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DE NIEUWE ZORGORGANISATIE

i-mens is een nieuwe zorgorganisatie. 
We zijn er voor iedereen, in elke fase 
van het leven. We geloven in de kracht 
van mensen om met de nodige zorg 
het eigen leven in handen te houden. 
Daarom brengen we alle zorg aan 
huis zodat iedereen in zijn eigen,  
vertrouwde omgeving zo onafhankelijk 
mogelijk kan blijven wonen. En ook al 
zijn we nieuw, we hebben de ervaring 
van 12 000 medewerkers die al jaren 
actief zijn in meer dan 10 organisaties. 
Samen omringen zij jou voortaan met 
de beste zorg.
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Goesting. Om elke dag opnieuw 
aan de slag te gaan voor 
iedereen, ook in deze rare tijden. 

Een beetje anders dan we 
gewoon zijn, zoekend naar 
veilige oplossingen, met 
veerkracht en solidariteit. 

Veerkrachtig omdat we door de 
vele maatregelen oplossingen 

moesten vinden om onze klanten te blijven helpen. Solidair omdat andere 
sectoren in nood zaten en bijkomende hulp meer dan welkom was. Zoals in 
de woonzorgcentra of in voorzieningen voor personen met een handicap. 
Niemand mocht in de kou staan.

We vonden ze, die nieuwe werkmethodes. Zoals beeldbellen met mensen  
die geïsoleerd thuis zaten, of teleconsulting in de kraamzorg. 

Die nieuw ontdekte paden geven ons inspiratie en uitdagingen. Want laat 
het duidelijk zijn: iedereen mag blijven rekenen op veilige en betrouwbare 
ondersteuning zodat lang thuis wonen mogelijk blijft. Corona of niet, er 
wordt gewassen en gestreken, boodschappen gehaald, vers eten gekookt 
en ramen gelapt. We helpen bij administratie, bieden een luisterend oor en 
zorgen voor de kinderen. Dat en meer doen verzorgenden in de gezinszorg 
met veel goesting.

We zien een lichtpuntje aan het einde van de coronatunnel. Er is weer hoop. 
Gezellig samen met familie rond de tafel, een uitstapje. Doe het, maar doe 
het veilig. En vooral… stel je zorg niet uit. We zijn er voor je op elk moment.  
Met de beste zorg. Vertrouw op ons.

Team gezinszorg

 www.i-mens.be |    

#imens | #iedereenisimens
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Groepsgedicht ‘Samen’
Samen zitten Zoomen, elk vanop ons eigen scherm

Samen kijken naar de cijfers, ze stijgen weer eens ferm

We joggen samen, dat is iets wat toch nog altijd mag

Ik had nog nooit gejogd, maar nu doe ‘k het elke dag!

Groepsvergadering online, zoals het nu dan moet

Onder tafel zitten we allemaal gewoon in ondergoed

De Big Bang van de kapsels is werk’lijk ongehoord

Gisteren vroeg mijn buurman of mijn kapper was vermoord

Samen zitten zuchten, samen klagen, samen beu

Samen zitten verlangen naar een krijtje op een keu

Naar een pintje en een biljart in een veel te laat café

Samen weten dat het allemaal nog niet neenee neenee

Smachtend zitten wachten op dat kleine prikje

Dat spuitje krijgt van mij een gouden strikje

Samen het leven terug kunnen vastpakken

En de liefde voor elkaar met alles- en voor altijdlijm vastplakken

Samen netflixen we series zoals Bridgerton

En wanen ons pyjamabarones en -baron

Een biertje bij de vuurschaal, dat maakt de mensen blij

En als moeder niet wil koken, dan taken we away

Niet bij de pakken blijven zitten

Door al onze gewoontes om te spitten

Tot een nieuw veel rustiger leven

Het doet ons allen opnieuw moed geven

Samen op naar morgen

Een momentje zonder zorgen

Samen met elkaar

Staat er iemand voor jou klaar?

Afstand voelde nog nooit zo dichtbij

Beperkingen nog nooit zo vrij

Rust, ruimte en warmte in je hart

Samen blijf je, ook al ben je apart

WOUTER DEPREZ SCHREEF SAMEN MET ONS ALLEMAAL  
DIT GROEPSGEDICHT IN HET KADER VAN DE POËZIEWEEK  
EN IN OPDRACHT VAN I-MENS.
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ELEKTRONISCHE 
DIENSTENCHEQUES  
= KANS OP EEN  
ELEKTRISCHE FIETS

Onder onze gebruikers van elektronische 
dienstencheques verloten we 4 elektrische 
fietsen. Gebruik jij nog papieren diensten
cheques? Schakel dan nu over. Het is eenvoudig 
en je maakt evenveel kans op deze zalige fiets!

NU OOK ZORG OP AFSTAND 

De coronapandemie toont aan dat nieuwe, slimme 
en betrouwbare oplossingen nodig zijn om de zorg 
aan patiënten te beschermen. i-mens neemt – 
samen met zorgcentrale Z-plus en externe partners 
– deel aan proefprojecten om via telemonitoring 
patiënten met een COVID-19-besmetting thuis 
veilig op te volgen. Via een meettoolkit is er 
professionele opvolging. Dat verlicht de druk op de 
zorgverleners en ziekenhuisbedden.

Het zijn mooie voorbeelden van een goede 
samenwerking tussen zorg op afstand en zorg aan 
bed. Een systeem van hybride zorg dat voor ons de 
zorg van de toekomst kan zijn. Ook buiten corona.

VACCINEREN? 
VANZELFSPREKEND!

Wil jij ook weer

 – je verjaardag vieren met vrienden?
 – je (groot)ouders en (klein)kinderen 
knuffelen?

 – naar de fitness of een 
sportwedstrijd?

 – op restaurant?
 – naar een concert? 

Hoe meer mensen zich laten vaccineren, 
hoe sneller we ons gewone leven kunnen 
oppikken! 

Volg ons voorbeeld en laat je 
vaccineren. Doe het niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor wie je lief is. 
Vaccinatie voorkomt dat je ernstig 
ziek wordt en redt levens. Het is 
ons belangrijkste wapen tegen het 
coronavirus. 

Kreeg je al je prik? Je zal niet meer 
levensbedreigend ziek worden van 
het virus, maar je kan ongewild wel 
nog mensen besmetten. Blijf dus de 
basishygiëneregels respecteren. Zeker bij 
mensen die nog wachten op hun vaccin. 

Ga naar www.i-mens.be/fiets en vul het 
wedstrijdformulier in vóór 1 juni 2021.  

Je vindt er ook alle info om over te schakelen
van papieren naar elektronische cheques.
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MINISTER 
FRANK VANDENBROUCKE 
OP BEZOEK

Naar aanleiding van 1 jaar i-mens kwam minister 
van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ons 
een hart onder de riem steken. Hij luisterde naar 
onze ervaringen uit het werkveld. Met bijzondere 
aandacht voor onze expertise in de thuiszorg. Hij 
onderstreepte het belang om deze verhalen en 
aandachtspunten mee te krijgen. We zullen die 
blijven geven …

Sinds de coronacrisis krijgen de zorgverleners 
eindelijk het respect dat ze verdienen. 
Naar aanleiding van de ‘Dag van de Zorg’ 

DAG VAN DE ZORG WERD FEESTWEEK IN ONZE WOONZORG

op 21 maart, nam imens actief deel aan 
allerhande activiteiten. Misschien zag je 
het filmpje van onze zingende en dansende 
kinderen in Sloebercity en bewoners van 
Seniorcity? Of bracht je een bezoek, al dan 
niet virtueel, aan onze assistentiewoningen. 
We namen ook deel aan debatten over de 
zorg van de toekomst, waarbij we dankzij 
technologie mensen langer thuis kunnen  
laten wonen.

