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Souhaitez-vous lire ce rapport annuel en français ? 
Téléchargez-le et lisez-le sur notre site web.

www.magnolia-jette.be
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VOORWOORD
van de directie

Wanneer we terugkijken op 2021 zien we een jaar van hoop en herstel. Er waren nog wel 
enkele COVID-19 uitbraken, die al bij al goed onder controle bleven. We konden ook 
een aantal activiteiten opnieuw opstarten. Zo zijn we in juni op uitstap geweest naar de 
zee met heel wat bewoners. Wat was dit een mooie dag met heel wat blije gezichten 
en onvergetelijke herinneringen. Ook heel wat andere activiteiten konden hernomen 
worden, zoals de groepsgymnastiek of een restaurant bezoek voor onze bewoners. 
Iedereen heeft hier erg hard naar uitgekeken. 

Als we iets geleerd hebben uit deze periode is het wel dat we in Magnolia kunnen 
rekenen op gemotiveerde en competente medewerkers. Daarom vinden we het 
belangrijk om deze te verankeren naar de toekomst toe. De jacht op (zorg)talent zal 
de komende jaren alleen maar groter worden. 

In 2021 ging er ook extra aandacht naar een goede communicatie. Onze verschillende 
communicatie kanalen werden uitgebreid en de Gazette van Magnolia zag het 
levenslicht in maart 2021. Onze bewoners kijken iedere maand opnieuw uit naar hun 
magazine boordevol nieuwtjes. 

We hebben het ganse jaar opnieuw samengevat in vier grote thema’s: feiten en cijfers, 
zorg, personeel en in de kijker: ‘voeding’. 

We wensen jullie alvast veel leesplezier. 

Kwaliteit  
van zorg

Feiten  
en cijfers

In de  
kijker

Personeel
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FEITEN 
EN CIJFERS
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Erkenning: situatie in 2021

Rustoord
Het rustoord is erkend onder het nummer PE 3005 voor de huisvesting van 200 bejaarden. 
De erkenning volgens de “normen waaraan de bicommunautaire Brusselse rustoorden 
moeten voldoen” werd in 2017 verlengd voor het ROB gedeelte tot 7 augustus 2023. 

Rust- en verzorgingstehuis
Het rust- en verzorgingstehuis (RVT) is erkend onder het nummer VS/BRU/116 tot 31 
 december 2020 voor 130 bedden. Deze 130 bedden zijn inbegrepen in de 200 rustoord-
bedden (ROB). RVT-bedden worden beter gefinancierd dan ROB-bedden. De aanvraag 
verlenging van erkenning werd ingediend. De inspectie diensten kwamen langs in 2021 
en het inspectie verslag werd ondertussen ontvangen. We hebben echter nog geen 
 verlenging van erkenning gekregen. Intussen wordt de erkenning stilzwijgend verlengd.  

Residentie Magnolia
De residentie Magnolia (woningen voor bejaarden) is erkend onder het nummer 
123.010.612 PE 3145 voor 34 flats, tot 30 oktober 2024.  

Beheer van VZW Magnolia

Algemene vergadering
• Voorzitter: A. Goris
• R. Vervoort
• M. Leunen
• J. Olbrechts
• E. Van Laethem
• C. De Vits
• A. De Block
• M. Brismoutier
• E. Allaeys
• W. Van Goubergen
• P. Lambrechts 

Raad van bestuur
• Voorzitter: A. Goris
• R. Vervoort 
• M. Leunen
• J. Olbrechts
• E. Van Laethem
• E. Allaeys
• P. Lambrechts
• W. Van Goubergen
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Wij staan ten dienste van onze bewoners

RAAD VAN BESTUUR

Katrijn Van Rossem
DIRECTEUR

Korine Manducka
ZORG

Annelien Vanmalcot
ZORG

Jean-Marc Willame
FINANCIËN EN  
ADMINSITRATIE

Chris De Vits
LOGISTIEK EN  
ONDERHOUD

Serge Deck
TECHNISCHE 

DIENST  
EN PREVENTIE

Zorgdiensten

Bewonerszorg

Paramedisch

Zorgdiensten

Bewonerszorg

Paramedisch

Boekhouding

Administratie

Informatica

Onderhoud

Economaat

Logistiek

Technische dienst

Preventie
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Evolutie van de prijzen in het rusthuis en RVT

Basisprijzen (dagprijzen in €)

8/2014 1/2016 1/2019 1/2022
K1 B 51,24 51,92 53,22 54,55
K1 B groot 57,34 58,10 59,55 61,04
K1 B Luxe 68,5 69,15 70,88 72,65
K1 B douche 60 60,57 62,08 63,63
K2 B luxe 48 48,46 49,67 50,51
K2 B 44,84 45,44 46,57 47,73
K3-4 B* 41,35 41,90 42,95 44,02

*De prijs voor K3-4B is een uitdoofscenario. Dit zijn bewoners die vroeger in een drie- of vierpersoonskamer verbleven, 
maar verhuisd zijn naar een tweepersoonskamer omdat Magnolia geen drie- of vierpersoonskamers meer heeft. Zij 
hebben hun oude prijs (geïndexeerd) weliswaar behouden. Op 31 december 2021 maakten nog drie bewoners gebruik 
van dit verlaagde tarief. 

De prijzen werden na drie jaar opnieuw geïndexeerd. De totale wettelijk toegestane 
indexatie bedroeg 5,4%. Er werd gekozen om Magnolia betaalbaar te houden en een 
index van slechts 2,5% toe te passen. Ook de index in het jaar 2019 werd niet volledig 
doorgerekend aan de bewoner. 

Bedrag van het RIZIV-forfait 

01.01.2019  
tot  

31.12.2019

01.01.2020 
tot 

29.02.2020

01.03.2020 
tot 

31.12.2020

01.01.2021  
tot  

31.12.2021

01.09.2021 
tot  

31.12.2021

01.01.2022 
tot 

28.02.2022

01.03.2022 
tot  

31.12.2022

63,29€ 57,05€ 58,18€ 62,98€ 64,27€ 66,86€ 68,21€

Het RIZIV-forfait is een bedrag dat Magnolia krijgt per dag, per aanwezige bewoner. Het 
bedrag is afhankelijk van de zorgtegraad van de bewoners en van het personeelsbestand. 

