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Verantwoordelijke uitgever
Ann Demeulemeester
Familiehulp vzw
Koningsstraat 294, 1210 Brussel

Naar aanleiding van 70 jaar Familiehulp bracht ’t Mag Gezien zes
‘grandes dames’ van Familiehulp rond de tafel. Allemaal praten zij nog
altijd met veel passie over Familiehulp en de thuiszorg.

Werkten mee
Peter Catthoor, San Cooreman,
Ann Demeulemeester, Lien
Henderickx, Katleen Lelie,
Anggita Soeryanto, Griselda
Symons, Lauren Van Hecke en
Kim Van Kelecom.

Wil je een verhaal, een nieuwtje, een gebeurtenis of gewoon iets interessants delen
met je collega’s? Schrijf naar Familiehulp vzw, ’t Mag Gezien, Koningsstraat 294, 1210 Brussel
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of mail tmaggezien@familiehulp.be.
MIX

Papier van
verantwoorde herkomst
www.fsc.org

FSC® COO3216

Vind ons leuk op Facebook www.facebook.com/familiehulp
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ZEVENTIG!
Proficiat Familiehulp met je 70e
verjaardag. Het is een eer om als
algemeen directeur aan het hoofd
van deze prachtige, warme en hechte
organisatie te mogen staan.
In deze speciale editie van ’t Mag
Gezien dompelen we ons even onder
in het verleden van Familiehulp. Met
wortels in de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog werd onze organisatie in
1949 opgericht, met één nobel doel:
andere mensen helpen. Als naam koos
men niet toevallig voor ‘Familiehulp’.
Al 70 jaar lang bieden we zorg en
ondersteuning aan, elke dag even
gedreven en gemotiveerd.
Vanaf het prille begin was Familiehulp
een sociale organisatie. We hadden
altijd een hart voor alle mensen
en schonken extra aandacht aan
kwetsbare groepen en kansengroepen.
We promootten reeds begrippen als
solidariteit en diversiteit lang voordat ze
modieus en politiek beladen werden.
Vandaag doen we dat nog altijd. En dat
is nodig! Laten we samen deze visie
ook de komende jaren bewaken en in
de praktijk brengen.
De boeiende geschiedenis van
Familiehulp geeft een treffend
beeld van hoe onze maatschappij de
voorbije decennia is geëvolueerd. De
toenemende vergrijzing, de groeiende
eenzaamheid, de komst van gezinnen

=
GEEL

met tweeverdieners,… : het leidde
binnen de thuiszorg steeds tot nieuwe
uitdagingen, waarop onze organisatie
telkens een passend antwoord vond.
De vele initiatieven als de poetsdienst,
huishoudhulp met dienstencheques,
oppashulp, kinderopvang, karwei, NOAH
dagverzorging of woonzorgassistentie
vormen daar het beste bewijs van.
Telkens stond Familiehulp als pionier
mee op de eerste rij.
Het vermogen om ons op nieuwe
uitdagingen in te stellen, vormt ook
vandaag onze grootste kracht. Het is
ook noodzakelijk om de toekomstige
evoluties binnen de zorgsector het
hoofd te bieden. Denk maar aan de
toenemende digitalisering. Deze
flexibiliteit danken we in de eerste
plaats aan het talent, de gedrevenheid
en de motivatie van onze duizenden
medewerkers. Doorheen de
geschiedenis hebben zij Familiehulp
gevormd tot de organisatie die ze
vandaag is. Onze medewerkers waren
en zijn onze beste ambassadeurs,
zowel bij onze klanten als naar de
buitenwereld.
Een 70e verjaardag vormt een
ideaal moment om even terug te
blikken op wat geweest is. Tegelijk
richten we in dit feestjaar meer dan
ooit de blik op de toekomst. Via
Project 2020! vernieuwen we onze
arbeidsorganisatie om beter en

Doorh e e n
d e gesc hied e nis
hebben
onz e med e w e rk ers
Fa m i lie h u l p
gevormd tot d e
orga nisati e d i e
z e vandaag is.
Ze wa re n e n
zijn onz e best e
a mbassad e urs.
sneller te kunnen antwoorden op de
vragen van onze klanten. We focussen
op meer samenwerking in teams,
meer verantwoordelijkheden voor alle
medewerkers, gedeeld leiderschap
en innovaties rond zorgconcepten
en doelgroepen. Op die manier
kan Familiehulp ook de volgende
70 jaar dé partner blijven voor zorg
en ondersteuning in Vlaanderen en
Brussel.

De geel gemarkeerde woorden in ’t Mag Gezien vertalen onze missie en visie.
Geen woorden die in goede bedoelingen blijven steken, maar woorden die we
in de praktijk omzetten in ons dagelijks werk.
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door de jaren heen
1946

1943

DE EERSTE
PROEFPROJECTEN
EN CURSUSSEN

BOMBARDEMENT
OP MORTSEL

Op 5 april 1943 wordt Mortsel zwaar getroffen
door een bombardement. Jonge vrouwen van
KAV gaan op vrijwillige basis helpen bij de
getroffen gezinnen. Zo groeit het besef dat
er nood is aan een georganiseerde en goed
functionerende dienst voor gezinshulp.

2003
OPSTART
DIENSTENCHEQUES

Familiehulp start in 2003
met het dienstenchequebedrijf PIT.

2003
OPSTART
VOLLE MAAN

1949

In 1946 starten er proefprojecten rond
gezinshulp in Turnhout en Leuven.
In 1948 nemen in Sint Idesbald 16
vrouwen deel aan de eerste cursus voor
helpsters: zij krijgen 200 uur theorie en
lopen 400 uur stage.

1990
HUISHOUDHULP,
VERZORGENDE EN GEZINSZORG
In de jaren
’90 worden
de functies
huishoudhulp en
verzorgende
opgesteld.
In 1998
verandert de dienst ‘gezins- en bejaardenhulp’
in de dienst ‘gezinszorg’.

2008
2005

OPRICHTING
GOED WONEN

DE ÉCHTE START
VAN FAMILIEHULP
Op 1 maart
1949
verschijnt
het Regentsbesluit
rond de
oprichting,
erkenning en
subsidiëring
van de
diensten
gezinshulp. Daarop richt de KAV op 2
april 1949 de vzw Familiale Hulp op.

1989
OPLEIDINGEN
IN SAMENWERKING
MET VDAB
Familiehulp
organiseert in
1989 voor de
eerste keer in
samenwerking met
VDAB een opleiding
voor gezins- en
bejaardenhelpsters.
De cursus bestaat
uit 500 uur theorie
en 700 uur praktijk.

2012
NOAH GAAT
VAN START

VONK!
Familiehulp kiest in
2005 via een nieuw
organisatiemodel voor
meer bestuurskracht en
efficiëntie. Er komen 18
regio’s en 4 interregio’s.

Nog in 2003 ziet het
Expertisecentrum
kraamzorg Volle Maan
het levenslicht.

In 2008 wordt de vzw Goed
Wonen opgericht. Dit sociale
economiebedrijf focust
zich op veilig, duurzaam en
levenslang wonen.

In 2012 openen de eerste
NOAH’s hun deuren: kleinschalige
dagverzorgingshuizen waar
thuiswonende cliënten met een
zorgbehoefte een gezellige dag
kunnen doorbrengen.
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1967

1954

OPSTART DIENSTEN
GEZINSHULP EN
BEJAARDENHULP

FAMILIEHULP START MET
HULP AAN BEJAARDEN

1978
OPSTART POETSDIENST

In 1954 zorgt een overheidsbesluit ervoor
dat diensten voor gezinshulp ook hulp mogen
bieden aan bejaarden. Familiale Hulp start
met cursussen voor bejaardenhelpsters en
verandert haar naam in Familiehulp.

1988

Op 18 mei 1978
start Familiehulp
een poetsdienst
voor bejaarden,
waarin 137
poetsvrouwen
actief zijn.
De overheid legt in 1967 de statuten van
gezinshelpster en bejaardenhelpster
vast. Familiehulp richt de diensten
Gezinshulp en Bejaardenhulp op.
Voortaan mogen helpsters na hun
huwelijk deeltijds blijven werken.

ONTSTAAN VAN OPPASHULP
EN KARWEIDIENST

1978
FAMILIEHULP START
MET KINDEROPVANG

1987
ONTSTAAN VAN DE WIJKWERKING

In 1988 ontstaan in verschillende
verbonden van Familiehulp de eerste projecten rond oppashulp en karweidienst.
Beide diensten komen tijdens de daaropvolgende jaren tot volle ontwikkeling.

2015
EERSTE WOONASSISTENT
VAN FAMILIEHULP

In 2015 gaat de eerste
woonasssistent van Familiehulp aan
de slag in de assistentiewoningen
van residentie Klaverhof te
Zedelgem. In hetzelfde jaar worden
de interregio’s vervangen door een
provinciale indeling en wordt de
werking van de ondersteunende
diensten geoptimaliseerd.

Na enkele lokale experimenten ontstaat in 1987
een nieuwe vorm van werkorganisatie: de wijkwerking. De kleinschalige aanpak leidt tot meer
regionale aanwezigheid, flexibiliteit en zorg op maat.

2016

EINDE VAN
EEN TIJDPERK
Na 24 jaar als algemeen
directeur geeft Agnes
Bode op 1 januari 2016
de fakkel door aan huidig
algemeen directeur Ann
Demeulemeester.