Meer info over onze residentiële zorg vind je 
op www.i-mens.be/doelgroepen/ouderen

Dat we super trots zijn op onze naam en de 
identiteit die i-mens uitstraalt, was al bekend.  
Nu krijgen we er ook officieel een award voor.  
De jury van de ‘Zorg Anders Awards’ koos i-mens 
als winnaar in de categorie ‘beste branding’.  

I-MENS KRIJGT PRIJS  
VOOR BESTE MARKETING  
IN ZORGSECTOR

Ze was gecharmeerd door de kwaliteit en 
schoonheid van onze nieuwe identiteit. Ons verhaal 
van samenwerking over de zuilen heen vonden ze 
enorm sterk en zagen ze vertaald in de nieuwe stijl 
die wij hanteren. 

Deze award is welgekomen in een jaar waarop 
we met alle medewerkers het onderste uit de kan 
haalden om onze klanten verder te helpen en hen 
zorg en ondersteuning te kunnen blijven geven. 
Want zonder een goede dienstverlening, geen sterk 
merk en geen award. 
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H E L E M A A L  K L A A R 
V O O R  Z O R G  V A N 

D E  T O E K O M S T
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Karin en Erwin mogen namens i-mens een 1ste 
verjaardagskaarsje uitblazen. Ze doen het precies 
zoals ze de organisatie in maart 2020 lanceerden: 
vol energie. En ook vol plannen.

“Echt jammer dat we de eerste verjaardag van 
i-mens niet samen met onze medewerkers en 
partners mogen vieren”, steekt Karin van wal. “Al 
de hele coronapandemie verlenen zij dag en nacht, 
de beste zorg aan duizenden klanten. Dat is niet 
vanzelfsprekend en we zijn er bijzonder dankbaar 
voor. Ook de klanten tonen veel respect. Kijk er de 
berichtjes op onze i-mens-wall (blz. 20) maar eens 
op na. Het maakt je dag goed als je in de krant 
leest hoe een 100-jarige getuigt dat zij dankzij 
i-mens thuis verzorgd kan worden. De steun die we 
ondervonden hebben, geeft goesting om steeds 
verder te gaan in onze ambitie: de beste zorg 
verlenen met de beste medewerkers, en tegelijk 
de warmste zorgorganisatie te zijn voor klanten en 
medewerkers.”

Erwin: “Hun gezondheid en geluk zijn essentieel 
om onze klanten de beste service te verlenen. 
We investeren momenteel volop in digitale 
hulpmiddelen, zoals tablets en smartphones, 

om hun werk en planning te stroomlijnen. Dat 

vergemakkelijkt ook het contact met de klant. Die 

kan nu, bijvoorbeeld, weten wanneer de poetshulp 

onderweg is. Een beetje zoals een pakketje dat je 

online bestelt: jouw hulp of zorg komt eraan!”

VEILIGHEID GEGAR ANDEERD

In deze tijden kunnen we gezondheid natuurlijk 

niet loskoppelen van de bescherming tegen 

corona. Karin: “i-mens heeft van dag 1 gezorgd 

voor beschermingsmateriaal en, dankzij het 

correct gebruik en de discipline van onze mensen, 

Dat de zorg het afgelopen jaar meer dan ooit voor uitdagingen 
stond, is nog zacht uitgedrukt. Karin Van Mossevelde en 
Erwin Devriendt, de 2 transitie-CEO’s die samen i-mens 
leiden, mogen trots en tevreden terugblikken op hun  
eerste jaar. Maar nog liever kijken ze naar de toekomst.  
Een toekomst waarin iedereen, meer dan ooit, kan blijven 
rekenen op warme en kwalitatieve zorg.

EEN WARME, MENSELIJKE 
ORGANISATIE ZIJN IS 

GOED VOOR ONZE 
MEDEWERKERS EN ONZE 

KLANTEN
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klanten toe. Ondertussen zijn ook zo goed als alle 

zorgmedewerkers gevaccineerd. Hun veiligheid, en 

die van de klanten is gegarandeerd. Klanten hoeven 

dus zeker geen hulp of zorg uit te stellen.”

AUTHENTIEKE VERHALEN

We hebben het nu over materiële zaken, maar 

bovenal wil i-mens een warme en menselijke 

organisatie zijn. Karin haalt spontaan enkele 

goede gewoontes aan: “Een bloemetje voor onze 

jubilarissen, en ook voor klanten die een mijlpaal 

bereikten in hun leven. Of tijdens de ‘week van 

de vrijwilligers’ een persoonlijk kaartje om al onze 

vrijwilligers te bedanken. Alle i-mens medewerkers 

kregen onlangs een rugzak. Zeker nu we elkaar 

amper fysiek zien, zorgen we dat de verbinding toch 

blijft.”

Dat de medewerkers zoveel mogelijk betrokken 

worden lees je ook in dit magazine en op de sociale 

media van i-mens. Het is een bewuste keuze om 

altijd verhalen te brengen van eigen medewerkers 

en klanten. En heb je het ‘Samen’ gedicht van 

i-mens al gelezen?

“Ook binnen de organisatie vinden we de mening 

van onze mensen belangrijk”, benadrukt Erwin. 

“We vormen focusgroepen om nieuwe ideeën af te 

toetsen. Bij de keuze van bureaumeubilair hadden we 

een testruimte ingericht. De uiteindelijke keuze lag bij 

de medewerkers die het materiaal zullen gebruiken. 

Ons personeel verdient een aangename werkplek.”

K ANTOREN WORDEN  
MODERNE BUURT ZORGHUIZEN

Erwin laat op een kaart van Vlaanderen en 

Brussel de kantoren van i-mens zien. Het netwerk 

wordt gemoderniseerd en uitgebreid. Waarom? 

“Dit kadert in de toekomstvisie rond zorg en de 

nabijheidsfilosofie. We gaan de zorg nog dichter 

bij de mensen brengen en zijn ons aan het 

klaarstomen om heel nabij aanwezig te zijn in alle 

eerstelijnszones. Dankzij schaalvergroting en lokale 

verankering in Vlaanderen en Brussel kunnen we 

dat vrij snel realiseren. Tegen eind dit jaar zullen de 

bestaande gebouwen in een nieuw kleedje zitten. 

De bedoeling is om op termijn van de kantoren 

‘open huizen’ te maken waar mensen terecht 

kunnen met zorgnoden of zorgvragen, waar ze 

elkaar kunnen ontmoeten en elkaar versterken.”

Om de moderne buurtzorghuizen te creëren, is 

i-mens al volop aan het nadenken wat er kan 

gebeuren en welke richting ze wil gaan. Karin licht 

NABIJHEID EN DICHTBIJ 
ZIJN IS VOOR ONS 

BELANGRIJK
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toe: “In dergelijke buurtzorghuizen kunnen we 
diensten aanbieden zoals nierdialyse en begeleiding 
bij oncologie en diabetes. Opnieuw een stuk 
extra comfort en nabijheid voor zowel klanten als 
medewerkers. Zoals gezegd zullen we in de toekomst 
steeds minder vlug naar het ziekenhuis ‘moeten’.”

Tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement, 
gingen Karin en Erwin er met sprekende verhalen 
uit het werkveld getuigen wat de thuiszorg van de 
toekomst zal en moet zijn, wat daarvoor nodig is en 
hoe i-mens met de concullega’s én met de overheid 
wil samenwerken om de stijgende zorgvragen bij 
de mensen thuis te kunnen beantwoorden. Met de 
juiste mensen op de juiste plaats (aan het bed of op 
afstand) en op het juiste moment kunnen mensen zo 
lang als mogelijk comfortabel thuis blijven wonen.