Zoals verwacht ligt het forfait in 2020 lager dan de vorige jaren door de opening van 
17 bijkomende bedden in september 2019. 

In 2021 en 2022 ligt het forfait opnieuw in lijn van de jaren vóór 2020. Door de toegeno-
men levensduurte werd het forfait de afgelopen maanden aangepast aan de index. 

Supplementen ten laste van de bewoners
De basisprijzen dekken alle kosten voor gewoon verblijf en gewone verzorging. Het RVT- 
en RH-forfait is de vergoeding voor bijkomende personeels- en werkingskosten voor de 
invalide bewoners. Supplementen zijn: 

• apotheek
• diensten als pedicure, kapper
• remgelden op honoraria (kine, dokter)
• wassen van privé-linnen (kleding)
• TV, telefoon
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Bewoners

Gemiddeld aantal bewoners  
over het jaar
De bezetting wordt uitgedrukt in RIZIV- 
bezetting en in bezetting van de kamers. 

De RIZIV-bezetting is de bezetting 
volgens het aantal werkelijk aanwezige 
bewoners. Deze bezette dagen worden 
betaald via de mutualiteiten a rato 
van een forfait per dag per aanwezige 
bewoner. Deze “subsidie” dient 
hoofdzakelijk voor de financiering van 
het norm personeel. 

De bezetting van de kamers is de 
bezetting op basis van het aantal kamers 
dat in gebruik is. Zo kan het zijn dat een 
bewoner zijn kamer wel “bezet”, maar in 
realiteit tijdelijk in het ziekenhuis of bij 
familie verblijft. Ook na overlijden hebben 
de nabestaande nog 14 dagen de tijd 
om de kamer te ontruimen. Ook in deze 
14dagen is de kamer nog “bezet”. 

De RIZIV-bezetting zal meestal iets lager 
liggen dan de effectieve bezetting van 
de kamers. 

2019 2020 2021 1-3/2022
RIZIV 175,3 160,5 154,9 160,6

Kamers 179,3 163,8 157,1 164,5
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Aantal bewoners op 31 december 2021

Datum 31 dec. 
2015

31 dec. 
2016

31 dec. 
2017

31 dec. 
2018

31 dec. 
2019

31 dec. 
2020

31 dec. 
2021

aantal 
bewoners 174 172 175 172 176 153 168

aantal mannen 18,4% 20,35% 22,86% 22,67% 19,3% 15,03% 22%

aantal vrouwen 81,6% 79,65% 77,14% 77,32% 80,6% 84,97% 78%

gemiddelde 
leeftijd ROB 85,5 jaar 85,5 jaar 85 jaar 

en 4m
86 jaar 
en 6m

87 jaar 
en 4m 87 jaar 86 jaar 

en 6m

gemiddelde 
leeftijd RVT 86,5 jaar 85 jaar 

en 10m
87 jaar 
en 3m

87 jaar 
en 10m

87 jaar 
en 5m

88 jaar 
8m

88 jaar 
en 4m

zorgtegraad1 75,89% 77,33% 74,29% 68,6% 71,5% 76,25% 67%
gemiddelde 
verblijfsduur 
aanwezige 
residenten

3 jaar  
en 9m

3 jaar  
en 3m

3 jaar  
en 4m

3 jaar  
en 3m

3 jaar  
en 2m 3 jaar 2 jaar  

en 6m

aantal 
opnames

75  
(18m; 57v)

78 61 76 100 78 90

aantal 
vertrekken en 
overlijdens

69  
(18m; 51v)

80 58 79 96 101 20 v; 55 o 

1 Zorgtegraad: 
De graad van zorgbehoevendheid wordt gemeten aan de hand van de “KATZ-schaal” opgelegd door het 
RIZIV. De categorie O en A zijn valide of semi-valide bewoners, de categorie B, C en Cd zijn zwaar zorg-
behoevende en/of demente bewoners. Categorie D zijn (semi) valide dementerende bewoners. 

bezetting te verhogen. Begin 2022 daalt 
de bezetting opnieuw door een toename 
in de overlijdens. 

Magnolia zet ook maximaal in op 
kortverblijf wat vaak een opstap vormt 
naar een definitief verblijf. Toch zijn er ook 
kortverblijvers die nadien terug huiswaarts 
keren of naar een ander rustoord gaan. 
Uiteraard blijven we de voorrang geven 
aan lang verblijf maar hiervoor zijn er niet 
altijd voldoende aanvragen. 

De COVID-pandemie heeft ook een impact 
op de gemiddelde verblijfsduur (daling van 
3 jaar en meer naar 2 jaar en 6 maand).  

Aantal bewoners
Het aantal bewoners eind 2021 ligt opnieuw 
hoger dan het jaar voordien. De COVID-19 
pandemie is de belangrijkste oorzaak van 
de daling in 2020. In 2021 was het heel wat 
rustiger op COVID-gebied en herstelde 
de bezetting zich. Vooral in augustus 2021 
werden heel wat opnames gerealiseerd, 
waar dit in andere jaren een eerder kalme 
periode is. 

Er blijft nog steeds een overaanbod 
van rusthuisbedden in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest waardoor bewoners 
makkelijker van rustoord kunnen wisselen. 
Het blijft dan ook moeilijk om de 
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Origine bewoners
De meeste opnames komen vanuit een 
ziekenhuis. Zo kwamen er 59 opnames 
via een ziekenhuis naar Magnolia 
(27 via de revalidatie en 32 via algemene 
ziekenhuizen). Vanuit de thuissituatie 
gebeurden er 23 opnames. 6 bewoners 
kwamen van een ander rusthuis. Twee  
bewoners kwamen van elders. 

De meeste bewoners komen van de 
gemeente Jette zelf (40 opnames) 
gevolgd door de rest van Brussel met 
38 opnames, Vlaanderen met 7 opnames 
en Wallonië met 4 opnames. 

Zorgtegraad
De zorgtegraad is afgenomen en 
bedroeg eind 2021 67%. Er is een 
inhaalbeweging geweest en minder zwaar 
zorg behoevenden werden opgenomen. 
Door de COVID-19 zijn er ook meer zwaar 
zorgbehoevenden en dus kwestbaardere 
ouderen overleden. 