2017

EEN NIEUWE
HUISSTIJL EN
NIEUWE GEBOUWEN
Familiehulp kiest voor
een nieuwe huisstijl en
een nieuw logo. In Gent,
Kortrijk en Sint-Niklaas
openen we splinternieuwe
kantoorgebouwen.

In 1978 gaat ook het eerste
kinderdagverblijf - onder de naam
De Speelboom – in Oostende open.
Vandaag staat de teller op
10 kinderdagverblijven.

2020
PROJECT 2020!:
KLAAR VOOR DE
TOEKOMST

Familiehulp wil met een vernieuwde
arbeidsorganisatie nog sneller en
beter antwoorden op de vragen van
haar klanten. Meer samenwerking in
gemengde teams, meer verantwoordelijkheden voor alle medewerkers,
digitalisering en gedeeld leiderschap
vormen de sleutelelementen.
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TE GAST
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Naar aanleiding van 70 jaar Familiehulp
bracht ’t Mag Gezien de zes ‘grandes dames’
van onze organisatie rond de tafel : exalgemeen directeurs Miette Pernot en Agnes
Bode , huidig algemeen directeur Ann
Demeulemeester, ex-voorzitters Arlette Van
Berlamont en Annelies Van Cauwelaert en
huidig voorzitter Chantal Van Audenhove .
Allemaal praten zij – nog altijd – met veel
passie over Familiehulp en de thuiszorg.
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MIETTE PERNOT

Geboren op 31 juli 1946
Doctor in de rechten
Leidde Familiehulp van 1984 tot 1991
Werkte ook op CVP-kabinetten
en als ACW-secretaris

AGNES BODE

Geboren op 8 mei 1950
Studeerde sociologie aan KU Leuven
Startte in 1985 bij Familiehulp als
adjunct van Miette Pernot
Algemeen directeur van Familiehulp
van 1991 tot 2015

CHANTAL VAN AUDENHOVE

Geboren op 9 oktober 1956
Directeur van LUCAS (Centrum
voor Zorgonderzoek van KU Leuven)
Vicerector Diversiteits- en
Studentenbeleid (KU Leuven)
Voorzitter van Familiehulp
sinds 1 januari 2018

TE GAST
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MIETTE PERNOT, AGNES BODE, ANN DEMEULEMEESTER,
ARLETTE VAN BERLAMONT, ANNELIES VAN CAUWELAERT
EN CHANTAL VAN AUDENHOVE OVER VERLEDEN,
HEDEN EN TOEKOMST VAN FAMILIEHULP

"FAMILIEHULP IS NOG
ALTIJD EEN WARME
ORGANISATIE"

ANN DEMEULEMEESTER

Geboren op 24 februari 1961
Studeerde pedagogische
wetenschappen aan KU Leuven
Sinds 1 januari 2016 algemeen
directeur van Familiehulp
Was jarenlang lid van de raad
van bestuur van Familiehulp

ARLETTE VAN BERLAMONT
Geboren op 12 juli 1938
Was vrijwillig ondervoorzitter
en voorzitter van KAV
Voorzitter van Familiehulp
van 1983 tot 1991

ANNELIES VAN CAUWELAERT

Geboren op 26 februari 1947
Doctor in de rechten
werkte als journalist en kabinetschef
Voorzitter van Familiehulp van
1991 tot 2016

>
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TE GAST

D

e tijden zijn gelukkig
veranderd, maar 30 jaar
geleden was het niet
zo vanzelfsprekend dat
vrouwen aan het hoofd
van een organisatie stonden. Hoe hebben
jullie dat beleefd?
Miette: In de jaren ’70 en ’80 werkte ik als
eerste vrouw op enkele CVP-kabinetten,
waaronder dat van Wilfried Martens.
Ook later als ACW-secretaris was ik de
enige vrouw in een volledig mannelijke
werkomgeving. Het was zeker niet evident.
Je moest vaak en hard op dezelfde nagel
kloppen om gehoord te worden. Familiehulp
was eigenlijk een leuke afwisseling op dat
vlak (lacht).

Arlette: Ik vond het in het begin zelfs
vreemd dat er bij Familiehulp ook mannen
begonnen werken. Ik dacht: oh nee, straks
begint dat hier ook (lacht).
Agnes: Je moest je heel hard bewijzen
om aanvaard te worden. Dat betekende
haar op je tanden hebben en je in dossiers
vastbijten. Maar toegegeven: eenmaal je
aanvaard was, viel het goed mee. Dan had je
het respect en werd er naar jou geluisterd.
Annelies: Je moest beter zijn dan een man
om op gelijke voet behandeld te worden.
Chantal: Dat is vandaag ook nog het
geval. Maar men begint nu wel rekening
te houden met de impliciete vooroordelen
die vrouwen automatisch minder positief
beoordelen. Vooral grote organisaties
nemen maatregelen om dit bij te sturen. Al
is er nog werk aan de winkel.
Familiehulp is 70 jaar jong. De helft van
die tijd stonden jullie aan het roer. Is
de organisatie onder jullie bewind hard
veranderd?
Arlette: Toen ik voorzitter was, groeide
het aantal medewerkers van Familiehulp
pijlsnel aan. Dat kwam onder andere door
het derde arbeidscircuit en de oprichting
van de poetsdienst. Door die snelle groei
botste Familiehulp op haar limieten. We

waren toen nog een onderdeel van KAV (het
huidige Femma) en dat bleek niet langer
werkbaar.
Miette: Als algemeen directeur besloot ik
daarom om beide organisaties van elkaar
los te koppelen. Dat vergde veel overleg,
geduld en overredingskracht. Maar het bleek
de juiste keuze. Elke organisatie kon haar
eigen weg gaan. Voor Familiehulp bood dit
nieuwe verhaal een ruimer perspectief en
een eigen dynamiek.
Annelies: Dat was inderdaad dé cruciale
stap voor de verdere groei en ontwikkeling
van Familiehulp. Zonder die beslissing
stonden we vandaag nooit waar we nu
staan.
Agnes: De eerste stap was gezet, maar
Familiehulp werkte wel nog onder de oude
KAV-structuur. De organisatie bestond
uit 14 aparte regionale verbonden, met
elk hun eigen koers. In plaats van 14
kleine zorgorganisaties wou ik één sterk
Familiehulp, dat met één stem sprak.
Zo konden we onze werking verder
professionaliseren en bovendien veel sterker
wegen op de politieke besluitvorming. Ik
trok met mijn plan naar Annelies en de
raad van bestuur en legde daar de twee
mogelijke scenario’s op tafel: voortdoen op
de oude manier of één sterke organisatie
proberen opbouwen. Tot mijn verbazing
werd het laatste voorstel met een grote
meerderheid aanvaard.
Annelies: Dat grote veranderingsproces, dat
oudere werknemers kennen onder de naam
VONK, was een heel boeiende en intense
periode. Het kostte veel bloed, zweet en
tranen, maar vandaag plukt Familiehulp
er de vruchten van. Het is een moderne
krachtige organisatie.
Ook vandaag is Familiehulp volop in
verandering.
Ann: Verandering is eigen aan een grote
organisatie als Familiehulp. Wij zijn altijd
in beweging. Toen ik hier vier jaar geleden
toekwam, lagen er strategische plannen

Arle�e:
"Ik vond het in
het begin zelfs
vreemd dat er bij
Familiehulp ook
mannen begonnen
werken . Ik dacht:
oh nee, straks begint
dat hier ook (lacht)."
op tafel die we nu volop uitwerken. We
bereiden ons voor op actuele en toekomstige
uitdagingen, onder andere via digitalisering
en de smartphones, door zo klantgericht
mogelijk te werken en door medewerkers
meer verantwoordelijkheden te geven die ze
samen in team kunnen opnemen.
Chantal: Die veranderingen zijn ook nodig,
want er komt op maatschappelijk vlak en
op gebied van zorg veel op ons af. Zo is
er de persoonsgebonden financiering,
de commercialisering van de zorg, het
evoluerende cliëntenbestand met nieuwe
doelgroepen, de toegenomen vraag naar
flexibele zorgverlening, de vergrijzing,…
Familiehulp moet hier accuraat op kunnen
inspelen.
Ann: Maar het is vaak een uitdaging om
iedereen in die veranderingen mee te krijgen.
Daarom investeren we veel in coaching,
vorming en opleiding, teamoverleg.
Agnes: Dat gevoel herken ik. Mensen
veranderen nu eenmaal niet graag. Maar
Familiehulp moet doorzetten en die
noodzakelijke stappen durven zetten. Dat
is niet altijd gemakkelijk. Ik had ook mijn
momenten van twijfels, maar ik had altijd het
geluk dat Annelies als voorzitter achter mij
stond en mijn beslissingen steunde. Na het
einde van VONK vroeg men mij wanneer de
situatie terug stabiel zou zijn. “Nooit meer”,
was mijn antwoord. De maatschappelijke
veranderingen stoppen niet meer.
Integendeel, alles evolueert nog veel sneller
als vroeger.