WENDBA AR MEEGROEIEN  
ME T DE NODEN VAN MENSEN

i-mens groeit hierin mee met de verwachtingen van 
de maatschappij. “Wat we nu al presteren is nog 
maar het begin. Er komen nog veel mooiere dingen 
voor onze medewerkers en klanten”, weet Erwin, 
“De trein is vertrokken. Daar komt uiteraard heel wat 
bij kijken. Ook veel emotie, want we moeten deze al 
rijdend vormgeven en uitbreiden. Maar, we blijven 
een stap voor, zeker wat betreft geïntegreerde 
zorg.” Hoe i-mens dat doet? Karin: “Door grote delen 

van de organisatie te laten samenwerken. Door 
de bundeling van krachten, kennis en kunde staat 
i-mens sterk om de grote veranderingen die zich in 
de thuiszorg en de thuisverpleging aandienen, op 
een positieve manier aan te gaan.” 
“En niet te vergeten, onze uitstekende samen-
werking met de ziekenfondsen”, vult Erwin aan.

Deze pluralistische visie, gecombineerd met de 
hoogste standaard op het vlak van kwaliteit en 
innovatie is typisch i-mens. Dat ontging ook de jury 
van ‘Zorgwerkgever van het jaar’ niet die i-mens 
op 29 april 2021 bekroonde met een award voor 
de beste branding in de zorgsector. “Bij deze een 
welgemeende dank aan onze 13 000 medewerkers, 
2 400 vrijwilligers, 100 000 klanten en vele partners 
voor hun inzet en vertrouwen.” •

ZIT JE MET EEN VRAAG? Als medewerker  
of als klant: weet dat er hulp bestaat. i-mens  
is er voor iedereen.

ZORG NODIG? Bel ons nu op 078 15 25 35.

Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op dit 
interview. Laat het ons weten via mail aan 
magazine@i-mens.be.
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C harlotte studeerde af als kinderverzorgster 
en had verschillende jobs tot ze spontaan 
solliciteerde via de website van i-mens. 

Ze wou aan de slag als verzorgende in een 
thuiszorgomgeving. Na een gesprek werd 
ze aangeworven in Sloebercity, een i-mens 
kinderdagverblijf in Gent. Als mama van 2 kindjes 
keek ze na een tijd uit naar een nieuwe uitdaging 
binnen i-mens. En die uitdaging kwam er. “Dat is het 
fijne aan werken bij imens. Er is veel variatie in het 
aanbod van diensten”, zegt Charlotte. 

“Toen de ouders van F. (zij wensen anoniem te blij-
ven) bij i-mens aanklopten en hulp zochten voor de 
verzorging van hun zoon, vroeg de verantwoorde-
lijke of dit niet iets voor mij was. Wat een uitdaging 
was dat! Ik had totaal geen ervaring met het werken 
met mensen met een beperking. Ik wist zelfs niet 
dat ik het kon”, verklaart Charlotte. Maar ze waagde 
de sprong naar de zorg voor F. Ze begon met een 
halve dag, dit werd al snel een hele dag en vervol-
gens uitgebreid tot 2 volle dagen per week.

O P E N
N I E U W E

D E U R E N

Charlotte Gilté, 36 jaar, 
woont met man, zoon (11)  

en dochter (7) in Merendree 
(deelgemeente van Deinze). 

Charlotte werkt al 10 jaar  
als verzorgende bij i-mens  

en gaat geen enkele 
uitdaging uit de weg. 

Ontspannen doet ze door te 
lopen, wandelen of lezen.
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Ze zorgt voor F. met hart en ziel. Ze brengt hem 
naar de therapie, gaat samen met hem wandelen, 
kookt, ruimt op … Kortom, ze neemt de zorg voor 
F. op en ondersteunt tegelijk het gezin in het 
huishouden.  
“Door met F. te werken heb ik veel nieuwe dingen 
geleerd. Er gingen nieuwe deuren voor mij open. 
Voor F. zorgen, dat is echt mijn ding … “, zegt 
Charlotte geëmotioneerd, “… daar doe ik het voor. 
Het besef dat je iets betekent voor iemand, maakt 
dat ik elke werkdag met een glimlach begin. Zorg 
verlenen in een gezin is soms heel intens. Je staat 
midden in hun leven en deelt letterlijk hun zorgen. Ik 
vind het fijn dat ik een deel van het gezin mag zijn.”

 “Onze levenskwaliteit is een stuk verbeterd”, zegt 
de mama van F. “Vroeger stond ons leven 24/7 
in functie van de zorg voor F. en de zoektocht 
naar gepaste hulp verliep erg moeizaam. Via onze 
huisarts en de thuisbegeleidingsdienst kwamen we 
gelukkig bij i-mens terecht. Er werd geluisterd naar 
ons verhaal en wensen.” >
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CHARLOTTE ONTDEKTE  
BIJ I-MENS HAAR TALENTEN

CHARLOTTE IS  
EEN MATCH  

MADE IN HEAVEN
MAMA VAN F.,  KLANT
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“Sinds de komst van Charlotte is de zorg voor F. 
haalbaar. We kunnen even op adem komen, en zo de 
intensieve zorg voor ons kind beter volhouden. 
Charlotte is voor ons een echt geschenk. Nooit 
gedacht dat iemand op dezelfde manier liefde kan 
geven aan mijn kind zonder grenzen van oordelen.”

F. is niet de enige klant van Charlotte. De 3 
andere weekdagen werkt ze in een late shift 
in vzw Kompas in Mariakerke (Gent). En om de 
2 weken doet ze er ook de weekendshift. Dit 
werkregime sluit mooi aan bij de job van haar 
partner die brandweerman is.

DE WERK VLOER IS EEN IDE ALE LEERPLEK

Vzw Kompas en i-mens werken samen om mensen 
met een beperking te ondersteunen bij wonen, 
werken en vrije tijd. Charlotte staat in voor alle 
praktische zaken in de woongemeenschap. Ze doet 
er de was, kookt dessertjes, knipt nagels, geeft 
voetbadjes, volgt bestellingen op, spreekt met 
leveranciers af, controleert ijskasten op hun inhoud 
of gaat met een bewoner brood halen.

“Ook werken in Kompas is voor mij een verrijking. 
Er is zoveel dat ik ondertussen ondervonden en 
geleerd heb. De werkvloer is mijn ideale leerplek. 
Je kan veel via theorie leren, maar je krijgt het pas 
echt onder de knie als je het ook doet. Op papier leer 

je hoe je een brandwonde moet verzorgen, maar 
als iemand het echt voorheeft, moet je het ook 
effectief uitvoeren”, lacht Charlotte.

“Werken in de zorg, dat is je voluit geven, alert zijn 
en inspelen op signalen. Je moet het graag doen. 
De combinatie voltijdse job, huishouden en  
2 kinderen is best pittig. Ik heb geleerd om tijdig wat 
rust in te bouwen. Misschien had ik verder moeten 
studeren, maar toch ben ik heel content met al mijn 
werkervaring. Ik ben sociaal ingesteld en doe graag 
huishoudelijk werk. Wie weet volg ik later nog de 
opleiding zorgkundige. Ik hou wel van een uitdaging, 
iets verfrissend nieuws.”

Charlotte kende de voorbije 10 jaar een enorme per-
soonlijke groei. Door haar eigen talenten en kracht 
te ontdekken groeide ook haar zelfvertrouwen. “Op 
onze wijkwerkingen geef ik collega’s al eens advies 
en praat ik soms voor grotere groepen. Dat zou ik 
vroeger nooit gedurfd hebben.”

“Ik zou het leuk vinden om mij in de toekomst voor 
meer mensen als F. en hun gezin in te zetten. 
Ouders van kinderen met een zware beperking 
moeten soms een lange weg afleggen en vinden 
niet altijd de juiste hulp voor hun kind. Er is hier 
voor i-mens zeker nog een belangrijke opdracht 
weggelegd. Dus ook voor mij… binnen i-mens.  
Dat is zeker.” •

IS WERKEN IN DE ZORG IETS VOOR JOU?

