijk en laagdrempelig zijn, een ankerpunt voor 
wie bedreigd wordt door sociaal isolement. We bieden een rijk gevuld aanbod van 
informatie, vorming, ontspanning en dienstverlening, afgestemd op de noden en 
behoeften van de klanten. Hierbij hebben we constant aandacht voor veranderingen en 
vernieuwing. 

BUURT 
Onze dienstverlening staat niet alleen. We betrekken de buurt en het sociaal netwerk 
waar dat kan. 

KEUZE 
We willen met eerlijke en open communicatie transparant zijn naar de klant toe. Dit niet 
enkel wat zorg betreft, maar voor alle facetten van het leven. Dit moet de klant 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. 
  

EIGEN LEVEN 
Het leven van de klant start niet bij een (beginnende) zorgvraag. Geen enkele klant is 
dezelfde. Ze zijn stuk voor stuk uniek, elk met een eigen verhaal. Wonen, leven en zorg 
zijn niet standaard maar moeten persoonlijk ingevuld worden. Hulp wordt geboden daar 
waar nodig. Het is niet de bedoeling zomaar het leven van de klant over te nemen. Wij 
geloven erin dat de klant verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven. 

 
POSITIEF 

We willen samen met onze klanten naar de toekomst kijken. We willen dit doen met een 
positieve bril. We zoeken uit 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 werking. 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. We vinden het dan ook belangrijk dat elke 
werknemer zich goed voelt op de werkvloer. 
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6.2. Bevoegdheden 

6.2.1. Beleids-en bestuursorganen 

Wij verwijzen hierbij naar punt 3.2 Beleidsorganen. 

6.2.2. Leidinggevenden 

Algemeen Directeur  

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het lokaal bestuur Menen.  

Samen met de administratie bereidt hij dossiers voor die bestemd zijn voor de 

Gemeenteraad, de OCMW-raad, het College van Burgemeester en 

Schepenen en het Vast Bureau. De opmaak van de notulen van deze 

vergaderingen valt ook onder zijn verantwoordelijkheid.  

Daarnaast is de algemene directeur belast met de organisatie, coördinatie en 

leiding van alle gemeentelijke en OCMW-teams. 

 

Financieel Directeur 

De financieel directeur geeft leiding aan het team financiën en is 

verantwoordelijk voor de planning, organisatie, opvolging en coördinatie van 

de financiële activiteiten van de diensten van het lokaal bestuur Menen.  

De financieel directeur ziet erop toe dat de financiële situatie van deze 

instellingen correct wordt weergegeven, staat in voor de financiële analyse, de 

advisering en de controle van het beleid en draagt op die manier bij tot een 

effectief, efficiënt en kostenbewust bestuur.  

 

Directeur van het I.V.A. Zorg Menen  

De directeur van het I.V.A. Zorg Menen staat in voor de algemene leiding, de 

werking en de buitengerechtelijke vertegenwoordiging van het agentschap.  

Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het I.V.A. en neemt 

hiervoor de operationele beslissingen.  

Hij is budgethouder voor het budget van het I.V.A., hoofd van het personeel 

van het I.V.A. en verantwoordelijk voor het dagelijks personeelsbeheer.  

 

Directeur zorg op maat I.V.A Zorg Menen 

De directeur zorg op maat adviseert en helpt het kernkader waarvan hij deel 

uitmaakt bij de uitbouw van de toekomstige, geïntegreerde thuis- en 

ouderenzorg en dit in samenwerking met de overige interne actoren in de thuis- 

en ouderenzorg of het welzijnswerk in het algemeen betrokken bij de uitbouw. 

Hij staat in hoofdzaak in voor en is verantwoordelijk voor het opvolgen van en 

het verder uitwerken van de zorgstrategische planning en andere nieuwe 

concepten binnen de thuis- en ouderenzorg.  In die zin volgt hij – binnen de 

thuis- en ouderenzorg – van nabij de investeringen op. Zijn taak situeert zich 

voornamelijk in het bewaken van een evenwicht tussen het functionele en het 

bewoners- en gebruikersgerichte van concepten en projecten.  

Naast deze toekomstgerichte functie, adviseert hij de verantwoordelijken van 

de dienstverlening thuis- en ouderenzorg in de verdere uitbouw van de 

dienstverlening, steeds met een blik gericht op de toekomst.  Hij is aangeduid 

om leiding te geven aan de leidinggevenden van de diensten in de thuis- en 

ouderenzorg en neemt het budgethouderschap van de diensten op. 

Hij coördineert tevens het vrijwilligerswerk binnen het I.V.A. Zorg Menen. 
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Aanspreekpunt 

De personen, aangeduid als aanspreekpunt in de beide vestigingen, zorgen 

voor objectieve en transparante informatie over de coördinatie van de 

zorgplanning, de opname, het ontslag en de doorverwijzing met als doel een 

optimale afstemming en continuïteit van de zorg te realiseren in samenwerking 

met andere zorg- en welzijnsactoren. 

 

6.3. Transparantie 

6.3.1. BBC 

Als lokaal bestuur gebruiken de gemeente en OCMW Menen sinds 2014 de 

BBC-regelgeving (beleids- en beheerscyclus) voor:  

• de beleidsplanning (budgettering), beleidsuitvoering (boekhouding) en 

beleidsrapportering (jaarrekening)  

• het aangaan van verbintenissen (het innen van ontvangsten en het doen 

van uitgaven). Dit resulteert in een gezamenlijk meerjarenplan en een 

budget. 