TE GAST
Mie�e:
"Ik herinner mij
nog de dag dat ik
Griselda als eerste
ICT-medewerker heb
aangeworven . "Is dat
wel nodig?", vroeg
men mij toen ..."
Miette: Het valt me inderdaad op dat ik het
hier na 27 jaar niet meer zou herkennen.
Arlette: Ook op het vlak van patrimonium is
er veel veranderd. Nu heeft Familiehulp haar
eigen, mooie kantoorgebouwen. Vroeger
zaten we ergens in een hoekje van het KAVsecretariaat in de Poststraat, soms letterlijk
op de grond tussen de dozen.
Annelies: Agnes en ik kochten het eerste
Familiehulp-gebouw in Gent. Mensen,
kregen we daar commentaar op binnen de
beweging! Dat het een schande was dat we
uit hun gebouw vertrokken. En in Brussel
zaten we naast de keuken van de sociale
school. We konden elke namiddag aan de
hand van de geur exact raden wat ze hadden
gekookt (lacht).

te horen: bij de start van NOAH, bij de
oprichting van de kinderdagverblijven of bij
de uitrol van Goed Wonen.
Jullie hebben altijd hard gevochten voor de
belangen van Familiehulp en de thuiszorg.
Krijgt de sector vandaag voldoende
erkenning?
Miette: 30 jaar geleden waren de
diensten voor gezins- en bejaardenhulp
maatschappelijk weinig bekend. Maar mede
door de toenemende vergrijzing werd de
nood aan gerichte thuiszorg groter. Het
belang van onze sector groeide. Langzaam
zijn ook de politieke geesten beginnen
rijpen. Zo krijgt de thuiszorg vandaag ook zijn
deel van de subsidies. Maar daar hebben
zeker Agnes en Annelies hard voor moeten
knokken.
Agnes: Door dat stijgende belang van de
thuiszorg groeide ook de maatschappelijke
waardering voor onze medewerkers. In mijn
beginjaren had het beroep van helpster een
erg negatief imago. Door onder andere voor
de term ‘verzorgende’ te kiezen, hebben we
dat beeld deels kunnen omdraaien. Die vlag
dekte ook beter de lading. De noden van
onze cliënten werden divers en zwaarder,
mensen hadden meer zorg nodig in plaats
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van louter hulp in het huishouden.
Chantal: Het is nog altijd eigen aan onze
maatschappij om hoog op te lopen met
schoolse kennis, maar praktische kennis
en vaardigheden te onderwaarderen. Ik
heb veel respect voor onze basiswerkers:
zij beschikken over sterke eigenschappen
en talenten, waarmee zij in verschillende
omstandigheden kunnen werken en
zich aanpassen aan de vragen en noden
van hun cliënten. Ze hebben ook vaak
een signaalfunctie wanneer mensen
zorg nodig hebben die de basiswerking
overstijgt. Die generieke competenties zijn
steeds belangrijker in de context van de
vermaatschappelijking van de zorg.
Annelies: Ik heb altijd met veel bewondering
naar de intelligentie en de vaardigheden van
onze basiswerkers gekeken.
Ann: Ik ben altijd ontroerd als ik zie met
hoeveel engagement zij hun werk uitvoeren.
Onze medewerkers zijn onze beste
ambassadeurs en vertegenwoordigen
Familiehulp als een professionele en
warme organisatie. Het is ongelooflijk wat
zij de afgelopen jaren gepresteerd hebben.
De thuiszorg lijkt helemaal niet meer

Agnes: In Brussel zaten we in het oude
gebouw in de Poststraat. Zo zie ik Griselda
Symons (directeur ICT-beleid, red) nog
zitten met haar drie medewerkers in een
klein kamertje naast het toilet. Vergaderen
moesten ze op de grond en op hun knieën
doen. Toen heb ik gezegd: nu is het genoeg,
we gaan verhuizen. En we kochten het
huidige gebouw van regio Brussel in de
Koningsstraat aan. Later volgde nog het
gebouw van onze hoofdzetel.
Miette: Ik herinner mij nog de dag dat ik
Griselda als allereerste ICT-medewerker heb
aangeworven. “Is dat wel nodig?”, vroeg
men mij toen. Ik denk dat het antwoord snel
duidelijk werd.
Agnes: Die vraag kreeg ik iedere keer

>
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op de thuiszorg van 5 à 10 jaar geleden.
Mensen met zware zorgnoden, mensen
met psychische aandoeningen, kinderen
en volwassenen met een beperking,
gezinnen in kansarmoede: we helpen hen
allemaal met een afgestemde zorg en
ondersteuning, onder andere dankzij onze
referentiewerking. Bovendien zijn we de klok
rond bereikbaar geworden en bieden we
avondzorg, nachtzorg en weekendzorg aan.
Miette: De introductie van de wijkwerking
heeft de betrokkenheid van onze helpsters
en verzorgenden ook erg vergroot. Het was
in de eerste plaats een goede zaak voor onze
cliënten, maar het versterkte mee de positie
van onze medewerkers.
Annelies: Met het engagement van
onze medewerkers maakt Familiehulp al
vele jaren het verschil. Zoiets zou in een
commerciële omgeving niet mogelijk zijn.
Arlette: Vergeet ook de sociale
vaardigheden niet. Voor hoeveel cliënten
is het menselijke contact niet het meest
belangrijke? Die empathie en het
inlevingsvermogen voor je cliënten kan je
niet leren, hoor. Dat heb je of dat heb je
niet. Ik vind het heel jammer dat dit aspect
in het beroepsleven langzaam verdwijnt.
Zelfs postbodes werken nu met rigide
tijdsschema’s en hebben geen tijd meer
voor een praatje met de mensen.

Agnes:
"Ik heb alleen maar
zaken kunnen
realiseren door het
vele werk van alle
medewerkers."
NOAH Molenbeek is daarbij betrokken. Door
een sterke sociale cohesie kan je zowel
eenzaamheid als kansarmoede tegengaan.
Ann: We zetten dan ook heel veel in
op samenwerkingsverbanden met
andere diensten voor gezinszorg, met
woonzorgcentra, OCMW’s en andere
voorzieningen. Omdat geïntegreerde zorg
noodzakelijk is.
Had die veranderende rol voor de thuiszorg
ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden
van de medewerkers van Familiehulp?
Agnes: Als sector hebben we hard
gevochten voor een volwaardig statuut voor
onze verzorgenden en huishoudhulpen,
als vervanging van de vele nepstatuten die
tijdens de zware economische crisis van
de jaren ’80 waren opgericht. Ook in de
VIA-akkoorden, waar we moesten pleiten
voor voldoende werkingsmiddelen, stak
ik veel energie. Alleen de gelijkschakeling
van de barema’s tussen verzorgenden en
kinderverzorgenden kon ik niet realiseren.
Dat was een ontgoocheling.

Ann: Daar hebben we recent een mooie
Annelies: Terwijl dat zoveel mensen deugd
stap gezet. Er komt volgend jaar een
zou doen. Eenzaamheid, zeker bij oudere
baremieke verhoging voor verzorgenden.
mensen, is een heel groot probleem. De
thuiszorg moet daar blijvend
aandacht aan schenken. Met
Ondanks het grote vrouwelijke overwicht
de opstart van NOAH gaven
mogen we ook de mannen aan de top van
we al een belangrijk signaal
Familiehulp niet vergeten. Zo was Karel Baeck
in die richting.
in 2016 en 2017 anderhalf jaar voorzitter van
de raad van bestuur.
Chantal: Ik kijk bijvoorbeeld
“Toen Annelies ziek werd, heb ik haar
vol bewondering
opgevolgd. Daarna gaf ik mijn plaats met plezier
naar een initiatief als
af aan Chantal. Ik zetelde al jaren in de raad van
Zonnelied in Molenbeek,
bestuur, dus Familiehulp was mij allerminst
waar verschillende
onbekend. Ik beleefde hier een mooie tijd en
zorgorganisaties samen
wens Familiehulp nog vele jaren toe."
ontmoetingen organiseren
in de wijken. Ook onze eigen

Agnes: Echt waar? Ik ben heel blij om dat te
horen. Proficiat Ann, je kan Familiehulp geen
mooier verjaardagscadeau geven!
Er spreekt veel trots in jullie stem.
Miette: Terecht ook, als je – in alle
bescheidenheid - ziet wat we hebben
kunnen realiseren. Al probeerde ik zoveel
mogelijk te delegeren. Ik liet mijn mensen
hun ding doen. Als er problemen waren,
zouden die uiteindelijk toch op mijn bureau
belanden. Ik heb hier ook altijd heel graag
gewerkt. Het doet me dan ook veel plezier
dat Familiehulp vandaag nog een warme
organisatie is, met veel aandacht voor het
menselijke aspect en met respect naar haar
medewerkers en cliënten.
Agnes: We moeten met ons allen
trots zijn. Als algemeen directeur was
ik een ondernemer en een pion met
verantwoordelijkheden, maar ik heb alleen
maar zaken kunnen realiseren door het vele
werk van alle medewerkers. Mijn respect
voor hen, en zeker voor onze basiswerkers,
is enorm groot. Familiehulp is een
organisatie van en voor mensen, en daar kijk
ik met heel veel warmte op terug.
Ann: Ik zou daar graag nog een element
aan toevoegen. Familiehulp heeft de
voorbije decennia enorm geïnvesteerd in
kwaliteit. En onze medewerkers voelen en
appreciëren dat. Ze zijn daar terecht fier
op. En die kwaliteit, een combinatie van
professionalisme en menselijkheid, moeten
we blijven bewaken.
Conclusie: Familiehulp heeft
een rijke geschiedenis,
maar tegelijk een mooie
toekomst?
Chantal: Er liggen grote
uitdagingen op ons te
wachten en de thuiszorg
zal de nodige hindernissen
moeten overwinnen. Maar
als we als sector goed en
doordacht samenwerken, zijn
er ook veel mogelijkheden.
De toekomst oogt alleszins
boeiend. ■
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Naar aanleiding van onze
70ste verjaardag vroegen
we jullie 70 redenen waarom
jullie graag bij Familiehulp
werken. En toegegeven,
sommige antwoorden
waren echt origineel of
verbazingwekkend ☺
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om bij Familiehulp te werke