Gemiddelde verblijfsduur
In 2021 is de gemiddelde verblijfsduur af-
genomen met 6 maand tegenover 2020, 
en bedroeg 2 jaar en 6 maand. De ge-
middelde verblijfsduur in een rustoord in 
België bedraagt ongeveer 2 jaar. Hoewel 
we een daling kennen in de gemiddelde 
verblijfsduur zitten we in Magnolia nog 
ruim boven dit gemiddelde. Dit wijst op 
een goede omkadering en zorg voor onze 
bewoners. Doordat bewoners langer in 
Magnolia verblijven kan er een (h)echte 
band opgebouwd worden met personeel 
en andere bewoners en ontstaat er een 
echte leefgemeenschap.  

Aantal vertrekken en overlijdens
Het aantal vertrekken en overlijdens is in 
2021 sterk afgenomen ten opzichte van 
2020, maar ligt wel in lijn met de jaren 
daarvoor. Dit valt vooral te verklaren door 
het abnormaal hoge aantal overlijdens 
en vertrekkers door Corona in 2020. De 
vertrekkers gaan vooral terug naar huis 
(10), naar een ander rusthuis (8) of naar 
het ziekenhuis (2) zonder terugkeer. 
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Algemene bezetting in Brussel 2

In Brussel ging het aantal bedden in de residentiële ouderenvoorziening van 16.338 in 
2012 naar 18.309 in 2021. Dit is maar liefst een toename van bijna 2.000 bedden, of nog 
12%, in minder dan 10 jaar tijd. Het aantal instelling bleef hoegenaamd gelijk op 178, 
wat wil zeggen dat er gemiddeld per voorziening meer bedden zijn. 

Eveneens uit het jaarverslag van Infor-home leren we dat “te zwaar voor de mantelzorg” 
en de veiligheid de belangrijkste redenen zijn om naar een rustoord te gaan. 

Meer dan 71% van de voorzieningen in Brussel heeft een dagprijs boven de €55. 
In Magnolia is de prijs van een standaard éénpersoonskamer vastgelegd op €54,55 
per dag. We zitten dus nog net in de laagste schijf van dagprijzen en kunnen dus zeker 
stellen dat onze kamerprijzen concurrentieel zijn. 

Investeringen
In 2021 heeft Magnolia voor meer dan €600.000 geïnvesteerd. De belangrijkste uitgaven 
waren voor de renovatie van Acacia (€206.000), de renovatie van de eerste verdieping 
van Forsythia (€140.000), de investering in baden en karren (€46.000), de renovatie van 
de kamers (€43.000), de renovatie van de keukenlift (€13.000) en een investering van 
€15.000 voor informatica.

2  Bron Jaarverslag Inforhome 2021

+ €600.000

€140.000€206.000 €46.000 €43.000 €13.000 €15.000
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Het zorgdepartement
Hét item voor het zorgdepartement voor 2021 is de COVID-19-vaccinatie.

In het prille begin van het nieuwe jaar kwamen de eerste ladingen vaccins binnen. 
We kregen de primeur in België. De eerste vaccins werden namelijk toegediend in de 
woonzorgcentra. Het was zeer belangrijk om ons goed voor te bereiden en alles goed in 
te plannen om een vlotte vaccinatiecampagne op te zetten. Het hele traject werd grondig 
besproken: van transport tot aankomst, bewaring, akkoord van bewoners en familieleden, 
tot toediening en opvolging.

We stemden af met ministers en alle betrokken partijen.

De aankomst van de eerste vaccins was een heel emotioneel moment omdat we eindelijk 
een lichtpunt zagen aan het eind van de zeer zwarte tunnel.

6 januari 2021 was de eerste dag van onze vaccinatiecampagne. En of we er klaar voor 
waren! Onze frigo’s werden dag en nacht gecontroleerd op de juiste temperatuur.  

We splitsten ons op in verschillende teams met een duidelijke taakomschrijving.

TEAM VOORBEREIDING: dit team bereidde in volle concentratie de exacte hoeveelheden 
voor.

TEAM TOEDIENING: dit team diende de vaccins toe, rekening houdend met het feit 
of de  bewoners bloedverdunners nemen of niet, gekende allergieën hebben, … 
We zorgden ook voor een veilige omgeving om de gebruikte naalden in de hiervoor 
bestemde containers te deponeren.

TEAM CONTROLE: na de toediening van de vaccins, hield dit team de bewoners 
nauwlettend in de gaten gedurende minimum 15 minuten meteen na de toediening van 
de vaccins. 

Er kwam dus een hele organisatie bij kijken. En daar stopt het werk zeker nog niet. We 
houden namelijk goed bij wie het vaccin op welke datum met welk lotnummer ontvangen 
heeft. We houden statistieken bij, stimuleren het personeel, bewaken de vaccinatiegraad, 
enzovoort.
Vaccinatiegraad van de bewoners 2021: 96%
Vaccinatiegraad van het personeel 2021: 80%
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Nieuwe samenwerking apotheek
Een ander belangrijk element voor het zorgdepartement is de nieuwe samenwerking 
met de apotheek Lloyds Pharma die van start ging in juni 2021.

Zowel de kwaliteit als betrouwbaarheid is zeker iets om in de verf te zetten. We werken 
momenteel met een dagelijkse, geïndividualiseerde en gerobotiseerde levering van 
medicatie. Geneesmiddelen in tabletvorm zitten in geïndividualiseerde zakjes die per 
verdieping en per uur verpakt zitten. Druppels en siropen zitten in kleine cups, die met 
een sticker duidelijk de bewoner en het toe te dienen uur vermelden.

Geneesmiddelen die niet in de zakjes passen, denk bijvoorbeeld aan een 
subcutane injectie, komen per verdieping aan in grotere zakken. Deze hebben per 
toedieningsmoment een andere kleur. Zo kunnen we steeds per toedieningsmoment 
nakijken of alle medicatie toegediend is. 

Alle overige geneesmiddelen die niet individualiseerbaar zijn, zoals oogdruppels, 
worden gecommuniceerd via stickers. 

