
De vzw Zorgbeheer is de beheersinstantie voor Groepen van Assistentiewo-
ningen die instaat voor zorg en ondersteuning.
Inbegrepen in de zorg- en ondersteuning:

• de dienstverlening van de zorgmakelaar-woonassistent
• de dienstverlening via ondersteunende diensten

1. Zorgmakelaar-woonassistent

• kennismaking en intakegesprek met nieuwe bewoners
• opstellen en opvolgen bewonersdossier
• hulp bij praktische en administratieve zaken
• beschikbaarheid ter plaatse: minstens 2 halve dagen per week 

(afhankelijk van de residentie en de bezetting), ook op afspraak
• één aanspreekpunt
• backup voor de woonassistent in geval van verlof of ziekte 
• (beeld)telefonisch en via GSM bereikbaar
• (E-)communicatie tussen zorgmakelaar, familie, aanbieders van 

dienstverlening en zorg
• ervaren hulpverlening
• aanbieden van een waaier van diensten, rekening houdend met de 

wensen en behoeften van de bewoner:
 - aanbod en begeleiding door de zorgmakelaar, ook bij toene-

mende zorg
 - info en advies, ondersteuning, samenwerking met vrijwilligers 

en professionele zorgverleners
 - naadloze toeleiding naar de service van het ziekenfonds 

van de bewoner: consulenten, dienst maatschappelijk werk, 
ergotherapie…

 - samenwerking met preferentiële partners: Samana, Thuis-
zorgwinkel, thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp, klusjes-
dienst, woonzorgcentrum

Overzicht taken VZW Zorgbeheer Midden-Vlaanderen1

1 Dit overzicht heeft een informatieve waarde. Voor een omschrijving van de concrete taken binnen een 
welbepaald project geldt de woonovereenkomst en interne afsprakennota met de bewoner.



 - toeleiding naar een pakket van dienstverlening en zorg: 
 ` warme maaltijden
 ` poetshulp via dienstencheques  
 ` medische manicure en pedicure
 ` kapper aan huis
 ` apotheker aan huis
 ` was- en strijkdienst
 ` aangepast vervoer
 ` boodschappenservice
 ` gezinshulp
 ` thuisverpleging 
 ` … 

• instaan voor
 - Crisiszorg

 ` = 24uur op 24 noodhulp met interventie
 ` enkel voor medische interventies
 ` alarmknoppen (+ hals- of polsbandje)
 ` 24uur op 24, 7 dagen op 7
 ` spreek- en luisterverbinding met een alarmcentrale
 ` inschakeling van professionele interventie ter plaatse 

(indien nodig) 

 - Overbruggingszorg = de aangepaste zorg die aansluit bij de 
crisiszorg. Deze zorg wordt tijdens een korte periode verleend, 
in afwachting van de zorg die de bewoner zelf heeft gekozen 

• organisatie van activiteiten in samenwerking met  allerlei andere 
organisaties met het  animatiebudget dat de woonassistent hiervoor 
ter beschikking heeft

• organisatie van de gebruikersraad
• netwerkvorming (in functie van samenwerking en toeleiding) met: 

voorzieningen, lokale overheden, verenigingen… 

Onze woonassistenten genoten allen een opleiding binnen CM op vlak 
van thuiszorg en krijgen permanente bijscholing tijdens overleg- en 
intervisiemomenten



• financieel en administratief beheer
• facturatie, bewoners krijgen per flat een maandelijkse factuur met 

vermelding van de gevraagde dagprijs per flat
 - inbegrepen:  1. genotsrecht = “huurprijs”   

  2. zorg- en ondersteuning  
 - niet inbegrepen:  eventuele supplementaire kosten

• onderhoud gemeenschappelijke delen (poort-, tuin-, poetsonder-
houd…)

• opvolging diverse technische installaties (met onder meer alarme-
ring, noodhulp, liften…) via overeenkomsten met externe diensten

• inzet van onze dienst gebouwen voor het uitvoeren van kleine 
herstellingen aan de gemeenschappelijke ruimten - indien nodig: 
oproepen van techniekers en diensten

• inzet van onze dienst gebouwen in de individuele flats, die de 
bewoners of hun familie niet zelf kunnen oplossen - indien nodig: 
het toeleiden naar techniekers of diensten (mits beperking in aantal 
interventies en sommige prestaties zijn betalend) 

• nutsvoorzieningen gemeenschappelijke delen (verwarming – koe-
ling – water – internet – telefonie…)

• kleine aankopen (lampen, dooizout…)
• herstellingen en vervangingen van inrichting en uitrusting gemeen-

schappelijke delen
• bijstand aan bewoners bij verhuis
• ophalen huisvuil in de vuilnislokalen
• jaarlijks contact met de Raad van Mede-eigendom met toelichting 

over de werking, de rekeningen en begroting
• contact met overheid (erkenningen, registraties covid…)
• begeleiding van inspecties
• opmaak en up to date houden van het kwaliteitshandboek
• (basis) promotie van de residentie via website, FaceBook (waar 

mogelijk), regelmatige flyeractie inclusief opendeurmoment, artikels 
in magazines…

• beheer van de wachtlijsten en afstemming met de makelaar waar-
mee samengewerkt wordt

• opmaak overeenkomsten – plaatsbeschrijving (beperkte kost kan 
aangerekend worden).

• de brandverzekering van het gebouw inclusief de flat + brandverze-
kering voor de eigen goederen tot 10.000 EUR is in de prijs inbegre-
pen (betaald via de eigenaar)

2. Ondersteunende diensten



Wat is niet inbegrepen in de dagprijs?

• eigen verbruik van water, gas en elektriciteit
• eigen abonnement voor internet en digitale TV
• zorgen m.b.t. lichaamshygiëne alsmede medische en verpleegkun-

dige zorgen
• individuele telefoongesprekskosten
• reële kost voor zorg- en dienstverlening van andere zorgaanbieders, 

waaronder overbruggingszorg
• onderhoud van de assistentiewoning, indien de bewoner hiervoor 

zelf niet kan instaan 
• vervoerkosten, inkomprijzen, deelnamekosten en materiaalgebruik 

bij animatie en culturele en ontspanningsprogramma’s
• indien van toepassing: gebruik van een autostandplaats in de 

garage
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