De glimlach die ik van mijn cliënten krijg.
Het motiveert mij om elke dag mensen te kunnen helpen.
De variatie in mijn job.
Dat je mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kan laten wonen.
Het vertrouwen dat mensen in mij stellen.
Omdat ik mijn job met hart en ziel doe.
Als nieuwkomer word je heel goed begeleid.
Je kan verschillende vormingen en opleidingen volgen.
Geen enkele dag is dezelfde.
Omdat ik elke dag blij en voldaan naar huis kan rijden.
Om elke dag een mooi opgeruimd huis achter te laten.
Je bent altijd zeker van je loon.
Omdat we één grote familie vormen.
Omdat ik als 50-plusser nog de kans kreeg
om zorgpartner te worden.
De wetenschap dat er mensen op jou wachten.
De mopjes van mijn collega’s.
Die lekkere kop koffie met mijn cliënten.
Het respect dat ik krijg voor mijn werk.
Die welgemeende ‘dank je wel’ van mijn cliënten.
Ik heb goede werkuren.
Familiehulp is een warme en menselijke organisatie.
Familiehulp houdt rekening met het evenwicht
tussen werk en privé.
De oprechtheid van onze basiswerkers.
Je bent een stukje van het gezin waarin je werkt.
Ik kan in mijn eigen regio werken.
De genegenheid die ik krijg van mijn klanten.
De fijne collega’s.
Je krijgt altijd een gepast antwoord op je vragen.
Familiehulp is een gevestigde waarde in het zorglandschap.
De goede begeleiding en ondersteuning van mijn coach.
Ik heb mezelf leren kennen.
Mijn bureau geeft me een soort vakantiegevoel.
Familiehulp toont heel veel begrip voor haar medewerkers.
De mogelijkheid om flexibel te werken.
Er is altijd een luisterend oor.

Omdat Familiehulp de beste werkgever is.
Mijn zorgpartner is de liefste.
Ik kan altijd op mijn collega’s rekenen.
We geven onze cliënten persoonlijke zorg en aandacht.
Het aangename werktempo.
Ons werk is nooit saai.
Ik kan mijn werk in alle vrijheid doen.
Onze permanentie is altijd bereikbaar.
Het voelt niet aan als werken.
Ik kan met de fiets gaan werken.
Je staat er nooit alleen voor.
Je bent geen nummer.
Mijn gedeelde verantwoordelijkheid voor mijn cliënten.
Omdat ik zoveel voldoening voel.
Het is een persoonlijke verrijking om
voor kwetsbare mensen te kunnen zorgen.
De huiselijke sfeer waarin ik kan werken.
Ik haal zoveel positieve kracht uit mijn job.
Ik ervaar amper stress.
De vriendschappelijke band tussen de collega’s.
Ik moet nooit in de file staan.
Mijn creatieve denken wordt fantastisch geprikkeld.
Familiehulp is enorm veelzijdig.
Familiehulp staat open voor vernieuwing.
Ik kan van thuis werken in mijn pyama.
Iedereen is welkom ongeacht cultuur of geloof.
Omdat Familiehulp een meerwaarde vormt
in het leven van veel mensen.
Omdat vreugde en verdriet soms dicht bij elkaar liggen.
Omdat mensen blij zijn als ik bij hen binnen kom.
De F van Fantastische collega's!
De A van Altijd tijd voor leuke gesprekken
of een ondersteunende babbel.
De M van Meer tijd voor je gezin!
De I van Interessante vormingen tijdens de werkuren.
De L van Lol en plezier op de werkvloer.
De I van Iedereen hoort erbij.
De E van Eerlijk loon voor eerlijk en nuttig werk.
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onze geschiedenis in beeld
In het uitgebreide archief van
Familiehulp kan je veel foto’s
uit de oude doos terugvinden .
’t Mag Gezien selecteerde enkele leuke
beelden . Dank ook aan de collega’s
die ons foto’s hebben opgestuurd .

r cursisten bejaa
ˆ Diploma-uitreiking voo

rdenhelpster

ˆ Vier helpsters aan vakantiehuis Zon
nebloem in
Nieuwpoort, waar Familiehulp sind
s de jaren ’50
haar opleidingen organiseerde.

ˆ De opleiding tot helpster

ˆ Een bejaardenhelpster bij haar cliënt.

ˆ Onze schorten door de jaren heen
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ˆ Een
arbeidscontract van
Familiehulp

ˆ

ˆ Groepsfoto van de
bedienden van het
Verbond Limburg

De eerste computer
doet zijn intrede bij
Familiehulp (toenmalige
kostprijs: 177.000
Belgische frank)

ˆ
Studio
Vandersteen
brengt een
strip uit
voor 40 jaar
Familiehulp

ˆ Gezinszorg

in de jaren ‘9 0

ˆ Viering van
60 jaar Familiehulp
in het Antwerpse sportpaleis
met Bart Peeters en Björn Again
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jeanne devos

Onder andere kinderpsychiater Peter Adriaenssens steunt met KU Leuven de beweging van zuster Jeanne Devos.
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ZUSTER JEANNE DEVOS ZET ZICH AL 34 JAAR IN VOOR HUISPERSONEEL IN INDIË

"WE GEVEN
HUISARBEIDERS
EEN GEVOEL VAN
EIGENWAARDE"
Tijdens de voorbije editie van Music for Life zamelden medewerkers van
Familiehulp – op initiatief van leden van ACV Voeding en Diensten –
via een strijkmarathon liefst 12.031 euro voor het goede doel in .
Meer bepaald voor de National Domestic Workers Movement van zuster
Jeanne Devos. ’t Mag Gezien zocht zuster Jeanne op voor een gesprek over
haar leven en haar initiatieven voor het huispersoneel in Indië .
U hebt de National Domestic Workers
Movement opgericht in 1985. Wat houdt
deze beweging precies in?
Zuster Jeanne: Concreet zet de beweging
zich in voor de werkomstandigheden van
huispersoneel in Indië. Deze mensen zijn
vooral arme vrouwen en kinderen, die in
de Indiase maatschappij meestal Dalits
(‘onaanraakbaren’) zijn. Zij bevinden zich
helemaal onderaan de sociale ladder,
die in Indië is opgebouwd volgens het
kastensysteem. Er zijn veel kasten, maar een
grote groep arme mensen behoort tot de
kastenlozen en staat dus aan de rand van de
samenleving. Zij hebben meestal geen recht
op scholing, zitten in een vicieuze cirkel van
armoede en worden vaak uitgebuit en slecht
behandeld.
Wat begon als een kleinschalig initiatief is
34 jaar later uitgegroeid tot een landelijke
beweging.
Zuster Jeanne: We gingen van start in
Dindigul en trokken dan naar Bombay, het
epicentrum van thuiswerkers en migranten
waar 10 miljoen mensen op de stoep wonen.

Vandaag tellen we 50.000 leden en zijn we
werkzaam in 23 staten. In elke staat hebben
we een coördinatieteam opgericht, dat
mensen samenbrengt die als huisarbeiders
werken. We bouwen netwerken op en via
verschillende initiatieven proberen we samen
hun werkomstandigheden drastisch te
verbeteren.
Het is in de eerste plaats belangrijk om
solidariteit tussen de huisarbeiders te
creëren. Op de arbeidsmarkt zijn ze bittere
concurrenten van elkaar en zullen hun
werkgevers uit de gegoede klasse hen
tegen elkaar uitspelen. Daarom is het
hartverwarmend als het ons lukt om een
hechte groep te vormen, die voor elkaar
opkomt en elkaar zelfs helpt bij ziekte of
afwezigheid op het werk.
Daarnaast willen we deze mensen
informeren en hen vooral een gevoel van
eigenwaarde geven. Want mensen die zich
gewaardeerd voelen, zijn ook gelukkiger.
En dat komt de sfeer en de solidariteit in de
gehele samenleving ten goede. Een simpel

voorbeeld: we adviseren hen om zich door
hun werkgever bij naam te laten noemen.
We doen hen beseffen dat ze mensen
zijn die recht hebben op een humane
behandeling, waardige werkomstandigheden
en een eerlijk loon. Die boodschap trachten
we ook aan de politiek en de maatschappij
duidelijk te maken, door hen als groep een
stem en een gezicht te geven. Zo merken ze
dat ze meetellen in de maatschappij en er
niet alleen voor staan.
Dat lijkt me in de typerende
kastenmaatschappij van Indië allerminst
vanzelfsprekend.
Zuster Jeanne: Dat is helaas zo. Het
kastensysteem houdt de bestaande sociale
wanverhoudingen mee in stand. Je kan
het ook moeilijk rechtstreeks aanvallen,
want het is al eeuwenlang vergroeid in de
Indiase samenleving. We proberen het te
overstijgen met menswaardigheid. Al is
dat niet altijd vanzelfsprekend. Om enkele
grappige en tegelijk cynisch voorbeelden te
geven: ik vertelde al dat huiswerkers tot de
kastenlozen of ‘onaanraakbaren’ behoren,