Dit alles maakt dat ons hele medicatiesysteem volautomatisch en zo goed als foutloos 
verloopt. Dat heeft de kwaliteit van onze medicatiebedeling absoluut in de positieve zin 
beïnvloed.
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Alice Abitonze
HOOFD- 

VERPLEEGKUNDIGE  
ACACIA - DAHLIA

Korine Manducka 
VERANTWOORDELIJKE 

ZORG

Annelien Vanmalcot
VERANTWOORDELIJKE 

ZORG

Ionela Ancuta
HOOFD- 

VERPLEEGKUNDIGE CA-
MELIA EN NACHTPLOEG

Daniël Borremans
HOOFD- 

VERPLEEGKUNDIGE  
MIMOSA

Diane Umutabazi
HOOFD- 

VERPLEEGKUNDIGE  
FORSYTHIA

Jennifer Renvaeux
HOOFD- 

VERPLEEGKUNDIGE 
BEGONIA

Christine Van Nechel 
ONTHAAL  

VERPLEEGKUNDIGE

Christel Geldof
HOOFD PARAMEDISCHE  

EQUIPE

Verantwoordelijken verpleegkundig departement
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Zorgvisie in Magnolia

Kwaliteit 

Continue 
verbetering Personeel 

Contact

BEWONER 
CENTRAAL

In elke beslissing die we nemen, zetten we de bewoner(s) centraal.

KWALITEIT
- We bieden een warme thuis voor ouderen.
- We bieden veilige, effectieve en klantgerichte zorg op maat.
- Iedere persoon is uniek.

CONTACT
Het dagelijks contact met het zorgpersoneel van de afdeling, het contact met 
familieleden, een gezellige babbel in de tuin, een WhatsApp-gesprek in tijden van 
COVID-19-crisis, een bezoek van het paramedisch team, … er is nooit een saai moment 
in Magnolia. 

CONTINUE VERBETERING
Via verschillende kanalen werken we constant aan verbetering: uniformisatie, 
investeringen, modernisering, aanpassingen en bijsturingen van de dagelijkse 
organisatie, … We staan niet stil, we zijn klaar voor de toekomst. 

PERSONEEL
We omkaderen het personeel in een professionele omgeving. We zijn een hechte groep 
met een familiale ingesteldheid. Ze krijgen de mogelijkheid om de best mogelijke zorgen 
aan te bieden. 
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Kwaliteit in Magnolia
Er is het afgelopen jaar heel hard gewerkt rond kwaliteit van zorg. We kunnen spreken 
van een heuse kwaliteitscultuur. Hierbij is elke schakel van de ketting belangrijk.

We doen dat onder andere door een aantal kwaliteitsindicatoren te meten: decubitus, 
onbedoelde gewichtsafname, valincidenten, vrijheidsbeperkende maatregelen, 
medicijnincidenten, griepvaccinatie en COVID-19-vaccinatie.

Bovendien is er coaching voor de hoofdverpleegkundigen van de verschillende 
afdelingen. We organiseren wekelijkse vergaderingen. De zorgverantwoordelijken voeren 
audits uit op de afdelingen om na te gaan of de bewoners goed verzorgd zijn. Hiervoor 
maken zij gebruik van de controlestaat verzorging en een uitgebreide checklist waarmee 
gecontroleerd wordt of de prestaties goed ingevuld en afgetekend zijn, of de nodige 
documenten in orde zijn, of de multidisciplinaire vergaderingen correct georganiseerd 
werden, enzovoort. 

Een andere belangrijke schakel in onze kwaliteitscultuur is de zoektocht naar en het 
behoud van de juiste personeelsleden. We hebben veel personeelsleden die al heel hun 
carrière bij Magnolia werken en dat ondanks de vele concurrentie. Dit is voor ons het 
mooiste voorbeeld van onze kwaliteitscultuur.

Hoe we met het medicatieproces omgaan, kan je lezen in het hoofdstuk over onze 
nieuwe samenwerking met apotheek Lloyds Pharma op pagina 16.
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Onze bewoners
Mr. Jennen woonde aanvankelijk enkele jaren in Magnolia residentie. Daar wonen 
personen vanaf 60 jaar in volledige autonomie in aangepaste appartementen. 
Magnolia staat voor deze bewoners klaar als een goede buur. 

Sinds 1 december 2021 verblijft Jan Jennen in het rusthuis Magnolia. We delen graag 
zijn verhaal.
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Mr. Jennen, waar hoorde je voor het 
eerst van Magnolia?

Ik had al een paar jaar eerder van 
 Magnolia gehoord, maar alleen van 
naam. Ik leerde het echt kennen toen 
ik in Sint-Jan moest opgenomen 
worden voor revalidatie. Ik had ook 
gehoord van de appartementen in de 
residentie. En dat interesseerde me 
enorm aangezien ik mijn apparte-
ment moest verlaten omdat de huur-
overeenkomst ten einde liep. Net wat 
ik zocht dus. 

In de residentie voelde ik me meteen 
thuis. Je hebt er alles wat je nodig 
hebt. Je legt er ook contacten met de 
andere bewoners. We gingen bijvoor-
beeld regelmatig samen kaarten.
Waarom heb je besloten om in het 
rusthuis te gaan wonen?

Ik ben meerdere keren gevallen in 
het appartement. Niks ernstigs maar 
de derde val nam ik op als een waar-
schuwing en toen besliste ik om naar 
het rusthuis te verhuizen. Dat vond 
ik veiliger. Tijdens de coronaperiode 
had ik daar al kort verbleven en ik 
had er ook gewerkt als vrijwilliger om 
tafels te dekken in het restaurant voor 
het middagmaal van de bewoners.

Hoe is de sfeer in Magnolia?

Ik voel me er goed. Ik kan het met 
iedereen goed vinden, zowel met de 
bewoners als het personeel.
Hoe zou je je verblijf hier 
 omschrijven?

Wel, ik heb hier alles wat ik nodig 
heb. Het ontbreekt me aan niets. Ik 
kende al veel mensen voor ik hier 
kwam omdat ik elke dag in het res-
taurant kwam eten en hielp met het 
tafeldekken, enz. Het was dus een 
omgeving die ik al goed kende.
Aan welke activiteiten doe je mee?

Ik neem zelden deel aan de 
activiteiten. Ik ga vooral naar de 
feestjes. Ik hou van een zekere 
rust: de krant lezen, naar de 
radio luisteren,… Dat wordt hier 
gerespecteerd en dat waardeer ik 
enorm.
Wat zijn de sterke punten van 
Magnolia?

