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Wanneer we terugkijken op 2019 zien we toch wel een aantal gebeurtenissen die dit
jaar zeker getypeerd hebben.
 
Het afgelopen jaar werd er een belangrijke wissel doorgevoerd in het voorzitterschap
van de VZW Magnolia. Raymond Vervoort gaf na meer dan 12 jaar voorzitterschap de
fakkel door aan Anne Goris. Mr. Vervoort is reeds meer dan 45 jaar lid van de raad van
bestuur van Magnolia. Ik ken Mr. Vervoort als een echte leider, met een luisterend oor
en veel ervaring. Zijn terecht kritische geest moest soms mijn jeugdig enthousiasme
wat inperken. Maar ik kan toch, terecht fier, zeggen dat we samen met nog vele
anderen, Magnolia gemaakt hebben tot wat de VZW vandaag is. 
 
Zijn benoeming tot erevoorzitter van de VZW is dan ook een duidelijke blijk van
waardering en wij wensen hem te bedanken voor zijn jarenlange en belangrijke
bijdrage aan de VZW Magnolia.
 
In 2019 hebben we in Magnolia de focus gelegd op de kerntaken van het rusthuis,
kwaliteit van zorg. In Magnolia willen we een warme thuis bieden voor ouderen. Om dit
elke dag te kunnen realiseren, moeten we vooral investeren in bekwaam, vriendelijk en
goed opgeleid personeel. Dit hebben we eens te meer gedaan door opleidingen te
organiseren op maat van de medewerkers en op maat van Magnolia. Hierbij is de
aandacht gegaan naar technische vaardigheden, maar zeker ook naar soft skills zoals
communicatie en samenwerken in team.
 
Om het personeel van Magnolia te bedanken voor hun dagelijkse inzet werden er vanaf
oktober 2019 maaltijdcheques toegekend. Dit versterkt de positie van Magnolia op de
arbeidsmarkt om bekwaam personeel te houden en ook in de toekomst aan te werven.
 
Als directie van Magnolia wens ik dan ook uitdrukkelijk het personeel te bedanken voor
hun dagelijkse inzet en zorg voor onze bewoners. Bij het schrijven van dit verslag in juni
2020 hebben we net een moeilijke periode van de Corona-pandemie achter de rug. Ook
nu blijkt eens te meer dat een goed georganiseerde structuur met professioneel en
ervaren personeel de succesformule is van Magnolia die garant staat voor kwalitatieve
ouderenzorg.
 
Katrijn Van Rossem
Directeur Magnolia
 
 

EEN  WARME  THU IS

VOOR  OUDEREN



Magnolia vzw bestaat al meer dan 35 jaar en heeft
een lange traditie van kwaliteitszorg op maat van
ouderen. Wij zijn heel fier op deze prestatie.
 
Magnolia is er voor alle ouderen vanaf 60 jaar,
vooral voor zij die extra zorg nodig hebben. Ons
professioneel team van verpleegkundigen,
zorgkundigen, paramedici en ondersteunende
diensten staan altijd klaar voor onze bewoners.
 
Magnolia heeft 179 kamers en kan 200 bewoners
huisvesten. Er zijn individuele kamers maar ook
dubbele kamers of koppelkamers zijn
beschikbaar.
 
Onze agenda staat bol van de activiteiten. Dit zijn
een aantal voorbeelden: jaarlijkse uitstap naar zee
of dierenpark, begeleide uitstappen naar een
museum of andere culturele activiteit of bezoek
aan de serres van Laken. Ook ons dagelijks
programma is goed gevuld met groeps- en
individuele activiteiten. Zo zijn er wekelijkse
groepen koken, gezelschapsspelen, koor,
volksspelen, krant lezen en manicure.
 
Een aantal keer per jaar vieren we feest en zit
iedereen gezellig samen te genieten van een
uitgebreide maaltijd met een vleugje muziek.
Onze cafetaria is dagelijks geopend voor
bewoners en bezoek en ook onze prachtige tuin is
makkelijk toegankelijk.

M A G N O L I A
W O O N Z O R G C E N T R U M



Magnolia residentie werd onder de
vleugels van Magnolia
woonzorgcentrum opgericht in 2005
en bestaat bijna 15 jaar. De residentie
werd speciaal opgericht voor valide
personen vanaf 60 jaar.
 
De bewoners van de residentie vormen
een hechte groep. Het zijn ouderen die
graag zelfstandig willen wonen maar
toch op zoek zijn naar net dat ietsje
meer. Ze vinden er veiligheid,
geborgenheid en vriendschap en dit in
alle vrijheid met respect voor hun
privacy. Bekommernissen over een (te)
groot huis, technische defecten of
sociaal isolement zijn verleden tijd. Wij
bieden onze residenten een vaste
omkadering met bijstand waar nodig
en dit zonder hun vrijheid en
onafhankelijkheid te beperken.
 
Met een oproepsysteem staat het
Magnolia-team klaar om hen 24 op 24
en 7 op 7 te helpen. Residenten
kunnen altijd terecht in Magnolia voor
specifieke diensten, informatie op
maat of activiteiten. De cafetaria staat
altijd open voor een warme maaltijd,
een hapje, een drankje of een gezellige
babbel.
 