>
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wat betekent dat mensen uit een hogere
kaste hen zelfs niet mogen aanraken. Als zij
tijdens hun werk als huisarbeider het eetgerei
schoonmaken, zal de huisvrouw er nadien
nog water over gieten alvorens het opnieuw
te gebruiken. Zo had een van onze leden in
het appartement van haar werkgever een
eigen trap en toilet, zodat die van het gezin
niet door haar bezoedeld werd. Ze speelde
haar situatie na tijdens een straattheater, met
een mengeling van humor en trots: “Weten
jullie het al, ik ben zo belangrijk dat ik mijn
eigen trap heb gekregen. Wie kan dat zeggen
als eenvoudige huisarbeider?” (lacht).
Ziet u ondanks alles de toekomst
optimistisch in?
Zuster Jeanne: Ja, toch wel. De
huisarbeiders hebben zich dankzij onze
beweging goed georganiseerd. Hopelijk
werpt dit nog meer vruchten af en wil de
politiek en de samenleving verder naar
hen luisteren. Onze slogan is niet voor
niks ‘We geven niet in, we geven niet op
en we worden niet moe’! Voor andere
beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld de
garnaalpelsters of de poetsvrouwen, ben
ik minder optimistisch. Ik had gehoopt dat
zij het voorbeeld van het huispersoneel
sneller zouden volgen en zich ook gingen
organiseren. Maar dat is helaas nog niet
gebeurd.
Familiehulp gaat actief samenwerken
met uw beweging. Wat houdt deze
samenwerking concreet in?
Zuster Jeanne: In de eerste plaats
financiële steun voor ons project ‘Enhancing
Quality of life of Domestic Workers’ (zie
kaderstuk, red). En tegelijk leidt deze
steun tot veel erkenning voor onze gehele
beweging. En dat vind ik het belangrijkste.
Door haar steun doet Familiehulp voor onze
beweging wat het al 70 jaar in Vlaanderen
doet: kansen geven aan mensen die het
moeilijk hebben, ziek zijn of in kansarmoede
leven. Die onderlinge solidariteit, ook vanuit
ACV Voeding en Diensten, betekent veel
voor ons. We vormen een netwerk dat
elkaar vanuit zijn idealen helpt.

Daarom heeft jullie initiatief rond de
strijkmarathon mij ook enorm ontroerd. Het
enthousiasme van jullie medewerkers deed
me oprecht deugd. Toen ik enkele van jullie
mensen wou bedanken, antwoordden ze
dat ik bedankt was omdat ik hen de kans gaf
iets voor het goede doel te doen. Dat is toch
mooi?
Is die drang naar sociale rechtvaardigheid
altijd aanwezig geweest?
Zuster Jeanne: Ik heb dat van thuis
uit meegekregen. Ik groeide op in een
boerengezin met 9 kinderen. Mijn vader
was eerste schepen in Kortenaken en mijn
moeder ging zieken bezoeken en verzorgen.
Ik herinner me dat mijn vader tijdens de
Tweede Wereldoorlog een zak graan opzij
hield waaruit de mensen van het dorp gratis
graan mochten scheppen. Zuster worden
kwam echter niet meteen in mijn plannen
voor. Hoewel ik al tijdens mijn Plechtige
Communie zei dat ik later missiewerk wou
doen, ging ik tijdens mijn adolescente jaren
liever dansen. Maar uiteindelijk kruipt het
bloed waar het niet gaan kan (lacht).
Zo kwam ik in 1963 voor de eerste keer in
Indië terecht. Ik ben er 53 jaar gebleven, met
het idee dat ik er nooit meer zou vertrekken.
Maar na 7 jaar kwam ik een eerste keer terug
naar België en de laatste jaren gebeurde dit
vaker. Nu ben ik zogezegd met pensioen en
verblijf ik met 5 andere zusters in onze ICM
gemeenschap in Heverlee. Maar ik blijf nog
vaak in contact met Indië en onze beweging.
Zo overleg ik vaak met zuster Christy, mijn
opvolgster.
Kan iemand die 53 jaar in Indië verbleef
gemakkelijker Westerse problemen
relativeren?
Zuster Jeanne: Absoluut. Het verbaast
me regelmatig hoe mensen zich hier
kunnen opwinden over in mijn ogen totaal
onbelangrijke zaken als files of het weer.
En het is opmerkelijk hoe afhankelijk onze
samenleving is geworden van technologie.
Niemand lijkt nog zonder een smartphone of
een GPS te kunnen. Het is een totaal andere
mentaliteit, zonder dat ik daarom België wil

veroordelen. Iedereen is een kind van de
maatschappij waarin men opgroeit.
Hoe kijkt u terug op uw leven en uw werk
in Indië?
Zuster Jeanne: Met veel voldoening. Ik
heb maar van 1 ding spijt en dat is dat ik de
beweging niet veel vroeger heb opgericht. Ik
ben blij dat de opvolging verzekerd is en we
nog veel mensen zullen kunnen helpen.

FAMILIEHULP STEUNT
PROJECT 'ENHANCING
QUALITY OF LIFE OF
DOMESTIC WORKERS'
Om haar doelstellingen te helpen
realiseren, heeft National Domestic
Workers Movement het project
'Enhancing Quality of life of Domestic
Workers' uitgewerkt. Concreet zijn er in
vijf Indische deelstaten (Bihar, Jharkand,
Tamil Nadu, Maharashtra en Meghalaya)
verenigingen van huiswerkers opgericht.
Elke vereniging ondersteunt haar leden
(telkens tussen 200 en 500 mensen) met
jobbegeleiding, juridische informatie,
gerichte opleidingen en sociale
voorzieningen. Leden kunnen ook een
financiële lening krijgen op basis van hun
inkomsten en vermogen. Op die manier
wil men de maatschappelijke, sociale en
professionele positie van huisarbeiders
versterken. Familiehulp is overtuigd
van de noodzaak en de waarde van
dit project en zal dit de komende jaren
financieel ondersteunen.
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Waarde(n)
ELS RENKENS – VERZORGENDE WIJKTEAM GENK

IS VAN ALLE HUIDIGE MEDEWERKERS HET LANGST IN DIENST BIJ FAMILIEHULP
• 64 jaar
• woont in Vroenhoven
• 42 jaar getrouwd

• heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen
• werkt bij Familiehulp sinds 1976 (!)
• houdt van wandelen, fietsen en rommelmarkten

JE WERKT AL 43 JAAR BIJ
FAMILIEHULP. DAT ZAL VOOR
SOMMIGE MENSEN HEEL
OPMERKELIJK KLINKEN.
Els: Zelf heb ik daar nooit echt
bij stilgestaan. Ik hield van mijn
job: de afwisseling in mijn
werk zorgde ervoor dat het
nooit saai werd. En het gaf
me altijd een goed gevoel als
ik mensen kon helpen. En dat
is uiteraard nog altijd zo.

HEB JE NOOIT EENS
OVERWOGEN OM VAN
JOB OF WERKGEVER TE
VERANDEREN? IN?

Els: Nee, geen moment. Ik heb me hier
altijd goed gevoeld! Dus waarom zou je
dan veranderen?

JE HEBT FAMILIEHULP GEDURENDE VIER DECENNIA
ENORM ZIEN VERANDEREN. WAT VOND JE ZELF DE
GROOTSTE OMWENTELINGEN?

Els: De tijd die je bij cliënten kon besteden, is voor mij toch
de grootste verandering. Tijdens mijn eerste dienstjaren
bleven we twee keer per week een hele dag bij hetzelfde
gezin. Zo konden we een totaal plaatje afleveren, een mooie
combinatie van persoonlijke zorg en huishoudelijke taken. Je
kon sowieso meer tijd besteden aan je cliënten en aan je werk.
Daarna werd dit verminderd naar 1 dag in de week, vervolgens
een halve dag en nu zijn het soms maar twee uurtjes. Maar
sommige mensen verwachten wel dat je op die twee uur
evenveel presteert als vroeger. Dat maakt het niet altijd even
gemakkelijk.
De recente hervorming, met de regionale herverdeling van de
zorgteams, verliep voor mij in het begin moeizaam. Het comfort
van de vertrouwde omgeving en de vaste collega’s viel plots
weg en je moest nieuwe banden opbouwen. Ook met de
digitalisering was ik niet meteen mee. Gelukkig hebben mijn

collega’s en mijn dochter me geholpen bij het
installeren van mijn Familiehulp e-mailadres.

ZIJN ER SPECIALE
GEBEURTENISSEN OF
CLIËNTEN DIE JE NOOIT ZAL
VERGETEN?

Els: Samen met de huisdokter
heb ik eens geholpen bij de
thuisbevalling van een cliënt.
Dat was een erg spannende,
maar tegelijk heel leuke ervaring.
Tijdens die 43 jaar heb ik uiteraard
veel cliënten gehad die ik om
verschillende redenen nooit zal
vergeten. Bij velen was ik kind aan
huis. Dat smeedt een band.

WIST JE DAT JE VAN ALLE 13.000
MEDEWERKERS HET LANGST IN DIENST BENT
BIJ FAMILIEHULP?
Els: Nee, maar nu voel ik me pas echt oud (lacht).
WELKE HOBBY’S VORMDEN AL DIE JAREN EEN MOOIE
AFWISSELING MET JE WERK?
Els: Vooral wandelen en fietsen doe ik graag. En
rommelmarkten bezoeken: heerlijk vind ik het om daar rond
te kuieren tussen al die oude spullen. En de laatste jaren
spendeer ik veel tijd met mijn kleinkinderen Vince (7 jaar),
Sterre (3 jaar) en Sep (3 jaar).

