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i-mens is een onafhankelijke 
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.  
Van voor tot na de geboorte, opvang 
van jong en oud, verpleging en 
verzorging, hulp en ondersteuning  
in huis.

Een team van professionals en 
vrijwilligers staat voor je klaar.  
Samen omringen zij jou voortaan  
met de beste zorgen.
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Omstandigheden, noden en behoeftes van mensen veranderen. Daarom 
denken we als zorgorganisatie voortdurend na over hoe we onze diensten 
nog beter kunnen maken voor onze klanten en onze medewerkers. 

Ook na corona blijven we constant in beweging om innovatieve 
en aanvullende vormen van dienstverlening uit te werken. Met 
als voorwaarde dat deze vernieuwing de klant verder helpt om 
langer en op een kwalitatieve manier thuis te wonen. 

Een voorbeeld is beeldbellen. 
Naast hulp aan huis, bieden 
we zo ook ondersteuning op 
afstand. We kiezen daarbij 
voor een ‘warme’ installatie. 
Een tablet verzenden met 
de post werkt niet. Dus we 
sturen een persoon aan huis 
en betrekken de familie en de 
lokale zorgverlener. Zorg aan 
huis is en blijft onze kracht.

Investeren in vernieuwende, betere zorgvormen betekent dus niet 
alleen investeren in technologie, of investeren met geld. Het betekent 
voor ons ook investeren in onze medewerkers en onze klanten. Onze 
klanten willen we met warmte en kennis van zaken persoonlijk verder 
helpen. Onze medewerkers verdienen eveneens een persoonlijke 
ondersteuning en een loopbaan aangepast aan hun eigen leefwereld. 
Het is onze taak als sociale zorgorganisatie om iedereen mee te 
krijgen en enthousiast mee te laten stappen in deze vernieuwingen. 
Zo maken we samen werk van jouw zorg voor de toekomst.

Je leest in deze editie van ons magazine wat we tot nu toe realiseerden 
en hoe we verder investeren in de zorg en ondersteuning van morgen. 

Team innovatie
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Kantoor

Kinderdagverblijf

Woonzorgcentra en  
assistentiewoningen

Andere

i-mens, thuis in zorg aan huis.

En ook heel dicht bij jou. Kom ons bezoeken 
en maak kennis met onze medewerkers. 
Samen bekijken we wat we voor jou kunnen 
betekenen.

Je vindt onze kantoren, kinderdagverblijven, 
zorghotels en assistentiewoningen op 
verschillende plaatsen in Vlaanderen  
en Brussel. 

Tot binnenkort!
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OPLEIDINGSKANSEN  
EN WERKZEKERHEID

Het project 
#kiesvoordezorg 
ondersteunt mensen die 
voluit voor een nieuwe 
carrière als zorgkundige 
of verpleegkundige 
willen gaan. Maar liefst 
9 enthousiastelingen 
gingen daarop in en 
volgen sinds september 
2021 een opleiding tot 
verpleegkundige bij 
i-mens. Kers op de taart? 
Vanaf dag 1 een contract 
van onbepaalde duur. 

Jill is een van de deelnemers: “De zorg is een warme 
sector, je draagt je steentje bij aan de maatschappij 
en je doet nuttig werk. Al van jongs af aan ben ik 
geïnteresseerd in verpleegkunde, maar ik heb nooit 
de stap gezet. Toen ik over dit project hoorde, heb ik 
geen minuut getwijfeld. Ik vind het echt schitterend.”

I-MENS 
HELDENBOSSEN 
VOOR IEDEREEN

In volle coronatijd kocht i-mens, 
met de steun van partners, op 
verschillende plaatsen in Vlaanderen 
grond aan om er boompjes te 

planten. Deze staan symbool voor 
de kracht en flexibiliteit van onze 
medewerkers en vrijwilligers. Het 
is onze manier om onze mensen te 
bedanken en tegelijk Vlaanderen ook 
wat meer groen en zuurstof te geven. 
Want zorg dragen voor anderen 
betekent voor ons ook zorg dragen 
voor het milieu waarin we leven.

Ondertussen kregen onze i-mens 
Heldenbossen vorm en laten we 
graag iedereen meegenieten. Voor elk 
Heldenbos stippelden  
we wandelroutes 
uit. Scan dan de QR-
code en download de 
5 wandelkaartjes. De 
interessante weetjes 
krijg je er zomaar bij!