Bekijk onze vacatures op www.i-mens.be/jobs  
of contacteer ons op 075 15 25 35.

WERKEN IN DE  
ZORG, DAT IS JE  
VOLUIT GEVEN
CHARLOTTE, VERZORGENDE

CHARLOTTE IN DE WEER  
BIJ VZW KOMPAS



15i-mens magazine – voorjaar 2021 – #03

G
E

T
U

IG
E

N
ISGROEIEN IN JE JOB

L E R E N  V A N  E L K A A R

B innen thuisverpleging 
moet je van alle markten 
thuis zijn. Er zijn heel 

wat verschillende vaardigheden 
nodig, maar Nina en Leen voelen 
zich goed omringd door de 
collega’s en praktijkmentoren.  
Voor Nina is het sociale aspect 
haar belangrijkste drijfveer: “Ik 
doe er alles aan om mensen zo 

Nina Vanassche (50) en Leen Van Slembrouck (22) 
werken bij de dienst thuisverpleging. Nina al 
27 jaar, Leen nog maar 9 maanden. Het is voor 
beiden hun eerste job.

lang mogelijk thuis te houden.” 
Leen voelt zich groeien in haar 
job, ook dankzij de positieve 
ondersteuning van collega’s: 
“Het geven van inspuitingen 
en zaken zoals poortkatheders 
aanbrengen heb ik al goed 
onder de knie. Het geeft me 
zelfvertrouwen dat ik voor 
nieuwe technieken altijd 
terechtkan bij collega’s.”

Nina: “In mijn opleiding destijds 
was er nog geen sprake van 
poortkatheders spoelen en 
infusen via die poortkatheders 
aanbrengen. We krijgen binnen 
de dienst geregeld bijscholing, 
maar voor de praktijk ga ik te 
rade bij mijn jongere collega’s. 
Zo leren we van elkaar. Voor 
mij zijn het eerder de nieuwe 
administratie-technieken 
waarmee ik worstel. Vroeger 
beheerde je het patiëntendossier 
op papier, nu via een tablet. Daar 
moest ik toch even op studeren. 
Ik hoop te kunnen blijven werken 
tot mijn pensioen. En dan ga 
ik nog niet stilzitten. Dan ga ik 
vrijwilligerswerk doen.”  
Ook Leen denkt na over 
haar toekomst bij i-mens. “Ik 

wil mij graag bijscholen tot 
referentieverpleegkundige 
wondzorg. Dat lijkt mij een 
boeiende specialisatie. Ik 
ben er zeker van dat de 
thuisverpleegkundige een 
steeds belangrijkere rol gaat 
spelen in de opvolging van 
patiënten. Daar zit zeker 
toekomstmuziek in.” •

IK VOEL MIJ 
GOED OMRINGD 

DOOR DE 
COLLEGA’S

LEEN

VOOR DE 
PRAKTIJK GA IK 

TE RADE BIJ 
MIJN JONGERE 

COLLEGA’S
NINA



Als je op je zeventiende zelfstandig gaat wonen, 
kan je nog heel wat advies en begeleiding 

gebruiken om het huishouden te organiseren. 
Kier Schoemans – ondertussen een prille  

twintiger – kan hiervoor rekenen op William 
Willems. Hij is verzorgende en begeleidt Kier elke 

woensdagnamiddag. Hij maakt haar wegwijs in de 
was en plas, de strijk, de schoonmaak, enzovoort, 

zodat zij het zelf op de juiste manier en met de 
juiste producten kan aanpakken.
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LHE T VERHA AL VAN KIER

K ier had heel veel bijstand nodig. Het OCMW zocht en vond 
bij i-mens de gepaste hulp voor haar. “Ik was een speciaal 
geval”, lacht Kier. “Ik dacht dat zorgorganisaties alleen bij 

oudere of zwaar hulpbehoevende mensen gaan, maar ook als 
17-jarige werd ik geholpen.”

In het startjaar kwamen verschillende verzorgenden over de 
vloer, verspreid over de hele week. Ook op zondag. “Ik vond het 
leuk en interessant dat er steeds andere mensen langskwamen 
omdat ik dan verschillende ervaringen en adviezen kreeg. Niet 
alleen over praktische huishoudelijke zaken, maar we deelden 
ook onze verhalen. Ik heb ontzettend veel van de verschillende 
verzorgenden geleerd. Zij hebben me met hun adviezen goed 
geholpen. Ik ben hen daar dankbaar voor.”

IK DACHT DAT 
ZORGORGANISATIES ALLEEN 

OUDEREN OF ZWAAR 
HULPBEHOEVENDEN HELPEN

KIER, KLANT

Naarmate Kier zelfstandiger werd, bouwde i-mens geleidelijk de 
hulp af. Verzorgende William werd haar enige vaste verzorgende. 

HE T VERHA AL VAN WILLIAM

De 29-jarige William is een 5-tal jaar zorgkundige bij i-mens. Hij 
doet boodschappen, helpt mensen in en uit bed, ruimt op, doet 
was en strijk… Kortom, hij helpt mensen in het huishouden en 
hun verzorging. Of, zoals hij het zelf formuleert: “Ik sta mensen 
bij in hun noden. Het is een ideale job voor mensen die graag het 
huishouden doen én sociaal zijn.”

William vindt het tof om te werken bij i-mens, “want iedereen is er 
gelijk: klant en medewerker. Ongeacht wie of wat je bent. Je mag 
je eigen ding doen, je krijgt kansen om je verder te ontwikkelen. Ze 
laten je vrij… binnen de perken”, voegt hij er met een knipoog aan toe.

“Ik ga normaal 1 keer in de week bij Kier, een halve dag. We doen 
samen boodschappen met mijn auto. Dat is handig voor de zware 

WILLIAM BEGELEIDT KIER 
ZODAT ZE ZELFSTANDIG KAN 
WONEN EN LEVEN

>
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L spullen. We praten over allerlei onderwerpen, zoals 
haar studiekeuze of hoe ze in het leven staat. 
Babbelen met Kier is plezant.”

“Vaak gaan we bij oudere klanten, die babbelen over 
andere dingen dan waar ik met Kier over praat.

JE MAG JE EIGEN 
DING DOEN

WILLIAM, VERZORGENDE 

Het is een leuke afwisseling om bij een 
leeftijdsgenoot te werken. Het is goed dat we ook bij 
jonge mensen hulp bieden.”

SAMEN CONTENT

Het leven van Kier is makkelijker geworden sinds 
de geboden hulp. “Zolang William komt, heb ik geen 
stress. Ik wil hem erg bedanken dat hij mij blijft 
helpen, want ik durf wel eens zagen over dingen die 
mij bezighouden.”

Maar dat vindt William niet erg. Net die sociale 
contacten beschouwt hij als het leukste element in 
zijn job. Voordien werkte William in de horeca. “Maar 
daar was alles zo gehaast, zo onpersoonlijk. En ik 
ben een sociale mens. Als zorgkundige luister je 
naar de klanten en haak je in op hun wensen.  
Met een kopje koffie erbij voel je je extra welkom.”

Door de hulp van William kan Kier de dingen op 
een rustig tempo doen. Ze focust zich, naast haar 
tijdelijke job, op het huishouden en het halen van 
haar rijbewijs. Vanaf het schooljaar 2021-22 gaat  
ze studeren aan LUCA School of Arts in Genk. 

EEN MOOI COMPLIMENT

Speciaal voor alle i-mens verzorgenden die in het 
verleden bij Kier langskwamen, maar die ze nu niet 
meer ziet, heeft Kier een bedanking:

“Ik wil dat jullie weten dat jullie mij heel hard 
geholpen hebben. Dat ik jullie goede adviezen erg 
ter harte neem. Het delen van jullie ervaringen 
met mij hebben mij gemaakt tot de mens wie ik op 
vandaag ben. Dank jullie wel daarvoor.” •

Zoek je ook hulp in huis? Aarzel niet om contact op 
te nemen op 078 15 25 35 of bekijk ons aanbod op 
www.i-mens.be/ons-aanbod.