BINNENKORT MAG JE GENIETEN VAN EEN MEER DAN
WELVERDIEND PENSIOEN. HEB JE AL PLANNEN?
Els: Buiten mijn hobby’s en mijn familie: nòg meer genieten
van het leven. En uiteraard hopen dat ik Familiehulp zelf nog
vele jaren niet zal nodig hebben (lacht).

TOT SLOT, WAT BETEKENT FAMILIEHULP ALS
ORGANISATIE VOOR JOU?

Els: Dat je je nooit alleen voelt, en als medewerker en collega
altijd op steun en begrip kan rekenen.
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FAMILIEHULP WORDT 70 JAAR EN DUS
GINGEN WE OP ZOEK NAAR MENSEN DIE
IETS MET HET GETAL 70 HEBBEN TE MAKEN.
Team dienstencheques
van Wijk As (Beringen)

DE TEAMLEDEN HEBBEN
IN TOTAAL 70 JAAR ANCIËNNITEIT
BIJ FAMILIEHULP
Huishoudhulpen dienstencheques Inge Hamal (15 jaar),
Daisy Quentin (14 jaar), Kim Jensen (12 jaar), Rebecca
Vandeurzen (11 jaar), Maria Dolce (11 jaar), Veerle Baeten
(4 jaar) en Sonia Libbrecht (3 jaar) vormen niet alleen
het wijkteam As in Beringen, samen hebben ze exact
70 jaar anciënniteit bij Familiehulp!

"Onz e v e rjaardagsw ens e n voor
Fa milie h u l p: dat w e hie r nog
lang moge n w e rke n!"
Adeline Mannaert:
vrijwilligster in NOAH Grembergen

VIERT NET ALS FAMILIEHULP
DIT JAAR HAAR 70e
VERJAARDAG
“Mijn nicht en haar broer doen een beroep op
oppas en gezinszorg van Familiehulp. Op een dag
kwam jullie collega Katleen bij hen op huisbezoek
en ze vertelde over NOAH Grembergen en de
zoektocht naar vrijwilligers. Mijn nicht belde mij op
en sindsdien zijn we samen vrijwilliger. Ik kende het
concept NOAH niet, maar ik vind het een fantastisch
initiatief. Onze cliënten zijn altijd zo blij en gelukkig als
we voor hen iets organiseren. Ik kom 1 of 2 keer per
maand langs, afhankelijk van de verjaardagen van onze
cliënten of van de geplande uitstapjes. Bij verjaardagen bak
ik pannenkoeken of wafels, dat mag de jarige altijd zelf kiezen.
En als we erop uit trekken, help ik vooral bij het vervoer en de
verplaatsingen. Zorgen voor mensen heeft altijd in mij gezeten. Logisch
ook, want ik heb meer dan 40 jaar als dienstmeid en huishoudster gewerkt.

"Mijn v e rjaardagsw ens e n voor Fa m ilie h u l p:
dat ju l lie altijd zo goed voor de m ens e n b lijv e n zorge n.”
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Philippe Carael: medewerker bij Goed Wonen (Atelier Zottegem)

KWAM ALS 70e MEDEWERKER
IN DIENST BIJ GOED WONEN
“Ik werkte als vloerder voor een privébedrijf, toen ik in 2013 op zoek ging
naar een andere uitdaging. VDAB bracht me in contact met Goed Wonen en
Familiehulp, een overstap die ik me de voorbije 6 jaar nooit heb beklaagd. Als
medewerker van Goed Wonen hou ik me vooral bezig met schilderwerken en
loodgieterij. Het aangename aan mijn job: de fijne collega’s, de leuke sfeer
op het werk en de dankbaarheid van de cliënten.

"Mijn v e rjaardagsw ens e n voor Fa milie h u l p: dat
w e nog lang e n p rettig moge n sam e n w e rke n.”

Tania Van Hoof: verzorgende in regio Antwerpen

WOONT OP HUISNUMMER 70
“Ik werk al 15 jaar bij Familiehulp als verzorgende en ik
doe mijn job enorm graag. De dankbaarheid van mijn
cliënten geeft mij enorm veel voldoening. Vroeger werkte
ik in de horeca, dus je kan wel zeggen dat ik een echte
carrièreswitch heb gemaakt. De eerste maand was het
echt aanpassen, maar nadien heb ik mijn werk elke dag
met hart en ziel gedaan.

"Mijn v e rjaardagsw ens e n voor
Fa milie h u l p: dat onz e orga nisatie
e r m inst ens 70 jaa r mag bijdo e n!”

Liliane Rondelez: cliënt bij Familiehulp

VIERT NET ALS FAMILIEHULP
DIT JAAR HAAR 70e VERJAARDAG
“Tien jaar geleden kreeg ik rare fysieke klachten en werd mijn
motoriek aan de linkerkant van mijn lichaam minder. Ook mijn
zicht ging ineens achteruit. Mijn dochter werkt in de geriatrie
en herkende de symptomen vrijwel meteen: Parkinson.
Sindsdien doe ik een beroep op Familiehulp om mijn man
en mezelf te helpen in het huishouden. Twee keer per
week komt een verzorgende langs en tweewekelijks een
huishoudhulp dienstencheques.

"Mijn v e rjaardagsw ens e n voor
Fa milie h u l p: Do e zo voort! Ju l lie
dienstv e rle n ing vormt ee n p erfect e
com binatie va n professiona lis me e n
m ense lijke wa rmt e. Ik zou m ij n iks
bet ers ku n n e n voorst e l le n.”

20

Proficiat Familiehulp
Bij een verjaardag horen ook gelukwensen .
Verschillende partnerorganisaties kropen in hun pen
en brachten ons hun felicitaties over.

Peter Wouters
Algemeen Voorzitter
beweging.net
Familiehulp is jarig. Een kranige 70’er! Niet de jongste
telg in ons netwerk van sociale organisaties, wel de
grootste. Ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, in
de schoot van de KAV. We zijn mee trots op de keuzes
die Familiehulp in die voorbije jaren heeft gemaakt:
een gestage groei, op maat van de maatschappelijke
noden en de inzet van zorgkundigen. We kunnen ons
een wereld zonder deze hulp niet voorstellen. Ook in de
komende 70 jaar zal Familiehulp nodig zijn. We wensen
jullie veel creatieve innovatie toe om de noden van
morgen te beantwoorden met hetzelfde geëngageerde
personeel! Proficiat.”

Stefaan Berteloot
Directeur Zorggezind
70 jaar zorg en ondersteuning bij mensen thuis.
Moeilijk om je al die toewijding voor te stellen.
Hoeveel deurbellen gerinkeld hebben.
Hoeveel troost geboden werd.
Hoeveel goeds gedaan is.
Wees allen fier!
En doe vooral nog lang zo verder.

Jo Vandeurzen
Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin
Het is een open deur intrappen, maar ik doe het voor de
gelegenheid van jullie 70ste verjaardag toch: gezinszorg is
een onmisbare ondersteuning van thuiszorg en mantelzorg
bij ruim 110.000 gezinnen in Vlaanderen.
Als grootste Vlaamse dienst voor gezinszorg is
Familiehulp daarbij steeds toonaangevend geweest: in
het bereiken van een breed publiek van mensen met
zorg- en ondersteuningsnoden, in het zorg verlenen
aan nieuwe doelgroepen (personen met een handicap,
mensen met psychische problemen of in moeilijke
opvoedingssituaties…), in het voorzien in opleiding van
haar vele verzorgenden en medewerkers, in het opzetten
van innovatieve projecten.
Familiehulp was en is daarom een gewaardeerde
partner bij de realisatie van het Vlaams beleid van
‘vermaatschappelijking van zorg’. Mijn dank dus aan
alle medewerkers voor het geleverde werk van de
afgelopen jaren en mijn welgemeende felicitaties bij de
70ste verjaardag. De uitdagingen voor de toekomst zijn
niet gering, maar ik ben er gerust in dat Familiehulp ze
gedreven blijft aanpakken: de vergrijzing, de toenemende
complexiteit van de zorgvragen, de digitalisering, de
evolutie naar één indicatiestelling, de omslag naar
de persoonsvolgende financiering én de schaarste
aan zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. De ervaring,
professionaliteit en vernieuwingskracht van Familiehulp
zullen daarbij sterke troeven zijn.
Van harte proficiat!
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Margot Cloet
Luc Van Gorp
Voorzitter CM
Familiehulp wordt 70
jaar. En dat kunnen we
niet onopgemerkt laten
voorbij gaan. Want het
is een organisatie die
voor zoveel mensen
het verschil maakt! Elke
dag opnieuw. CM wil
jullie van harte proficiat
wensen met deze
verjaardag.

ADVERTENTIE_famliehulp.pdf

Gedelegeerd bestuurder
Zorgnet-Icuro
Mensen helpen en ondersteunen waar nodig,
het zit Familiehulp al 70 jaar in het bloed. Op
dit feestelijk moment kan Familiehulp trots
terugblikken op het afgelegde parcours en
plannen smeden voor de toekomst. 13.000
medewerkers ondersteunen dag in dag uit
93.000 mensen met verschillende behoeften.
Dat is een gigantische prestatie. ZorgnetIcuro wenst Familiehulp een mooie toekomst
met veel goesting en drive om, in een goede
samenwerking, op de ingeslagen weg voort te
doen. In een warm, zorgzaam Vlaanderen heeft
Familiehulp meer dan zijn plaats. Proficiat!