Er wordt hier zeer goed voor je 
gezorgd. Wanneer ik een probleem 
heb, word ik direct geholpen. En 
men luistert naar mij. Dat vind ik heel 
belangrijk.
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Samen zorgen we voor onze bewoners

Aantal ingeschreven personeelsleden in het personeelsregister op jaarbasis

(in voltijdse equivalenten gemiddeld op jaarbasis per functie)
We zien een afname in aantal voltijdse equivalenten tussen 2020 en 2021. De daling 
van de bezetting van de kamers heeft ook zijn impact op het aantal personeelsleden 
in dienst. In 2020 ontving Magnolia nog subsidies vanuit de Cocom/Iriscare voor de 
leegstand door Corona waardoor de meeste personeelsleden in dienst gehouden 
konden worden. In 2021 vielen deze subsidies bijna helemaal weg. Daarom moest het 
personeel in evenwicht gebracht worden met de gedaalde bezetting en was Magnolia 
spijtig genoeg genoodzaakt om ook het personeelsbestand in te krimpen. 

  2019 2020 2021
verpleegkundige A1 12,48 11,61 10,29
verpleegkundige A2 15,19 14,46 12,62
zorgkundige 45,45 43,72 39,29
kinesist 3,09 3,16 3,05
ergotherapeut 2,24 1,16 1,70
logopedist 0,42 0,48 0,50
andere paramedici/reactivatie 2,69 3,12 3,49
referentie dementie 0,50 0,38 0,50
logistieke hulp 2,77 1,25 1,13
onderhoud 12,86 13,37 12,56
keuken 9,83 9,05 8,45
technische dienst 4,12 4,01 4,34
andere 9,91 12,81 12,15
Totaal 121,56 118,45 110,09
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Normpersoneel
Normpersoneel is het personeel dat 
wettelijk verplicht aanwezig moet zijn in 
een rustoord. Het gaat hier om verplegend 
en verzorgend personeel, maar ook 
paramedisch personeel zoals kinesisten, 
logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, 
psychologen, … . Deze wettelijke normen 
worden bepaald aan de hand van het 
aantal bewoners en de zorgtegraad van 
de bewoners. Hoe meer bewoners en hoe 
zwaardere zorgen ze nodig hebben, hoe 
groter het aantal normpersoneel.

Dit norm personeel wordt gefinancierd via 
de mutualiteiten (RIZIV-forfait). Indien een 
rusthuis meer personeel in dienst heeft 
dan de norm, wordt dit betaald uit andere 
inkomsten (o.a. de inkomsten via de prijs 
van de kamers). 

De bovennorm is het personeel dat een 
rusthuis in dienst heeft, meer dan de 
wettelijk voorgeschreven norm. Wanneer 
de wettelijk norm voorschrijft dat er 100 FTE 
(fulltime-equivalanten) personeelsleden 
aanwezig moet zijn en in realiteit zijn er 

120 FTE personeelsleden, dan heeft dit 
rusthuis een bovennorm van 20%. 

Magnolia heeft een bovennorm van 
ongeveer 20%. We hebben dus 20% meer 
zorgpersoneel in dienst dan wettelijk 
verplicht. We vinden deze bovennorm 
belangrijk om de kwaliteit van zorg te 
garanderen voor onze bewoners. Dit 
bijkomend personeel wordt niet door de 
overheid gefinancierd, maar betalen we 
via onder andere de prijs die bewoners 
betalen voor hun kamer.  

Ondanks een daling van het aantal voltijdse 
equivalenten halen we nog steeds een 
bovennorm van 20%. In 2021 waren de 
COVID-19-uitbraken minder ingrijpend en 
vielen de subsidies van de overheid voor 
leegstand zo goed als helemaal weg. Om 
het financieel evenwicht en de toekomst 
veilig te stellen is het absoluut noodzakelijk 
om de personeelsbezetting in evenwicht te 
brengen met het aantal bewoners. Wanneer 
de bezetting opnieuw zal stijgen, zal ook 
het personeelsvolume opnieuw toenemen. 

  2019 2020 2021

verpleging 27,67 26,07 22,91

zorg 45,45 43,72 39,29

kinesist / ergotherapeut / logopedist 5,75 4,8 5,25

andere paramedici/reactivatie 3,19 3,5 3,99

totaal 82,06 78,09 71,44

Maribel en andere speciale statuten3 -16,86 -12,6 -12,12

totaal norm personeel 65,2 65,49 59,32

wettelijke norm 54,39 52,61 48,51

bovennorm 19,3% 23,7% 20,8%

3  Er zijn tal van verpleegkundigen, zorgkundigen en leden van het paramedisch team werkzaam binnen 
Magnolia onder een speciaal statuut (o.a. Maribel, vervanging einde loopbaan, …). Hoewel deze “speciale” 
statuten zich dagelijks inzetten voor onze bewoners, worden ze niet meegeteld voor de berekening van het 
“norm” personeel. De effectieve bovennorm is dus eigenlijk nog hoger. 
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Afwezigheidspercentage
In 2021 nam het afwezigheidspercentage af. De invloed van COVID-19 is achter de rug en 
het afwezigheidspercentage bereikt opnieuw een normaal niveau. 

Tweetaligheid
Het is heel belangrijk dat iedereen goed 
met mekaar kan communiceren in Mag-
nolia. Zowel de communicatie tussen per-
soneel en bewoners als de communicatie 
tussen personeel onderling ligt aan de ba-
sis van een goede zorg. We stimuleren dan 
ook de tweetaligheid onder het personeel. 
Personeel wordt aangemoedigd om taal-
lessen te volgen en we kennen een premie 
toe aan tweetalig personeel. 

In 2018 zijn we in Magnolia gestart met het 
toekennen van deze tweetaligheidspremie 
voor het personeel. Personeel dat denkt in 
aanmerking te komen voor deze premie 
legt een eenmalige test af in het Frans en 
het Nederlands om het niveau in beide 
talen te bepalen. Wanneer het niveau voor 

beide talen een B2 (onafhankelijk gebrui-
ker) of hoger is, dan krijgt het personeels-
lid de jaarlijkse tweetaligheidspremie. 

Momenteel zijn er in Magnolia 29 per-
soneelsleden die recht hebben op deze 
tweetaligheidspremie. 

In 2021 startte Emiel Goris als vrijwilliger 
binnen Magnolia. Tot voor kort was hij 
leerkracht Nederlands in het middel-
baar onderwijs. Nu leidt hij op maandag 
de conversatietafel Nederlands binnen 
Magnolia. In een ongedwongen sfeer is 
het personeel welkom om zijn of haar 
mondelinge kennis van het Nederlands te 
verbeteren. We laten Emiel aan het woord 
verder in dit jaarverslag.