IS WERKEN IN DE ZORG JOU OP HET LIJF 

GESCHREVEN? Check onze vacatures op  
www.i-mens.be/jobs.

DE OPMAAK VAN DE 
WEEKPLANNING IS EEN  
VASTE ACTIVITEIT
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ERIC
LEVENSGENIETER EN DIABETESPATIËNT

EEN TAART VOOR

E ric (64) stond 40 jaar in het onderwijs en is 
nu een gelukkige gepensioneerde. “Op het 
einde van mijn loopbaan merkte ik dat ik in 

de namiddag vreetbuien kreeg. Wist ik veel dat die 

honger, de klamme handen en je echt slecht voelen 

de symptomen zijn van diabetes.” 

7 jaar geleden kreeg Eric inderdaad die diagnose. 

Diabeteseducator Karin maakte Eric wegwijs in 

de ziekte. “Met tips en kennis hielp ze me om de 

diabetes onder controle te krijgen. Karin gaf uitleg 

bij de medicijnen en bij de voedingswaarde van 

producten. Ze benadrukte het belang van eet- en 

drinktijd. Het was wat zoeken naar de juiste balans. 

Nu loopt alles goed.” 

Stipte opvolging is cruciaal

“Ik heb kunnen deelnemen aan een project van 

telemonitoring en begeleiding op afstand. Dat 

was super. Ik gebruik het eigenlijk nog (lacht). Het 

stimuleert je om het goed te blijven doen.”

Na 5 jaar kijkt Eric trots terug op zijn parcours. 

“De taart is ook voor Karin, en iedereen van mijn 

verzorgend team. Dankzij de begeleiding kan ik mijn 

lichaam en geest optimaal laten samenwerken. En 

kan ik genieten van mijn pensioen en mijn nieuwe 

passie: fotografie.” •
Meer info over onze thuisverpleegdiensten  
op www.i-mens.be/ons-aanbod/thuisverpleging
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JOUW BERICHT/FOTO HIER?
Heb je ook een bericht of leuke foto voor de  
i-mens-WALL ? Plaats die op Facebook of 
Instagram en tag #iedereenisimens.

Feest, want poetshulp 
Micheline uit Oudenaarde 
werd 60 jaar! De hele 
afdeling verraste haar met 
slingers, een leuk geschenk 
en een hartverwarmende 
verjaardagskaart.

Thuisoppasser Marina begeleidt Tiele (6) 
tijdens de online lessen die hij volgt via 
Bednet. Dit topteam maakt samen oefeningen 
en taakjes, maar zo te zien ook veel plezier. 
Extreme allergieën houden Tiele heel vaak 
thuis. Dit belet hem niet zijn droom na te 
jagen: grote baas van het leger worden.

C O M P L I M E N T E N

Rakia zet zich bij ons steeds in met veel 
enthousiasme en zin voor verantwoordelijkheid én 
initiatief. Ze is terecht trots op haar poetswerk. Ze is 
ook steeds op zoek naar opportuniteiten of 
manieren om bij te leren. Kortom, we zien haar 
graag komen en dat mag geweten zijn.  
Nathan en Sarie

Mijn vader Ludo werd de laatste weken van zijn 
leven thuis verzorgd door de zorgverleners van 
i-mens regio Sint-Niklaas. We zijn hen ontzettend 
dankbaar. Zonder hun zorgen was het nooit gelukt 
zijn laatste wens, thuis sterven met de 4 kinderen 
erbij, in vervulling te laten gaan.  
Yves, in naam van de hele familie

Wij deden onlangs beroep op een oppas voor onze 
zieke tweeling. Martine smeet zich volledig en wij 
konden met een gerust hart gaan werken. De 
verslagen gaan we bijhouden als aandenken. Op 
korte tijd heeft ze onze jongens goed doorgrond.
Ute en Joost

3 i-mens verpleeg-
kundigen namen bij een 
100-tal kinderen van de 
basisschool Sancta Maria 
in Sint-Martens-Latem 
sneltests af. De ouders 
konden de dag hierdoor 
met een gerust gemoed afsluiten. De burgemeester 
kwam de verpleegkundigen persoonlijk bedanken! 
#trots 

Nu mijn mama, Elisa, naar een rusthuis vertrekt wil 
ik alle zorgverleners van harte bedanken. Dankzij 
jullie kon ze nog een jaar langer thuis wonen.
Anneke
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Tijdens de Poëzieweek kon iedereen een hele week meeschrijven aan het groepsgedicht 

‘Samen’ met Wouter Deprez. Via onze sociale media stroomden grappige, ontroerende en 

originele inzendingen binnen. Teveel om op te nemen in 1 gedicht. Zelfs teveel om hier nog te 

brengen. Maar toch, een eervolle plek op deze pagina voor enkele niet-verschenen creatieve 

werken. Nestel je even neer en geniet volop mee. Het gedicht vind je vooraan dit magazine.
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W E  K U N N E N  Z O V E E L 
B E T E K E N E N  

V O O R  E E N  A N D E R

i-mens vrijwilliger Chalid is 40 jaar, heeft een gezin en 

staat niet stil. Na een 20-jarige carrière als industrieel 

technisch operator bleek zijn hart warm te lopen voor 

een job in de zorg. Chalid hakte knopen door en zette 

zich aan het studeren. Momenteel volgt hij de opleiding 

verpleegkunde en beëindigt binnenkort zijn tweede jaar. 

Twee nachten per week engageert hij zich als 

vrijwilliger-nachtoppas.
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maatschappij”, motiveert Chalid zijn keuze 
voor vrijwilligerswerk. “We kunnen zoveel 

betekenen voor een ander door een vrijwillige taak 

op te nemen.”

Chalid is nachtoppasser op vrijdag- en 

zaterdagnacht. “Na mijn nachtoppas ga ik direct 

naar mijn vrouw en zoontje thuis. De andere 

nachten doe ik geen oppas, want in de week ga ik 

naar de les en studeer ik.”

HOE ZIE T ZO’N NACHTOPPAS-SHIF T ER 
EIGENLIJK UIT ?

“Ik moet alvast niet de hele nacht wakker blijven”, 

lacht Chalid. “Tijdens de nacht mag ik gelukkig 

slapen. Ik kom bij de klant aan om 20 uur. We 

babbelen gezellig wat, ik zie er op toe dat de 

medicatie ingenomen wordt en rond 22 uur help ik 

de klant in bed. Ik ga dan ook slapen, maar laat mijn 

kamerdeur open.”

“Het is raar. Thuis ben ik een vaste slaper, maar 

tijdens mijn nachtoppas ben ik bij de minste zucht 

wakker. Mijn klant is rolstoelgebonden en kan niet 

alleen in en uit bed. Soms gebeurt het dat hij iets 

wil drinken of naar het toilet moet. Ik help met wat 

hij nodig heeft. Nachtoppas biedt zekerheid voor de 

klant én de familie.”

’s Morgens komt de thuisverpleging om de klant uit 

bed te halen, te wassen en aan te kleden. “Om 8 uur 

ga ik naar huis. Sommige klanten vinden het fijn 

om samen te ontbijten, want de zorgverleners en 

vrijwilligers zijn dikwijls de enige mensen die zij op 

een dag te zien krijgen. Samen eten smaakt zoveel 

beter.”

JE STA AT ER NIE T ALLEEN VOOR

Vanuit i-mens worden de vrijwilligers goed 

begeleid. Een eerste kennismaking tussen klant en 

vrijwilliger gebeurt altijd samen met de coördinator 

vrijwilligerswerk. Die zoekt steeds naar de juiste 

match tussen klant en vrijwilliger.