1

28/08/19

Eva Brumagne
Algemeen directeur Femma
Hip hip hoera, Familiehulp! Femma is
heel fier op haar uit de kluiten gewassen
‘dochter’, want ooit stonden we aan de wieg
van deze prachtige organisatie. We hebben
Familiehulp zien groeien en bloeien en we
voelen ons nog altijd met jullie verbonden.
Want we delen een grote passie voor
mensen, een scherp oog voor hun noden en
een extra warm hart voor wie kwetsbaar is,
zonder oordeel.
Wees trots op wat jullie met z’n 13.000
elke dag doen, gedreven en professioneel.
Want zorg is een essentieel onderdeel van
de samenleving van vandaag en morgen
en verdient alle erkenning, waardering en
applaus!

10:01

EXCLUSIEF AANBOD:
20% KORTING
Tĳdens de ‘Work it, Wear it’ weken bĳ e5 krĳg je
van woensdag 18 september tot en met dinsdag
1 oktober EXCLUSIEF 20% KORTING op de hele
collectie. Simpelweg op vertoon van jouw badge.
WIN-WIN
Deel een foto van je nieuwe e5-werkoutﬁt op
Instagram & win zo je winkelwaarde terug! Tag
ons in je foto, gebruik #e5workwear en volg
@e5mode op Instagram om deel te nemen.

Work it, Wear it, en vooral…
Love it!

WORK IT

WEAR IT
LOVE IT

EXCLUSIEF
AANBOD

KORTING*
* Geldig op de hele collectie
van 18/09 t.e.m. 01/10/’19.
Niet cumuleerbaar met
andere acties of
kortingskaarten.

© FOTOGRAFIE: Bart De Waele
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RITA DE SCHAUWER & MARCEL MODDE
ZARLARDINGE - 77 & 80 JAAR
Bij Fa
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sinds iehulp
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VERZORGENDE: ANJA VAN CROMPHAUT
HUISHOUDHULP: CINDY DE LEEUW
“Al 32 jaar lang komt Familiehulp bij ons
over de vloer”, vertelt Rita. Samen met
haar man Marcel woont ze op een hoeve in
het mooie en landelijke Zarlardinge, aan de
grens van Geraardsbergen. “Deze boerderij
was van mijn ouders. Als enig overlevend
kind heb ik hier altijd gewerkt. Toen mijn
ouders met hun gezondheid begonnen
sukkelen, zocht ik hulp om hen te verzorgen.
Want zelf was ik elke dag op de hoeve aan
de slag en Marcel werkte als matrijzenmaker
in Brussel. Iemand van het Wit-Gele Kruis
heeft me toen Familiehulp aangeraden. En
kijk, 32 jaar later zijn jullie hier nog. Al heeft
het toeval daar ook zijn rol in gespeeld.”
“Na de dood van mijn ouders – ze zijn op
amper drie maanden tijdsverschil overleden
– stelden Marcel en ik ons de vraag of we
verder zouden gaan met Familiehulp. Het lot
besloot toen in te grijpen, vermoed ik. Want
amper een maand later ging ik door mijn
rug. Ik was slechts 55 jaar, maar werd deels
invalide verklaard. De vraag over Familiehulp
moesten we plots niet meer stellen…”
“De eerste jaren kwamen jullie enkele
keren per week langs”, pikt Marcel in. “Ik
kon toen nog goed uit de voeten. Zo fietste
ik jarenlang naar mijn werk in Brussel. 33
kilometer enkele rit, maar op een uurtje
was ik daar. Helaas kreeg ik ook mijn deel
van het fysieke leed te verwerken. Eerst
gingen mijn knieën kapot, dan mijn heup en
vervolgens moest ik aan mijn hart worden
geopereerd. De laatste jaren zijn we zo
helaas volledig afhankelijk geworden van
anderen.”

En dus komt verzorgende Anja dagelijks
twee uur langs. “Ik doe de was en de
strijk, de afwas, verschoon het bed, bereid
het eten of doe boodschappen. Kleine
huishoudelijke taken vooral, maar zaken
die Rita en Marcel zelf niet meer kunnen.”
“Tweewekelijks kom ik langs om het huid
volledig te poetsen”, pikt huishoudhulp
Cindy in. “En als het echt dringend is, kan
ik soms eens vaker komen.”

"Onze meisjes noemden
we hen . Ik beschouwde
hen als een deel van
ons gezin ."
In die drie decennia hebben Rita en
Marcel verschillende medewerkers van
Familiehulp mogen begroeten. “Als ik
even nadenk, kom ik al aan meer dan
10 namen”, zegt Rita. “Onze meisjes
noemden we hen, want ik beschouwde
ze altijd als een deel van ons gezin. We
hebben nog een zoon, maar die heeft
de boerenstiel nooit willen verderzetten.
Samen met zijn vrouw en onze kleinzoon
komt hij wel regelmatig langs, ook om
de gebouwen wat te onderhouden. We
krijgen ook vaak bezoek van familie en
vrienden Een woonzorgcentrum? Nee, ik
denk er nog niet aan. Ik ben hier geboren
en ik zal hier sterven ook. En als we
morgen nog meer zorg en ondersteuning
nodig hebben? Wel, dan moet Anja maar
twee keer per dag langskomen (lacht).” ■
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feit
Tijdens de voorbije

70 jaar

aantal
medewerkers
en klanten
is het

van Familiehulp
exponentieel gestegen.

medewerkers

12.934
11.992

6.689
3.528
2.189
1.137
144
1950

289
1956

1969

1979

1985

1998

2009

2018

93.262
83.328

klanten

36.421

10.729
10.506

877
1950

3.944
1956

4.893

1969

1979

1985

1998

2009

2018
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#FAMILIEHULP 70 JAAR IN DE MEDIA
Doo rh e e n haa r 70-ja rige gesc h ied e nis
v ersc h e e n Fa m i l i e h u l p on t e lba re
k e re n i n d e p ers . ’t Mag Gezi e n doo k
i n d e uitge b rei d e arc h i e v e n e n
s e lect e erd e e n k e l e o p m e rk e l ijk e
p ersmom en t e n .

HEKSENWERK

EERSTE MANNELIJKE
BEJAARDENHELPER
In 1986 bericht De
Standaard over
de komst van de
eerste mannelijke
bejaardenhelpers
in Vlaanderen.
Bij Familiehulp
Antwerpen gaat
het om Patrick, die
uitgebreid vertelt
over zijn keuze
voor een job in de
zorgsector.

In 1999 richtte de zorgsector haar pijlen op onder andere op
Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels. De zogenaamde
‘witte woede’ leidde tot meerdere betogingen, waar onder
andere deze werknemers van Familiehulp zich van een originele
kant lieten zien.

STANDBEELDEN MET EEN SCHORT

TONEEL
In 1986
organiseerde
Familiehulp Kortrijk een reeks toneelvoorstellingen rond de
zelfredzaamheid van mensen met een zorgbehoefte en de
relatie met verzorgenden en hulpverleners. Onder andere de
krant Het Volk besteedde hier ruim aandacht aan.

ZEEP VOOR PROVINCIERAADSLEDEN
In 1991 verscheen er een opvallend bericht in verschillende
kranten: medewerksters van Familiehulp hadden in Brugge
stukken zeep overhandigd aan de provincieraadsleden van
West-Vlaanderen. De verpakking vermeldde ‘Was uw handen
niet in onschuld”, een indirecte oproep om de verzorging van
mensen met een zware zorgbehoefte via de thuiszorg ook te
laten erkennen via het RIZIV.

In 2009 haalde Familiehulp alle nationale kranten met een
opmerkelijke actie: onder andere in Leuven, Mechelen, Turnhout
en Sint-Niklaas kregen bekende standbeelden een schort van
Familiehulp omgebonden. Met deze actie wou onze organisatie
het tekort aan personeel in de zorgsector onder de aandacht
brengen.
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ZANGERES NANCY

Die dag
op de permanentie
Onze collega’s van de permanentie behandelen
dagelijks heel veel telefoons van klanten en collega’s.
Tussen die vele duizenden oproepen van de voorbije
decennia waren er ook een paar gesprekken die zo
opmerkelijk waren dat ze in het collectieve geheugen
én in het archief van Familiehulp zijn beland.
’t Mag Gezien pikt er graag enkelen uit.
Een gezin belt in paniek naar de permanentie en
vraagt of de vorige verzorgende opnieuw kan
langskomen. Op de vraag waarom volgt dit antwoord:
“Mijn vorige verzorgende heeft mijn breiwerk opgezet
en de nieuwe verzorgende kent die steek niet.”
Een sectorverantwoordelijke gaat op huisbezoek
bij een cliënt. Als de voordeur open gaat, volgt er een
opmerkelijke begroeting: “Welkom, maar wees stil
want de huishoudhulp slaapt.”

Tijdens de viering van 60 jaar Familiehulp in het Antwerpse
Sportpaleis trad verzorgende Nancy Vanhout op voor haar 12.000
collega’s. Dat ging toen in enkele kranten niet onopgemerkt voorbij.

SAMEN ZWANGER

Een vrouwelijke cliënt belt naar de permanentie om
te zeggen dat ze een tijdje geen hulp meer nodig heeft.
“Ik word opgenomen in het ziekenhuis voor een
operatie en mijn echtgenoot en mijn kat kunnen hun
plan wel trekken.”
Een weduwnaar belt naar de permanentie. “Vorige
week konden jullie mij niet bevredigen. Zou dit deze
week wel lukken?”