De appartementen beschikken over
een ruime woonkamer met veel
lichtinval, een open ingerichte keuken,
een aparte slaapkamer, een ruime
berging en een comfortabele
badkamer. Dit alles is volledig
aangepast aan de noden van ouderen.
Bovendien zijn ze rolstoel toegankelijk
en makkelijk in onderhoud.
 
 

M A G N O L I A
R E S I D E N T I E

De appartementen kunnen
bewoond worden door één of twee
personen. Er is een ruime lift in het
gebouw. Het is mogelijk om een
eigen kelderruimte en een
standplaats in de ondergrondse
parking te huren.
 
De residentie heeft een grote
gemeenschappelijke tuin, met
tuinmeubilair, waar iedereen volop
van geniet. In de toekomst willen
we een perceel aanleggen waar de
residenten hun eigen groentjes of
kruiden kunnen planten.
 
De mening en ervaring van onze
residenten zijn voor ons belangrijk.
Daarom wordt de participatieraad 4
keer per jaar georganiseerd met
een gestructureerde dagorde en
een gedetailleerd verslag.
Natuurlijk zijn tussendoor
informele contacten met
medewerkers van Magnolia altijd
mogelijk.
 
Enkele initiatiefnemers onder de
residenten organiseren jaarlijks een
zomerfeest in de tuin. Valt het weer
die dag niet mee dan maken zij
gebruik van het zaaltje op het
gelijkvloers. Dit zaaltje staat
eveneens ter beschikking van de
residenten voor ontvangst van
familie.
 
De residenten krijgen indien nodig
voorrang voor een opname in het
woonzorgcentrum. Ook voor een
tijdelijk verblijf, na hospitalisatie of
tijdens ziekte, kunnen zij terecht in
Magnolia.
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De juiste persoon op de juiste plaats
 
Doel
- opwaarderen van de taken van elke functie
- verbeteren van de kwaliteit van de zorg
- uniformiseren van de afdelingen
- samenstellen van een mobiel team van verpleegkundigen

P R O J E C T E N  
I N  D E  K I J K E R

Het elektronisch
zorgdossier kreeg een
volledige make-over. 
 
De nieuwe versie van
het zorgdossier werkt
zoals een applicatie op
een smartphone.
Er werden verschillende
opleidingen voorzien
om deze nieuwe versie
correct te gebruiken en
ervoor te zorgen dat
alle diensten uniform
werken: opname inge-
ven, aandachtspunten
invullen, medicatie-
beheer, …

Onze Facebookpagina, een onmiskenbaar
kanaal
 
Begin juli 2019 zijn we gestart met onze eigen
Facebookpagina. Het is een onmisbaar kanaal
geworden om boodschappen tot bij onze
doelgroepen te brengen: bewoners,
toekomstige bewoners, families van bewoners
en personeel.
 
Onze Facebookpagina is een uithangbord
geworden van de waarden waarvoor we staan.
 
De voornaamste interactie komt van het
huidige en voormalig personeel. Zij zijn er als
eerste bij om berichten te delen en te liken.
Tijdens de Covid-19 crisis krijgen we ook meer
en meer reacties van familieleden.
 
Eind 2019 had de Facebookpagina al 130
volgers, eind april 2020 waren dit er al meer
dan 300. Sommige berichten hebben een
bereik van bijna 10.000 mensen.



- Bewoner centraal zetten
 
- Respect voor bewoner tonen
 
- Financieel-economisch realistisch kader
 
- Kwaliteitsvolle zorg bieden voor elke
bewoner
 
- Een moderne organisatie, klaar voor de
toekomst
 
- Bewoners die zich thuis voelen in
Magnolia en die goede zorgen krijgen
 
- Personeel dat graag komt werken en
beschikt over de nodige competenties
(opleidingen) en middelen/materiaal om
hun job met de hoogste kwaliteit te
kunnen uitvoeren
 
- Goed draaiende teams
 
- Correcte dossieropvolging
 
- Doeltreffende doktersopvolging

K E R N W A A R D E N
M A G N O L I A



materiaal keuken

I N V E S T E R I N G E N

werken in uitvoering

inrichting gebouw

groot onderhoud en herstellingen

oproepsysteem

informatica

medische uitrusting

meubilair

renovatie Dahlia

renovatie Camelia

algemeen materiaal

keuken

telefoon

netwerk informatica

141.634,05 €

135.665,29 €

89.865,52 €

71.473,70 €

31.832,16 €

11.811,95 €

9.855,19 €

9.207,65 €

5.711,00 €

1.949,45 €

1.399,39 €

71.473,70 €

485,03 €

keukenmateriaal 13.293,94 €



Begin 2020 werd heel de wereld getroffen door het Covid-19 virus.
Zorgwekkende beelden van overbevolkte ziekenhuizen, rijen doodskisten en
nog meer chaos kwamen eerst vanuit China nadien vanuit Italië.
 