Chalid: “Mijn coördinator helpt ons met alle 

administratie en legt goed uit wat mag en kan. We 

kunnen met alle vragen altijd bij haar terecht.”

“De mensen zijn ons erg dankbaar. Toen mijn 

eerste klant overleed, hebben zijn kinderen hun 

dankbaarheid voor mij en i-mens uitgesproken 

tijdens de afscheidsplechtigheid. Dat heeft mij 

toch echt aangegrepen. Mijn tweede klant was 

tijdelijk immobiel door een heupoperatie en hield 

van sterrenkijken. Op mijn smartphone zocht ik voor 

hem de verschillende figuren op. Dankzij hem heb ik 

zelf veel over sterrenbeelden geleerd.”  

Chalid is heel sociaal en praat graag. Maar hij kan 

ook goed luisteren. Dit is minstens even belangrijk 

om een goede band op te bouwen met de klanten.

TIPS VOOR (TOEKOMSTIGE) 
VRIJWILLIGERS

“Ik raad vrijwilligerswerk absoluut aan. Aan 

toekomstige vrijwilligers geef ik graag dit advies 

mee: probeer het en ervaar zelf hoe het je bevalt. 

Neem dan pas je besluit. Geloof niet blindelings 

alle etiketten die op mensen gekleefd worden. 

Ik vergeet nooit wat een hoogleraar tijdens mijn 

studies zei: behandel mensen zoals je zelf wil 

behandeld worden. Sindsdien draag ik dit mee en 

voer ik het overtuigd uit.” •

ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?  

Ontdek wat je kan doen op  

www.i-mens.be/vrijwilligers 

NOOD AAN NACHTOPPAS?  

We helpen je graag verder voor korte of lange 

nachtzorg. Info op www.i-mens.be/ons-aanbod  

of bel 078 15 25 35.

IK LEER VAN MIJN 
KLANTEN

 CHALID, VRIJWILLIGER



24 i-mens magazine – voorjaar 2021 – #03

IN
 D

E
 K

IJ
K

E
R

E lke mama, elke ouder 
kan bevestigen dat een 
baby behoorlijk wat tijd 

in beslag neemt. Dat ondervond 
ook Cilou Annys, Miss België 
2010 en mama van Liya (4½) 
en zoontje Emeryck (geboren 
19 januari ll). “Gelukkig is er 
kraamzorg die voor een paar uur 
de zorg uit je handen neemt”, 
bevestigt ze. “Ik raad het alle 
(aanstaande) ouders aan om 
kraamzorg in te schakelen.” 

Cilou spreekt uit ervaring: 
“Amper een maand na de 
geboorte van Liya ging ik weer 
aan de slag. Mijn winkel (een 
babyspeciaalzaak in Brugge) 
was net opgestart, maar de 
combinatie met een baby die 

goedbedoelde raadgevingen die 
elkaar vaak tegenspreken. Ook 
dan is de deskundigheid van de 
kraamverzorgende een extra 
steun.”

WIL JE OOK EEN BEROEP 

DOEN OP ONZE DIENST 

KRAAMZORG?  

Neem een kijkje op  
www.i-mens.be/ons-aanbod/
kraamzorg of bel 078 15 25 35.

Blijf alvast op de hoogte van 
alle tips via onze nieuwsbrief 
jong gezin. Inschrijven kan via 
onze website of via 
magazine@i-mens.be.

O O K  M A M A  
C I L O U  A N N Y S  

K I E S T  V O O R  
I - M E N S   K R A A M Z O R G

niet doorsliep putte me uit. 
Het ziekenfonds raadde mij 
kraamzorg van i-mens aan. 
En eerlijk, dat was een enorm 
geschenk! Wanneer de zorg voor 
een baby overgenomen wordt, 
krijg je wat tijd om voor jezelf te 
zorgen. En, als je je goed voelt, 
ben je een betere mama. 

Ik aarzelde eerst om iemand 
toe te laten bij ons thuis. Ook 
had ik het moeilijk om de zorg 
voor mijn baby’s los te laten. 
Maar snel voelde ik dat het rust 
gaf. Bij het 2de kindje mocht de 
kraamverzorgende zelfs 2 keer 
per week komen. 

Je krijgt geen handleiding bij 
je baby, maar je hoort allerlei 
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CILOU: “DE KOMST VAN DE 
KRAAMVERZORGENDE WAS  
EEN ENORM GESCHENK.”

WEDSTRIJD
Win het kraamkostboekje 

‘Lekker Gezond Zwanger’ in 
samenwerking met 

Claudia Van Avermaet. Je vindt er 
lekkere en eenvoudige recepten én 

enkele beweegtips. 

Bezorg ons jouw naam en adres via  

magazine@i-mens.be.

Heb je zelf een goed gerecht dat je wil delen? 

Laat het ons zeker weten via onze social media 

of via Instagram The_ladies_and_the_babies



26 i-mens magazine – voorjaar 2021 – #03

T
IP

S

Samen met jou hopen we dat we deze zomer 
weer ‘normaal’ vakantie kunnen doorbrengen. Het 
afgelopen jaar (her)ontdekten we de bossen en de 

openbare speelpleinen. We picknickten met een 
bevriend gezin in het park. Of we haalden onze 

thermos vanonder het stof en hielden koffieklets 
op een stadsbank. Onze dagen als volwassene zijn 

druk gevuld. Maar wat met de kinderen tijdens 
schoolvakanties? Hoe houden we het ook voor 

hen leuk en draaglijk? Onze i-mens collega’s 
hebben alvast heel wat toffe tips.

Veel speelplezier!

VOOR DE ALLERKLEINSTEN:  
VINGERVERVEN ZONDER KNOEIEN

Neem verf, een doorzichtig plastiek zakje, een blad papier 
dat in het zakje past en plakband. Doe wat verf op het 
papier en schuif het in het plastiek zakje. Plak het zakje 
goed dicht. Laat je dreumes met het zakje met de verf 
spelen. Et voilà, een kunstenaar is geboren. 

VOOR DE KLEUTERS: 
WANDELBINGO

Maak een blad met vakjes waarin je 
tekeningen maakt van dingen die ze 
onderweg kunnen tegenkomen. Een 
rode auto, een bushalte, bloempje … 
Wie het eerst een papiertje vol heeft, 
is gewonnen. Voorzie een klein 
‘cadeautje’. Deze bingo kan je ook 
doen tijdens een trein- of autorit.

Z O M E R S  P L E Z I E R  V O O R  J O N G  E N  O U D

OP ZOEK NAAR  

EXTRA INSPIRATIE?

Check onze website  
www.i-mens.be/blog voor leuke tips. 
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VOOR 6 JA AR EN OUDER

 – Ga eens op schattenjacht via geocaching.be. 

 – Of pimp wat keien en leg ze te vinden door anderen. Op Facebook 
vind je volop inspiratie in volgende groepen: Happy Stones WVL,  
Kei gaaf en Keiwarm. 

 – Knutselen met afval. Check bijvoorbeeld eens de tips van ‘Uit met 
vlieg’ op www.uitmetvlieg.be/uittip/6x-knutselen-met-afval. 

 – De topper voor de brede groep van 6 jaar tot … jaar: Kahoot! 
Kahoot! is een platform waar je quizzen vindt of zelf maakt. De 
meerkeuzequizzen worden ‘Kahoots’ genoemd. 
Je kan quizzen vinden voor alle leeftijden over allerlei onderwerpen. 
Hoewel de voertaal Engels is, staan er al heel wat Nederlandstalige 
quizzen op de website: kahoot.it. 
Hoe doe je dat? Maak een gratis account aan. Na het inloggen kom je 
terecht op het hoofdscherm. Tik in de zoekbalk Nederlandse woorden 
zoals ‘muziek’, ‘voetbal’… Of als je er niet genoeg kan van krijgen 
‘corona’. 
Neem ook een kijkje op YouTube. In ‘Kahoot! doe je zo’ wordt het nog 
eens haarfijn uitgelegd in het Nederlands.