6.3.2. Meerjarenplan 

Het meerjarenplan geeft een overzicht van de plannen van de gemeente en 

van het OCMW voor de volledige legislatuurperiode. Het beleid dat de 

gemeente en het OCMW zullen voeren wordt geformuleerd aan de hand van 

een beleidsdoelstelling, actieplannen, acties en ten slotte benodigde 

middelen. 

6.3.3. Budget  

Het budget geeft de plannen voor het komende jaar in detail weer. Jaarlijks 

stuurt het woonzorgcentrum Andante haar budgetvoorstellen door voor zowel 

het exploitatie- als het investeringsbudget. Budgetvoorstellen worden 

opgemaakt en getoetst aan het meerjarenplan. Het team financiën bundelt al 

deze voorstellen en legt ze voor aan het College van Burgemeester en 

Schepenen/Vast Bureau. In enkele budgetrondes bespreekt het College van 

Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau de voorstellen waarna de teams 

gevraagd wordt bepaalde uitgaven te saneren, te spreiden of te schrappen. 

Het budget en bijgewerkt meerjarenplan wordt dan met de raadsleden 

doorgesproken en aan de Gemeenteraad/OCMW-raad voorgelegd ter 

goedkeuring. Eens goedgekeurd kan de administratie aan de slag met het 

budget. Het goedgekeurde budget vormt een planningsdocument dat moet 

bijgestuurd worden als van de vooropgestelde planning wordt afgeweken. De 

bijsturing gebeurt door middel van een budgetwijziging. De voorgestelde 

budgetwijzigingen worden al dan niet goedgekeurd door de raadsleden. De 

financieel directeur verzamelt de wijzigingen en bereidt alles voor. 

6.3.4. Prijzenbeleid 

Het woonzorgcentrum Andante maakt gebruik van de goedgekeurde centrale 

prijslijst voor het bepalen van de prijzen. De centrale prijslijst wordt periodiek 

herzien en goedgekeurd door het Vast Bureau.   
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6.3.5. Kwaliteit 

Het woonzorgcentrum Andante wenst door middel van goed gestructureerde 

processen en procedures succesvol te werken aan kwaliteitsverbetering en –

bewaking. Om dit te kunnen realiseren hebben we een kwaliteitsvolle cultuur 

uitgewerkt waardoor zowel de medewerkers, de vrijwilligers en de gebruikers 

tevreden zijn.  
 

Het woonzorgcentrum Andante zorgt jaarlijks voor de opmaak van een 

kwaliteitshandboek, een gestructureerde zelfevaluatie, een 

kwaliteitsjaarplanning en –jaarverslag. 

 

Om na te gaan of onze dienstverlening ook de verwachtingen van onze 

klanten inlost, worden klachten, meldingen en suggesties geregistreerd door de 

klachtencoördinator door middel van een meldingen- en klachtenprocedure. 

In samenwerking met de klachtenbehandelaar en betrokken 

leidinggevende(n) wordt, indien nodig, een onderzoek ingesteld en kan dit 

leiden tot een  procesoptimalisatie. 

 

Een overzicht van alle ontvangen klachten, meldingen en suggesties en het 

gevolg dat eraan werd gegeven, wordt ter kennisname voorgelegd aan de 

Zorgstaf en wordt ook jaarlijks gerapporteerd aan de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn.  

 

6.4. Betrokken stakeholders 

6.4.1. Gebruikers 

Woonzorgcentrum Andante staat open voor ouderen vanaf 65 jaar die het om 

gezondheidsredenen bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven. 

Concreet gaat het om kandidaat-bewoners die KATZ-inschalingsgraad hebben 

van B, C, CD of D.  

Indien de aanvrager tot opname niet voldoet aan het bovenstaand zorgprofiel 

kan er een bijzonder verzoek ingediend worden in de Zorgstaf. 

Er wordt een volledige filosofische, godsdienstige en politieke vrijheid 

gewaarborgd. Die vrijheid wordt verzekerd zonder enig onderscheid op 

welke grond dan ook zoals: geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of 

ideologische overtuiging, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, etnische 

achtergrond, vermogen, het behoren tot een minderheidsgroep of welke 

andere status ook. 

In het woonzorgcentrum staan de wensen van de klant centraal waarbij er, in 

dialoog met de klant, steeds op zoek wordt gegaan naar de best mogelijke 

zorg. 

6.4.2. Adviesmoment 

Binnen het woonzorgcentrum functioneert een gebruikersraad die is 

samengesteld uit bewoners en familie of mantelzorgers.  

Twee maal per jaar is er een gebruikersraad op woonzorgcentrumniveau. 

Daarnaast zijn er jaarlijks twee gebruikersraden op afdelingsniveau. 

De gebruikersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op 

verzoek van het woonzorgcentrum, over alle aangelegenheden die de 

algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen.  



P a g i n a  | 18  
6. Code voor goed bestuur  

   

 

6.4.2. Medewerkers 

Iedere medewerker in het woonzorgcentrum kan aangesproken worden door 

de gebruikers. Indien nodig wordt er doorverwezen naar het aanspreekpunt, de 

directeur van het woonzorgcentrum of de directeur van Zorg Menen om de 

betrokkene zo goed mogelijk verder te helpen.   

Ook de medewerkers zelf kunnen steeds terecht bij voornoemde personen, bij 

hun coach of mentor of bij de personeelsdienst. 

Medewerkers die waar nodig, gesteund en begeleid worden, en zich goed in 

hun vel voelen, brengen immers een positieve vibe over op de werkvloer. 

6.4.3. Toezichthoudende overheid 

Het woonzorgcentrum Andante rapporteert alle door de toezichthoudende 

overheid gevraagde gegevens binnen de daartoe opgelegde termijnen. 
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