Bij Magnolia hebben we er alles aan gedaan om ons zo goed mogelijk voor te
bereiden. Midden februari kregen de verschillende diensten de instructie om
gepaste maatregelen te nemen: extra voorraad van niet-bederfbare voeding
inslaan, voorraden beschermingsmateriaal maximaal aanvullen, extra
poetsbeurten inlassen van frequent bezochte plaatsen en voldoende
ontsmettingsmiddel ter beschikking stellen voor het personeel en de
bezoekers.
 
Ondanks deze goede voorbereiding werden we ook hier overdonderd door de
uitbraak van het virus. De chaotische voorbereiding door de verschillende
overheden, het gebrek aan beschermingsmateriaal en testen, het gebrek aan
kennis over het virus en het steeds wisselen van instructies, maakten de
chaos op Belgisch niveau op een bepaald moment compleet.
 
Gelukkig hielden we bij Magnolia het hoofd koel en namen we de gepaste
maatregelen met de steun van Kliniek Sint-Jan. We maakten een isolatie-
afdeling voor besmette bewoners, verhuisden bewoners van kamer en
ontsmetten alles. Er werd veel gevraagd van ons ganse team door de extra
werkzaamheden en de opvang van de vele zieke personeelsleden. We deden
een beroep op nieuwe aanwervingen en jobstudenten om onze bewoners
toch de nodige zorgen te blijven geven.
 
Magnolia heeft deze crisis goed overleefd dankzij een ijzersterk
personeelsteam. Helaas hebben we 10 mensen verloren aan het virus, 7
overleden in Magnolia en 3 in het ziekenhuis. Gelukkig zijn er ook 13 bewoners
die het Covid-19 virus overwonnen hebben ondanks dat ze tot de meest
risicovolle groep behoren.
 
 

T O E N  S T O N D  D E  W E R E L D  S T I L
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De gevolgen van dit virus zullen zich nog lang laten voelen. Begin maart 2020
gingen de rusthuizen in België letterlijk op slot. Het werden versterkte
burchten waar niemand meer in of uit kon, behalve de personeelsleden. Dit
heeft een grote impact gehad op de werking van het rusthuis en het welzijn
van de bewoners. 
 
Plots konden ze geen bezoek meer ontvangen, konden ze niet langer een
boodschap gaan doen of vrij in de buurt wandelen. De duurtijd van de
maatregelen worden alsmaar verlengd, ook nu, in juni 2020 zijn er nog steeds
strenge veiligheidsmaatregelen van kracht.
 
De impact op middellange termijn zal zich vooral laten voelen in een mindere
vraag naar plaatsen in een rusthuis. Op langere termijn zal de nood aan
rusthuizen echter blijven. De meeste mensen kiezen immers voor de opvang
in een rustoord omdat ze geen andere keuze hebben. Dit zal ook zo in de
toekomst blijven.
 
Om deze moeilijke periode door te komen zet Magnolia alles op alles om haar
kamers en diensten maximaal te vernieuwen. We maken nuttig gebruik van
een gedwongen leegstand om te vernieuwen. Dit vraagt een extra financiële
inspanning op korte termijn, die zijn vruchten zal afwerpen in de toekomst.



We maken in Magnolia plannen voor de toekomst. Door continue onze
organisatie, het personeelsbeleid en de infrastructuur te verbeteren,
wil Magnolia een model woonzorgcentrum zijn en blijven. Zo staan er
ook de komende jaren verbeteringswerken op de agenda.
 
Wij blijven onze kwaliteit van zorg verder verbeteren. Dit doen we door
nog meer gebruik te maken van ons elektronisch zorgdossier, want
meten is weten. Iedere keer opnieuw gaan we op zoek naar mogelijke
pijnpunten om deze dan fundamenteel aan te pakken en te
verbeteren. Hieraan koppelen we dan evaluatie en
opleidingsmomenten voor het personeel.
 
Op gebied van infrastructuurwerken blijven we aan een snel tempo
kamers renoveren. We hopen tegen eind 2021 al onze kamers in een
nieuw kleedje te steken met onder meer nieuw sanitair en een nieuwe
vloerbekleding. De gangen en leefruimtes van Forsythia en Acacia
krijgen in 2020 een volledige make-over. Verder op de agenda voor
2021 staat een grondige renovatie van enkele daken en het vervangen
van een eerste deel van de ramen.
 
Een vlotte communicatie is een belangrijk element in het goed
functioneren van een organisatie. In 2019 startten we met onze eigen
Facebookpagina, maar in 2020 en de volgende jaren willen we deze
trend van een frequente en open communicatie verder te zetten. We
zullen vooral onze eigen communicatiekanalen gebruiken zoals onze
Facebookpagina, onze website en de schermen die in Magnolia
verspreid staan om te communiceren over onze diensten.

K L A A R  V O O R  
D E  T O E K O M S T



Magnolia VZW
02/421.00.20

Leopold I straat 314
1090 Jette

www.magnolia-jette.be
info@magnolia-jette.be

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/magnolia1090jette/