EN ONZE TIP VOOR MAMA’S EN PAPA’S

Lijken deze tips/voorstellen je superleuk, maar heb je nauwelijks 
tijd om met je kinderen aan de slag te gaan? Dan is de extra 
hulp van onze i-mens poetshulp met dienstencheques onze tip 
voor jou.Tijd gewonnen en een proper huis. Een win-win situatie 
noemen we dat. 

Z O M E R S  P L E Z I E R  V O O R  J O N G  E N  O U D

OP ZOEK NAAR EXTRA ONDERSTEUNING?

Een bruisend gezin en veel te combineren? We helpen je 
graag om in alle vertrouwen en met kennis van zaken taken 
op te nemen. 

Maak kennis met ons aanbod aan kinderopvang, thuisoppas 
ziek kind, opvoedingsondersteuning en zoveel meer op 
www.i-mens.be/doelgroepen/jonge-gezinnen. 
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H et gebrek aan bewegingsvrijheid isoleert 
veel (oudere) mensen nu al meer dan 
een jaar. Zolang we nog niet massaal 

gevaccineerd zijn, blijft het gouden prikje een 
populair gespreksonderwerp. Iedereen geraakt 
stilaan verzadigd van overlegcomités, virologen 
en politiekers op het scherm. Valt het op dat 

T A X I V E R H A L E N
O V E R  D E  A N D E R E  K A N T  

V A N  D E  R E G E N B O O G

ALS ER 
VERTROUWEN IS, 

VOLGEN VEEL 
VERHALEN.  
DAT IS FIJN.
ROBERT, VRIJWILLIGER

Om te weten wat er leeft bij onze klanten, klopten we aan bij 
onze vrijwillige chauffeurs. Zij brengen klanten van en naar 
hun medische afspraak en voeren tijdens deze ritten vaak 
fijne gesprekken. Onze vrijwilligers klappen niet uit de biecht, 
maar wilden wel enkele tendensen delen die ze horen vanop 
de achterbank.
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we coronamoe zijn? Chauffeur Robert erkent 3 
duidelijke trends: de vaccinaties, kunnen knuffelen 
en op café kunnen gaan. 

“Gelukkig kan ik mijn klanten geruststellen hen veilig 
te vervoeren. Mijn prikjes heb ik al ontvangen.” 

Tijdens de autorit dromen de klanten over het 
‘normale’ leven. Familie en vrienden spelen daarin 
een grote rol. Iedereen verlangt ernaar om ouders, 
kinderen en kleinkinderen een dikke knuffel te 
kunnen geven zonder dat de angst overheerst de 
ander te besmetten. 

En, zorgbehoevend of niet, we willen allemaal 
opnieuw gezelligheid opzoeken. Daar hoort de 
horeca uiteraard bij. Vrij op restaurant en café gaan 
is een vooruitzicht om van te watertanden. Die 
lekkere pannenkoek op het einde van de wandeling 
wordt toch gemist.

Voorzichtig. Vriendelijk. Behulpzaam. Deze 
termen kleven de klanten graag op hun vrijwillige 

chauffeurs. Een klein praatje met een lach of een 

traan doet veel in deze verwarrende tijden. En die 

waardering krijgen is de gedroomde bedanking voor 

onze vrijwilligers.

Er heerst vaak een positieve sfeer in de auto. 

Dankzij de chauffeurs geraken verschillende 

mensen nog op hun medische afspraken. De klant 

van Yves belooft hem alvast eens goed vast te 

pakken als alles voorbij is, omdat Yves zoveel voor 

haar doet. “Wel leuk om zo een reactie te krijgen”, 

geeft Yves toe.

“Als na enkele ritten het vertrouwen er is, krijg ik 

soms het volledige levensverhaal van een klant te 

horen”, zegt Robert. “Dat zijn vaak leuke anekdotes, 

gepaard met zware en trieste verhalen. Maar alles 

wat in de auto verteld wordt, blijft in de auto.” •

ONDERSTEUNING EN HULP NODIG? Je kan op 
ons rekenen. Bekijk ons aanbod op www.i-mens.be 
of bel ons op 078 15 25 35.. 

ROBERT: “GELUKKIG HEB IK MIJN PRIK 
AL GEKREGEN EN DE MEESTE VAN 
MIJN KLANTEN OOK. MAAR WE BLIJVEN 
VOORZICHTIG.”
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SCHOONMAKEN

Schakel de koelkast uit en haal er alle producten 
uit. Gooi bedorven voeding weg. Bewaar de rest in 
koelboxen of op de koelste plaats in je huis. 

Haal ook alle verwijderbare legplateaus, bakken, 
rekjes … uit en maak ze, samen met de binnenkant 
en de deur, grondig proper. Gebruik daarvoor 
een sopje van afwasmiddel, azijn, allesreiniger 
in lauwwarm water. Was ook de rubbers van je 
koelkast mee. Spoel na met zuiver water en maak 
alles droog met een propere doek. Vergeet de 
toevoer naar het opvangbakje niet. Dit maak je 
netjes met een wattenstaafje. 

ORGANISEREN

 – Geef alles een vaste plaats. Bewaar de passende 
producten bij elkaar. Mayonaise bij mosterd en 
zure uitjes bij augurken, bijvoorbeeld.

 – Bewaar restjes in een afgesloten potje.

 – Plaats nieuwe producten achter de oude. Zo 
vergeet je minder snel wat er nog in de koelkast 
staat.

WAT KOMT WA AR

Voor de voedselveiligheid respecteer je best de 
verschillende temperatuurzones in je koelkast. De 
instel temperatuur is tussen 4°C en 6°C. Maar de 
temperatuur is niet overal gelijk; warme lucht stijgt 
en koude lucht daalt. Plaats daarom je producten 
als volgt:

 – Bovenste plateaus (4-6°C): restjes, geopende 
potten, room, eieren en kaas, taart, soep.

 – Onderste plateaus (0-4°C): afgedekt vlees, vis en 
charcuterie.

 – Groente- en fruitbakken (4-6°C): spreekt voor zich.

 – Koelkastdeur (6-8°C): boter, sauspotjes, melk, 
drankflessen en tubes.

E X TR A WEE TJES

 – Laat restjes goed afkoelen voor je ze in de 
koelkast zet.

 – Neem enkel wat je nodig hebt en plaats alles na 
gebruik snel terug.

 – Zet je koelkast niet te vol. Er moet genoeg lucht 
rond de producten kunnen circuleren.

 – Houd rauwe producten gescheiden van bereide 
producten. •

HEB JIJ OOK EEN TOP-TIP? Aarzel niet en laat 
het ons weten via magazine@i-mens.be.

WIL JE ‘VIEZE’ GEURTJES  
UIT JE KOELKAST WEG? LEG 
DAN EEN HALF CITROENTJE  

OF WAT KOFFIEGRUIS IN EEN 
BAKJE IN JE KOELKAST.

H O U  J E  K O E L K A S T  I N 
T O P V O R M

Een goed georganiseerde en nette koelkast is onmisbaar om  
geen eten verloren te laten gaan en voor onze voedselveiligheid.  

Tamara Willems, al 16 jaar i-mens poetshulp, deelt haar tips. 
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T O O N  J E  W A A R D E R I N G  V O O R 
O N Z E  M A N T E L Z O R G E R S

O p 23 juni, de ‘Dag van de Mantelzorg’, 
zetten we samen onze waardering voor 
mantelzorgers in de verf. Mantelzorgers 

zijn meer dan ooit onze partners in de zorg. De 
coronacrisis toonde nog maar eens hoe belangrijk 
de samenwerking tussen mantelzorgers en onze 
medewerkers en vrijwilligers is. 