2018

4,24 %
2019

4,83 %
2020

5,79 %
2021

4,32 %
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Opleidingen
Onze werknemers krijgen de mogelijkheid 
om rond diverse thema’s opleidingen te 
volgen. Het opleidingsplan herzien we 
jaarlijks.

We leggen telkens het accent op een 
thema dat leeft in de afdelingen of op 
een opleidingsnood die gedetecteerd 
werd door de verantwoordelijken van de 
afdelingen.

In 2021 lag de klemtoon voor opleidingen 
op:

• Jobspecifieke technische kennis
 – taakspecifieke opleidingen: voor 

het onderhoudsteam correct product-
gebruik of instructies over het gebruik 
van de nieuwe onderhoudskarren. Voor 
verpleeg- en zorgkundigen wondzorg, 
medicatie of palliatieve zorgen. 

• Communicatie en samenwerking 
 – interne teamvergaderingen, 

multidisciplinair overleg, opleidingen 
beter communiceren en samenwerken.

• Personeelsoverleg
 – opleidingen en vergadering van de 

ondernemingsraad en het comité voor 
preventie op het werk, voorbereidende 
vergadering en syndicale vormingen

• IT
 – werken met Geracc (electronisch 

zorgdossier), Outlook of andere intern 
gebruikte IT-tools of telefonie

• Taal
 – Nederlands of Frans

• Veiligheid
 – brandveiligheid, evacuatie 

technieken, …. 
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Opleidingen in 2021

Thema aantal uren

jobspecifieke kennis 944,62

communicatie en samenwerking 536,75

personeelsoverleg 524,97

IT 161,8

taalopleidingen 56

veiligheid 29,5

totaal 2.253,64

2019 2020 2021

Gemiddeld aantal uren per FTE 29,50 22,66 20,5

Het gemiddeld aantal uren vorming 
per FTE ligt in 2021 lager dan in 2019 en 
2020. Ook hier kunnen we de verklaring 
zoeken bij de COVID-19 pandemie. De 
inplanning van nieuwe opleidingen liep 
vertraging op. De verschillende (kleinere) 

COVID-19- uitbraken en de uitval van 
personeel zorgden voor een lager 
aantal opleidingsuren. In 2022 is het de 
bedoeling van het aantal opleidingsuren 
per FTE opnieuw uit te breiden. 

Samenwerking met scholen en opleidingscentra
Magnolia ontvangt stagiaires vanuit 
14 verschillende Franstalige en 
Nederlandstalige opleidingsinstellingen 
voor verpleging, verzorging, 
schoonheidsspecialist en logistiek/keuken.

Per maand ontvangen we gemiddeld een 
twaalftal studenten. Zij worden, afhankelijk 
van hun studies, aan de verschillende 
diensten toegewezen. 

Ook voor grotere uitstappen zoals naar 
zee, of speciale diners kan Magnolia 
rekenen op de steun van stagiaires. We 
streven altijd naar een win-win relatie. De 
stagiaire kan rekenen op een zo realistisch 
mogelijke werkomgeving om ervaring op 
te doen en onze bewoners genieten van 
de extra aandacht of begeleiding.

29



“Sedert 19 april maak ik deel uit van het administratieve team en ik heb geen 
spijt van mijn keuze. 
Iedereen werkt zij aan zij om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen bij 
Magnolia, ten dienste van de bewoners.”

Elly, administratieve dienst

“Ik werk al 7 jaar bij Magnolia. Wat ik leuk vind aan mijn werk is de 
veelzijdigheid, want ik verzorg ‘s morgens de receptie en in de namiddag maak 
ik deel uit van de technische dienst. Dan help ik graag mijn collega’s, en vooral 
de bewoners en familie zodat het hen aan niets ontbreekt.”

François Goret, receptie - administratieve en technische dienst

Team in de kijker: Administratie
Elk jaar zetten we een team in de kijker in ons jaarverslag. Deze keer is het de beurt aan 
ons administratieteam. We laten enkele van hen aan het woord. Zij vertellen waarom ze 
graag bij Magnolia werken.
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“13 jaar werk ik al bij Magnolia. Van directiesecretaresse naar polyvalente 
bediende, daar heb ik zoveel bijgeleerd. Het contact met de bewoners en hun 
familie is steeds boeiend, telkens een ander verhaal.
Ook de samenwerking met de collega’s maken mijn dagen zoveel leuker.”

Nathalie, Secretariaat – administratieve dienst

“39 jaar Magnolia: receptie, opname, facturatie, boekhouding, loonverwerking 
…. Een gamma aan taken zijn de revue gepasseerd in de loop der jaren. Mijn 
laatste vier jaar, vóór mijn welverdiende pensioen, zullen zeker nog wel wat 
veranderingen in petto hebben. Altijd drukke momenten maar een praatje 
met bewoners, bezoekers en collega’s fleurt mijn dag op.”

Nicole, HR – administratieve dienst

“Ik kom graag werken bij Magnolia. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. 
Ik hou ook van het contact met de bewoners, een babbeltje met ze slaan …. 
Kortom,  ik ga elke morgen met plezier naar het werk.”

Daniel, ICT, administratieve dienst

“Ik werk al zes jaar bij Magnolia. De laatste twee jaar vergden polyvalentie en 
brachten veranderingen met zich mee, met de daar bijkomende voor- en 
nadelen.

Er wordt veel samengewerkt met de verschillende diensten en het is lonend 
en belangrijk te weten dat elke medewerker belangrijk is in de organisatie. Ik 
waardeer de uitwisselingen met mijn collega’s en de dynamiek die tussen ons 
is ontstaan; alsook het contact met de bewoners.

Céline, boekhouding, administratieve dienst

31



IN DE  
KIJKER
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Voeding
“Voeden is verzorgen”. Dit geldt des te meer voor ouderen. 
Voor hen draagt voeding bij tot het behoud van gezondheid 
en welzijn. Bij Magnolia is het voorkomen van ondervoeding 
bij onze bewoners een prioriteit. 