FAMILIEHULP
KOMT OP TEGEN KANKER

In 2011 schreef Het Nieuwsblad een artikel over de nakende
babyboom bij De Speelboom in Herentals. Liefst 8 van de
35 medewerkers waren namelijk in verwachting. En in een
kinderdagverblijf is dat toch altijd nets iets specialer.☺

Op 17 oktober is het voor de 20ste keer de
Dag tegen Kanker. Ook dit jaar willen wij
iedereen die met kanker geconfronteerd
wordt onze steun betuigen. We nodigen
jullie allemaal uit om die dag het gele lintje
op te spelden als teken van solidariteit.
Vorig jaar vroegen we samen met de
organisatoren om je lintje te bewaren en te
hergebruiken. Zo kunnen we samen duurzaam
actie voeren. Dat hebben jullie vast massaal gedaan!

Lintje toch kwijtgespeeld?

Spring dan eens binnen op je regiokantoor of
op het ondersteuningspunt. Je vindt er aan het
onthaal (een beperkt aantal) nieuwe lintjes.
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EDGARD EECKMAN PLEIT VOOR PATIENT EMPOWERMENT
IN GEZONDHEIDSZORG EN THUISZORG

“GEEF PATIËNTEN
EEN GEVOEL VAN CONTROLE
OVER HUN BESTAAN”
Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag organiseert Familiehulp op donderdag 19 september een
colloquium in het Brussels 44 Center. Een van de gastsprekers is Edgard Eeckman: hij doctoreerde eind
2018 met een onderzoek naar patient empowerment. Zijn bevindingen publiceert hij deze maand in een
boek. “Zeker in de thuiszorg kan patient empowerment een heel belangrijke rol spelen.”
Wat houdt patient empowerment
precies in?
Edgard Eeckman: Kort en bondig betekent
dit dat je als arts, verpleegkundige of
verzorgende je patiënt helpt om het gevoel
van autonomie over zijn leven te behouden of
te herstellen. Patient empowerment streeft
zo naar meer evenwicht in de machtsrelatie
tussen een dokter en zijn patiënt, met ruimte
voor wederzijds begrip en respect. De arts
respecteert de behoeften en de wensen van
zijn patiënt, terwijl de patiënt ook respect
heeft voor de expertise en de adviezen van
de dokter. De sleutel hiervoor is een
evenwichtige relatie en een open
communicatie.
Wat bedoelt u precies met een
machtsrelatie tussen dokters en
patiënten?
Edgard Eeckman: Als dokter
beschik je in principe over bepaalde
‘resources’, zoals kennis, informatie,
vaardigheden, tijd, wettelijke macht
en affectie. Als patiënt ben je daar
in meer of mindere mate afhankelijk
van omdat het je daar zelf aan
ontbreekt. Dat geeft je als dokter
een afhankelijkheidsmacht over je
patiënt. Iemand die ernstig ziek wordt,
kampt bovendien vaak met extra
onzekerheden of angsten. Je weet
niet wat je overkomt, je weet niet
welke behandelingen het beste zijn, je
wil graag meer informatie,… Zo word
je nog meer afhankelijk van je arts.

Als dokters dan eenzijdig hun visie gaan
doorduwen, bijvoorbeeld rond de te kiezen
behandeling of medicatie, verliezen patiënten
de controle en dat leidt tot frustratie,
ontgoocheling, verdriet of woede. En daar is
niemand bij gebaat.
Gebeurt dit dan vaak?
Edgard Eeckman: Toch wel. Ik wil absoluut
niet veralgemenen, maar zorgverleners
hebben nog vaak een paternalistische visie.
Wat ergens ook logisch is: ze hebben lang
gestudeerd, worden verondersteld het

•
•
•
•
•
•

•

Geboren op 2 juli 1957 in Gent.
Studeert public relations aan de
Artveldehogeschool.
Werkt als enquêteur, journalist
en communicatieadviseur.
Hoofd van de dienst communicatie
van het Rode Kruis.
Sinds 2005 communicatiemanager
van UZ Brussel.
Behaalt in 2007 een master
communicatiewetenschappen
aan de Vrije Universiteit Brussel.
Leverde in 2018 zijn doctoraat af
rond macht in de relatie patiënt(huis)arts. Is sindsdien doctor in
media- en communicatiestudies.

beter te weten en willen het beste voor
hun patiënten. Maar mensen zijn mondiger
geworden. De tijd dat men opkeek naar de
notabelen van het dorp – de dokter, de notaris
en de onderwijzer – en alles wat ze vertelden
voor waarheid aannam, is lang voorbij. En dat
is een goede zaak. Al mag de slinger ook niet
te ver doorslaan. Het paternalisme van de
dokter moet niet vervangen worden door de
tirannie van de patiënt. Patient empowerment
streeft naar een evenwicht, via gedeelde
verantwoordelijkheden, wederzijds respect
en begrip tussen beide partijen.
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Hoe kan je dit realiseren?
Edgard Eeckman: Met communicatie op
maat. Het is belangrijk dat arts en patiënt
elkaar informeren, elkaar beïnvloeden
en samen beslissen. Al mag je patient
empowerment niet opdringen. Mensen
moeten zelf willen meebeslissen.
Hoe reageert de medische wereld op uw
onderzoek?
Edgard Eeckman: Heel positief. We
hebben net de vzw Patient Empowerment
opgericht en verschillende ziekenhuizen
lieten ons al weten dat ze interesse
tonen en willen samenwerken om patient
empowerment meer in de praktijk te
brengen. Dat lijkt me ook logisch: dokters,
verpleegkundigen en verzorgenden zijn
mensen die hun beroep vanuit oprechte
motivatie en engagement hebben
gekozen. Dan wil je dit zo goed mogelijk
uitoefenen en je patiënten naar best
vermogen helpen. Bovendien is het veel
aangenamer werken in een sfeer van
wederzijds respect en begrip.

Kan patient empowerment ook in de
thuiszorg toegepast worden?
Edgard Eeckman: Uiteraard! De thuiszorg
speelt hier zelfs een heel belangrijke rol
in. Het zwaartepunt van ons zorgbeleid
verplaatst zich al meerdere jaren van de
ziekenhuizen naar de thuisomgeving. Veel
mensen met chronische ziekten worden
thuis verpleegd. Mensen blijven ook langer
thuis wonen en zetten minder snel de stap
naar een woonzorgcentrum.
Ik zou in de nabije toekomst graag
verder onderzoek verrichten naar patient
empowerment binnen de thuiszorg.
Als iemand daar een doctoraat of een
onderzoek aan wil besteden, stel ik me met
alle plezier kandidaat als promotor (lacht).
Verheugt het u dan dat Familiehulp de
klant centraal stelt?
Edgard Eeckman: Uiteraard, al zou ik
persoonlijk niet het woord ‘centraal’
gebruiken. Het sleutelwoord voor mij is
‘samen’: klant en verzorgende die op een
open manier met elkaar communiceren,

met respect voor ieders wensen en noden.
Maar ‘samen’ of ‘centraal’, dat is uiteraard
deels een semantische discussie. De visie
van Familiehulp is alleszins de juiste.
Tot slot: u werkte al 35 jaar voltijds in
de communicatiesector toen u aan een
doctoraat begon. Waar vond u nog de tijd
en de energie?
Edgard Eeckman: Ik had het geluk dat
mijn dochters al het huis uit waren (lacht).
Ik ben altijd een heel bezig iemand
geweest. In mijn vrije tijd speel ik ook
toneel en schrijf ik toneelstukken en
liedjes. Het onderwerp van mijn doctoraat
lag me, gezien mijn professionele
achtergrond, ook na aan het hart. Het
gaat over mensen en hoe je hen kan
helpen! Dan vind je sneller de drive om
door te zetten. Ook al heeft het dan 9 jaar
geduurd (lacht). ■

ALLE INFORMATIE OVER
HET ONDERZOEK VAN EDGARD
EECKMAN VIND JE OP WWW.
PATIENTEMPOWERMENT.INFO.

VRIJDAG 6 T.E.M. ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019

FAMILIEHULP
Kom tussen vrijdag 6 en zondag 8 september 2019
langs in één van onze 69 ZEB stores of shop online via ZEB.be
en krijg een korting van 20% op de najaarscollectie.

In de winkel: geef deze flyer af aan de kassa.
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For Stars
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Op ZEB.be: vul de code in in het veld ‘Kortingscode’ in je winkelwagen, vóór
je naar de kassa gaat. Op ZEBforstars.be: kies, bestel en vul de gegevens
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bij “PERSOONLIJKE KORTINGSCODE”.

*
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CODE: MMSDNJ19MP3SH
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- STANCE - CLOUDS OF FASHION - HAILYS - PEPE JEANS - PETROL - PUMA - DKNY - JACQUELINE DE YONG - MANGO - LA STRADA - TOMMY JEANS - MAC SALSA - CYCLO CLUB MARCEL - OPUS - ELLESE - GUESS - WRANGLER - JCL - ZEN - HERSCHEL - DEUX BY ELINE DE MUNCK - CLOUDS OF FASHION - GAUDI
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Fam

Een cadeautje voor iedereen!
Al onze medewerkers en klanten krijgen deze leuke shopper.
Daar kan je binnenkort niet naast kijken in de winkel.

GELUKKIGE VERJAARDAG