Ken jij een mantelzorger? Schrijf hem of haar 
een kaartje of brief met woorden van appreciatie, 
bewondering, dankbaarheid, troost en nog zoveel 
meer. Je kan gebruik maken van de leuke kaartjes 
die i-mens en Steunpunt Mantelzorg speciaal 
voor de ‘Dag van de Mantelzorg’ voorzien hebben

De kaartjes zitten bij de eerstvolgende nieuwsbrief 
van Steunpunt Mantelzorg. Het zou fijn zijn mocht 
jouw kaartje op 23 juni bij een mantelzorger 
terechtkomen. Jouw bemoedigende boodschap zal 
veel betekenen voor hem of haar.

MANTEL-WAT ?

Niet iedereen kent mantelzorg. Maar, veel kans 
dat er in jouw omgeving iemand mantelzorger is 
zonder dat je het weet. Een mantelzorger zorgt 
op regelmatige basis voor een hulpbehoevende 
persoon. Dat kan gaan van wekelijkse 
boodschappen tot zorg verlenen voor hun partner, 
kind, ouder, vriend of buur. •

WIL JE HET MAGAZINE VAN STEUNPUNT 

MANTELZORG GRATIS ONTVANGEN? Bezorg ons 
jouw gegevens via info@steunpuntmantelzorg.be. 
Meer info op www.steunpuntmantelzorg.be 

MANTELZORGERS  
ZIJN ONZE PARTNERS  

IN DE ZORG



i-mens magazine – voorjaar 2021 – #0332

V
O

O
R

 &
 N

A

De komende weken en maanden krijgen onze 
gebouwen een ware face-lift. Al onze locaties, 
kantoren, kinderdagverblijven, onthaalouders, 
zorghotels en assistentiewoningen krijgen een 
nieuw jasje, nieuwe kleuren en nieuwe stickers. 

Op sommige locaties komen we zelfs nieuw in 
de wijk of verhuizen we naar een nieuw gebouw. 
Hou onze sociale media in de gaten om te zien 
waar we dichtbij jouw in de buurt zijn. 

WZC ZORGHOTEL SENIORCITY, 
GENT

KANTOOR, 
SCHERPENHEUVEL

O N Z E  G E B O U W E N  I N   E E N  N I E U W  K L E E D J E
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I-MENS IN JOUW BUURT

Aarzel alvast niet om binnen te springen op een van 
onze locaties voor al je vragen of bekommernissen.  

KINDERDAGVERBLIJF, LOCHRISTI

KANTOOR EN KINDERDAGVERBLIJF, LOKEREN

O N Z E  G E B O U W E N  I N   E E N  N I E U W  K L E E D J E
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THUISZORGDIENSTEN

• Thuisverpleging 
Onmiddellijk op te starten zorg, verstrekt  
door goed opgeleide verpleegkundigen.

• Korte en lange nachtzorg 
Avondzorg, al dan niet met overnachting.

• Gezinszorg 
Persoonsverzorging, huishoudelijke taken,  
administratie, psychosociale ondersteuning …

• Oppas en vervoer 
Vrijwilligers voor toezicht, ondersteuning,  
gezelschap of transport.

• Poetshulp 
Poetsen en ook winkelen, strijken en koken.

• Strijkatelier 
Professioneel strijkatelier in Evergem.

• Maaltijden aan huis 
Elke dag een gezonde maaltijd thuisgebracht.

• Klusjesdienst 
Kleine onderhoudswerken en karweien. 

JONGE GEZINNEN

• Vroedkunde aan huis 
Begeleiding thuis, vóór en tot 1 jaar na de bevalling.

• Kraamzorg 
Babyverzorging en licht huishoudelijk werk,  
tot 12 weken na de bevalling. 

• Kinderdagverblijf 
Opvang van kinderen tot 3,5 jaar.

• Onthaalouders 
Opvang van kinderen tot 3,5 jaar.

• Kortdurende thuisoppas zieke kinderen 
Zorg aan huis voor een ziek kind. 

• Thuisoppas kinderen met specifieke  
zorg behoeften 
Geschoolde oppas voor langdurig ziek kind  
(0 - 14 jaar). 

• Opvoedingsondersteuning 
Professionele hulp van opvoedingscoaches.

 078 15 25 35
 (24/24 — 7/7)

 info@i-mens.be
 www.i-mens.be

 Tramstraat 61
 9052 Zwijnaarde

   

OUDEREN

• Lokaal dienstencentrum 
Gezellig samenzijn en ontspannen met  
leeftijdsgenoten. 

• Kortverblijf 
Tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum.

• Dagopvang 
Als de mantelzorger er even tussenuit is of wil. 

• Dagverzorgingscentrum 
In gezelschap de dag actief beleven en van een 
warme maaltijd genieten. 

• Collectieve autonome dagopvang 
In kleine groep een aangename dag doorbrengen.

• WZC Zorghotel 
Een waardig alternatief als thuis blijven geen 
optie meer is. 

• Assistentiewoningen 
Zelfstandig en kwaliteitsvol wonen mét  
professionele zorg.

• Z-plus zorgcentrale 
Thuis blijven wonen mét professionele zorg  
op afstand.

CONTACT

Bel ons met bijkomende vragen.
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W E R K E N  V O O R  
I - M E N S   I S :   
I E T S  B E T E K E N E N  
V O O R  M E N S E N

i-mens is een nieuwe 
zorgorganisatie. Nieuw, maar met 
bakken ervaring.  
Onze 12 000 medewerkers en 
2 200 vrijwilligers zijn al jaren 
actief in zorg en welzijn aan huis. 
i-mens is de meest complete 
zorg organisatie van Vlaanderen 
en Brussel. We zijn er voor 
iedereen, van jong tot oud, in 
elke fase van het leven. 

Wij zijn permanent op zoek naar 
enthousiaste medewerkers en 
gemotiveerde vrijwilligers. Wil je  
veel voor mensen betekenen?  
Je graag inzetten voor anderen?  
Dicht in de buurt mensen 
helpen? 

Dan is werken bij i-mens zeker  
iets voor jou. 

VRAGEN 
Heb je vragen over  
een job of een vrijwillig 
engagement?

 078 15 25 35

SOLLICITEREN
Solliciteren doe je via 

 www.i-mens.be/jobs

MEDEWERKERS
We zoeken gemotiveerde 
medewerkers in Vlaanderen en 
Brussel voor al onze diensten:

 – gezins- en bejaardenhulp; 
 – thuisverpleging; 
 – poetshulp;
 – kinderopvang; 
 – woonzorg.

Wij bieden:
 – werk in je buurt;
 – werk in een huiselijke sfeer; 
 – een goed loon; 
 – werkzekerheid;
 – gezonde balans 

werk-privé;
 – groeikansen;
 – begeleiding en vorming.

VRIJWILLIGERS
Bij i-mens werken professionals 
en vrijwilligers samen. Vrijwilligers 
zetten zich in hun buurt in: 

 – als chauffeur;
 – als dag- of nachtoppas;
 – bij ouderen thuis; 
 – bij jonge gezinnen thuis;
 – in kinderdagverblijven; 
 – in woonzorgcentra.

Ben jij de enthousiaste 
vrijwilliger die i-mens zoekt? 
Dan heb je:

 – vrije tijd;
 – een groot hart;
 – een luisterend oor;
 – zin om veel voor mensen  

te betekenen.



PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost
729

i-mens, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde

word 
i-mens
Werken in de zorg is van onschatbare waarde. 
Want je werkt met mensen, voor mensen en bij 
de mensen. Zit zorgen jou in het bloed?

Solliciteer via i-mens.be/jobs

Poetshulp Halia (54) en Christine (71)
“Poetsen in de zorgsector is anders. Je 
kan zoveel betekenen voor de mensen.”
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