We hebben daarvoor een reeks maatregelen:

- een gezonde en smakelijke voeding die bijdraagt tot 
gezonde bewoners, maar ook tot een sneller herstel bij 
verzwakte of zieke bewoners

- een systematische doorlichting 

- het vaststellen van een passende voedingsfollow-up

- evaluatie van voedsel- en wateropname

Beperkende diëten (zoutarm, suikerarm of vetarm) moeten 
volgens ons uitzonderlijk en tijdelijk zijn en op medisch 
voorschrift.

Onze bewoners hebben in wezen een toereikende voeding 
nodig die is aangepast aan hun behoeften, maar ook aan hun 
smaak en gewoonten en aan hun kauw- en slikvermogen. 
Daarbij houden we rekening met het evenwicht en de 
diversiteit van de voeding.

Een polyvalent team zet zich elke dag in om onze bewoners op 
culinair vlak te verwennen. We laten graag enkele mensen aan 
het woord die in onze keuken werken of betrokken zijn bij de 
voeding en maaltijden in Magnolia.
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Al 5 jaar staat Claude als chef-kok achter het fornuis van Magnolia. Daarvoor werden 
de maaltijden uitbesteed. Hij hielp dus al van bij de opstart van de nieuwe keuken, 
een project dat voor hem een grote uitdaging betekende en nog steeds is. “Onze 
keuken beschikt over een zeer goede structuur en infrastructuur en heeft goed 
materiaal ter beschikking. Zo kunnen we maaltijden van goede kwaliteit bereiden”, 
zegt hij. 

Bij Magnolia besteden we bijzondere aandacht aan gezond eten en gebruiken we 
seizoensgroenten. De menu’s worden zorgvuldig opgesteld voor bewoners met een 
speciaal dieet, en dat met de hulp van de diëtiste. 

Claude heeft weinig contact met de bewoners, maar denkt er altijd aan, om een 
vleugje “huisgemaakt” aan zijn maaltijden toe te voegen zodat de bewoners zich 
thuis voelen.

Claude, chef-kok Magnolia

Angela maakt vanaf het begin deel uit van het keukenteam en werkte daarvoor 
bij Sodexo. Ze houdt zich vooral bezig met de bereiding van het avondmaal en de 
desserts. “De sfeer is hier zeer goed. Alle collega’s kunnen het heel goed met elkaar 
vinden”, legt ze uit. “Ik ontmoet de bewoners elke dag tijdens mijn dienst in de 
cafetaria en ik ben enorm aan hen gehecht.”

Angela, keukenassistente
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Ado werkt sinds 2017 
in de nieuwe keuken 
van Magnolia. Hij 
werkt in ploegen 
en één weekend op 
twee. “Ik maak graag 
deel uit van dit team 
en de sfeer bevalt 
me enorm”, zegt hij. 
Hoewel hij vooral 
achter de schermen 
werkt, heeft hij toch 
ook contact met 
enkele bewoners die 
al jaren bij Magnolia 
verblijven.” 

Ado, afwas

Diane werkt sinds 2011 als verpleegkundige 
in  Magnolia. Na drie jaar opleiding tot 
verpleegkundige, vervoegde ze onmiddellijk 
het zorgteam van Magnolia. In 2017 werd ze 
assistent hoofdverpleegkundige en in 2021 maakte 
ze promotie en werd hoofdverpleegkundige 
van Forsythia. Voor ouderen moet de 
maaltijd evenwichtig en gevarieerd zijn. Als 
hoofdverpleegkundige ziet ze erop toe dat elke 
bewoner zijn dieet volgt, een goede hydratatie 
heeft en dat de voedseltextuur goed is aangepast. 
Ze zorgt er ook voor dat elke bewoner passende 
hulp krijgt op basis van zijn of haar mate van 
autonomie en onafhankelijkheid. En tenslotte 
controleert ze hun gewicht elke maand of volgens 
het medisch voorschrift, zodat de bewoner geen 
problemen krijgt qua ondervoeding, uitdroging, 
morbide obesitas en uitdroging. 

Diane Umutabazi,  
hoofdverpleegkundige Forsythia 
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“Ik doe hier verschillende zaken. Soms sta ik aan de afwas, soms in de cafetaria 
of in de keuken om te helpen met de bereiding van de maaltijden. Ik vind dat de 
maaltijden hier zeker goed zijn, misschien niet helemaal zoals thuis maar het is 
immers ook een grootkeuken. We proberen iedereen tevreden te stellen wanneer 
we de weekmenu’s opstellen. Het is belangrijk dat de bewoners goed eten. Ze 
willen een bepaald comfort hebben, dus we proberen rekening te houden met 
hun verlangens en hun behoeften. We weten dat ze de voorkeur geven aan een 
eenvoudig menu in plaats van een gesofisticeerd menu. Ze geven de voorkeur aan 
een americain met frietjes en salade in plaats van gepaneerd vlees dat moeilijker te 
kauwen is.” 

Mireille, polyvalent keukenmedewerker 

36



“Als ik ‘s ochtends aankom om de ontbijtkar op te halen, zorg ik ervoor dat alles in 
orde is. Ik dek de tafel voor de bewoners, ik maak de boterhammen en ik serveer 
koffie”, aan het woord is Dorine, onderhoudsmedewerker. “Dit alles gebeurt volgens 
de behoeften van de bewoners. Sommige bewoners zijn minder autonoom dan an-
dere. Wanneer ik dat doe, voel ik me erg nuttig. Het feit dat je er bent, draagt bij tot 
een goede organisatie en dat is een pluspunt. De bewoners zijn ook erg blij omdat 
ze voelen dat er naar hen geluisterd wordt en dat we hun gewoontes kennen. 

Dorine, afdeling onderhoud en logistiek 

Als jong afgestudeerde diëtiste deed Martine Van Mechelen verschillende 
vervangingen in het Sint-Jan Ziekenhuis vóór ze werd aangeworven bij Magnolia. Ze 
heeft Magnolia altijd als haar tweede thuis beschouwd en de bewoners op de eerste 
plaats  gezet.

“Sinds we de keuken in eigen beheer genomen  hebben in 2017, kunnen we 
kwalitatievere maaltijden serveren. We kunnen ook meer rekening houden met de 
voorkeuren van de bewoners”, zegt Martine. 

De eerste twee jaar na de opstart van de eigen keuken besteedde Martine het 
grootste deel van haar tijd aan dit nieuwe project. Haar taken waren onder meer: 
de structuur en infrastructuur van de keuken verbeteren, goede prijs-kwaliteit 
afspraken  maken met de leveranciers, de foodcost bekijken, enz.

Daarna had ze opnieuw wat meer tijd voor haar taken als diëtiste alhoewel 
ze dit nooit echt uit het oog verloren heeft. “Ik zit regelmatig samen met de 
diensthoofden om de lijst van bewoners te bekijken en ervoor te zorgen dat ze 
aangepaste voeding krijgen”, gaat ze verder. “Er werd een maandelijkse weegdag 
ingevoerd die ervoor zorgt dat het gewicht van onze bewoners nauwgezet 
gemonitord wordt. “Wegen is meten” en dit is ook zo voor onze bewoners. Bij 
regelmatig wegen  kan je al snel  merken of er  zich problemen voordoen bij 
een bewoner. Samen met het team van verpleegkundigen zijn we de uitdaging 
aangegaan om onze bewoners minstens één keer per maand te wegen. Het heeft 
heel wat inspanning gevergd maar het resultaat mag er zijn.” 

We besteden ook heel veel aandacht aan gezonde voeding. We respecteren 
de voedingspiramide en voorzien een evenwichtige voeding, liefst met 
seizoengebonden producten en rekening houdend met de laatste richtlijnen.

Kortom, er is veel te doen en aan te pakken in en rondom de keuken van Magnolia.

Martine Van Mechelen, diëtiste en verantwoordelijke keuken
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VRIJ- 
WILLIGERS
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Vrijwilligers
Magnolia kan rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers voor het welzijn van onze 
bewoners. In dit jaarverslag laten we graag een van hen aan het woord. Emiel Goris is 
sinds mei 2021 vrijwilliger bij Magnolia. Hij vertelt ons hoe hij wekelijks aan de slag gaat 
bij  Magnolia en hoe hij bij ons is terecht gekomen.

Wat doe je 
als vrijwilliger 

bij ons in 
Magnolia?

Maandagvoormiddag 
leid ik een Neder landse 

conversatietafel voor de personeels-
leden die hun Nederlandse 
taalniveau willen bijschaven. Op 
maandagnamiddag ben ik aanwezig 
in de cafetaria tussen 14u en 16u.
Waarom heb je ervoor gekozen om 
vrijwilliger te worden bij Magnolia?

Na mijn pensioen wou ik graag 
vrijwilliger worden in een rusthuis. 
Ik heb voor Magnolia gekozen 
omdat we mijn ouders hier wilden 
inschrijven. Het is daarom ook handig 
dat ik mijn ouders hier die dag kan 
zien. Ik wou zelf graag in de cafetaria 
aanwezig zijn. Vroeger, toen een 
van mijn tantes in een rusthuis was, 
zag ik dat er vrijwilligers waren in de 

cafetaria en dat vond ik zo fijn. Het 
idee om Nederlandse les te geven, 
kwam van de directie omdat ik 
leerkracht Nederlands ben geweest.

Waarom ben je als vrijwilliger 
gestart? Wat is jouw motivatie?

Er zijn verschillende redenen. Maar 
ik hou ervan om mensen te helpen, 
solidair te zijn en het geeft me heel 
veel voldoening.

Hoe ervaar jij persoonlijk het 
vrijwilligerswerk?

Voor mij is elk menselijk contact een 
verrijking. Ik ben me ervan bewust 
dat sommige mensen in een groot 
isolement zitten en een glimlach 
kan volgens mij voor hen een groot 
verschil maken. Het feit dat ik me 
nuttig voel, is ook heel belangrijk.

Beide taken die ik hier doe, geven me 
veel interactie met het personeel en 
de bewoners.
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Magnolia in de pers
In de nasleep van de COVID-19-pandemie volgde er een hele discussie rond de al dan 
niet verplichting van vaccinatie voor het zorgpersoneel. Magnolia probeert zoals altijd 
open en transparant te communiceren. We gaan moeilijke onderwerpen niet uit de weg 
en geven de sector een kritische stem in het hele debat.  

Een greep uit het aanbod

Magnolia kwam verschillende keren aan bod in reportages en nieuws 
uitzendingen van Bruzz TV. Zij zijn allen nog te herbekijken via de website 
van Bruzz www.bruzz.be

02/02/2021  Zorgpersoneel weigert vaak vaccinatie: “Ik schrok daar toch 
van”

07/07/2021   Bij helft rusthuispersoneel nog niet gevaccineerd, maar 
vaccinplicht ligt gevoelig

06/08/2021  Woonzorgcentra zien heil in coronacertificaat voor bezoekers

17/8/2021  Vakbonden willen met vaccinplicht “geen culpabilisering van 
de zorg”

7/3/2021  De Zevende dag

16/11/2021   Radio 2, “Voor-en tegenstanders van verplichte vaccinatie 
zorgpersoneel in woonzorgcentrum Jette”

  Radio 1 De ochtend

  Vrt nieuws
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Toekomst
Er was eens 40 jaar geleden...met heel veel emotie werd toen de eerste steen gelegd 
van ons rusthuis.

40 jaar is het begin van de wijsheid. Een leeftijd waarop men zijn jeugdige ziektes al 
heeft doorgemaakt. Wanneer men overgaat van angst of achteloosheid naar ervaring, 
maar wanneer er nog genoeg uitdagingen zijn!

Zo veel mensen die hier verbleven, ontmoetingen, gelach maar ook verdriet. We kenden 
veel verwelkomingen maar ook veel momenten van afscheid: de cyclus van het leven.

Na deze moeilijke COVID-jaren, waarin moed en solidariteit de sleutelwoorden van 
het dagelijks leven waren, willen we vandaag enkel nog vastberaden naar de toekomst 
kijken. Er staan nog veel projecten gepland, verbouwingen, reizen, en vriendschap, 
feestjes, zorg en gewoon dagelijkse aanwezigheid.

Bedankt aan iedereen die zich elke dag inzet voor de levenskwaliteit in ons huis: het 
paramedisch team, de verzorgers, de pastorale animator, de begeleiders, de poets- 
en het onderhoudspersoneel, de koks, het administratief team, alle mensen achter 
de schermen, de beheerders, onze vrijwilligers en de families. Jullie nemen elk een 
onmisbare en onvervangbare plaats in. 

door Ann Goris, voorzitter Magnolia
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