NIEUWE SAMENWERKINGEN  
IN OOSTENDE EN BREDENE

Vanaf 1 januari 2022 neemt i-mens de dienstverlening 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg over van de 
badsteden Oostende en Bredene. De bestaande klanten 
kunnen alvast blijven rekenen op kwaliteitsvolle en 
warme zorg op maat. Hun vertrouwde zorgverleners 
zullen ze blijven zien. Vanaf januari in een jasje van 
i-mens maar met de zekerheid op goede ondersteuning. 

Alle personeelsleden maken mee de overstap naar 
i-mens. Deze overstap bereiden we samen met hen goed 
voor. Zodat alle gezinshulp en poetshulp vlot en vertrouwd 
kan worden verdergezet.
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Mis geen enkel i-mens nieuwtje

VOLG i-mens    

PREMIER ALEXANDER 
DE CROO DOET 
HARTEN SNELLER 
SLAAN

Op Dag van de Verpleging op 12 mei bracht 
premier Alexander De Croo een bezoek 
aan thuisverpleegkundige Stéphanie en 
haar patiënte Hetty. Hiermee erkent hij 
het harde werk van alle collega’s in onze 
zorgorganisatie in het voorbije anderhalf 
jaar. De premier zag hoe Stéphanie met 
kennis van zaken en vooral met warme zorg 
omgaat met de mensen die thuis wonen. 

Wij gaven alvast mee aan de premier 
dat we ernaar uitkijken om verder vorm 
te geven aan de thuishospitalisatie 
van de toekomst en de verdere 
ontwikkelingen in telemonitoring.

ZELFSTANDIG  
WONEN IN ONZE 
ASSISTENTIEWONINGEN

Wist je dat i-mens ook assistentiewoningen 
heeft? Naast zorg aan huis, bieden we ook 
ondersteuning aan iedereen die zelfstandigheid 
vooropzet, maar wat extra hulp kan gebruiken. 

Er zijn i-mens assistentiewoningen in Kuurne, 
Wenduine, Herent, Gent, Oostende en Aalst. 
Hier kan je je dagen zorgeloos doorbrengen op 
een boogscheut van de stad of aan de kust. 

BENIEUWD? NEEM EENS EEN KIJKJE!

Kom in december langs op onze kijkdagen in 
Oostende, Wenduine, Gent of Kuurne. We geven je 
vrijblijvend alle info en tonen hoe de woningen er 
uitzien. Kan je er niet bij zijn, maar ben je toch 
nieuwsgierig? Maak dan een afspraak voor een 
persoonlijke rondleiding via 078 05 54 00 of 
assistentiewoningen@i-mens.be.  
Of volg alvast een virtuele rondleiding op  
www.uwassistentiewoning.be.

ONZE NIEUWE I-MENS 
SITE IN OOSTENDE
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I N N O V A T I E V E 
Z O R G O P L O S S I N G E N 

K U N N E N   O O K  
J O U   H E L P E N
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R obots in woonzorgcentra 
die pilletjes rondbrengen. 
Polshorloges die 

je hartslag meten en je 
stappen tellen. Pleisters 
die aangeven wanneer een 
wonde is genezen. Het zijn 
maar enkele voorbeelden 
van innovaties in de zorg. 

We geloven sterk dat digitale en 
technologische hulpmiddelen 
de menselijke zorg nog beter 
kunnen maken. Zorg op 

afstand zal de zorg aan huis 
nooit vervangen, maar het 
is wel een aanvulling op de 
bestaande dienstverlening. Wij 
noemen het een hybride zorg 
waar handen aan het bed en 
techniek samengaan. Onze 
medewerkers combineren 
zorg en ondersteuning, zowel 
fysiek bij de mensen thuis 
als op afstand. Professioneel 
en persoonlijk. Want zorg 
blijft een taak van mensen. 

BEELDBELLEN:  
NIEUW EN TOCH AL  
HEEL VERTROUWD 

Elk nadeel heeft zijn voordeel, 
dat is de positieve noot die we 
plaatsen bij de coronacrisis. 
Het was een hele uitdaging om 
in volle lockdown beschermd 
en veilig alle klanten te kunnen 
verzorgen. We zochten en 
vonden nieuwe manieren om 
iedereen te blijven helpen. En 
we vonden ook een openheid 

Elke dag stellen we alles in het werk 
om mensen zo lang als mogelijk 
thuis te laten wonen. i-mens zet 
daarbij steeds meer in op innovatie. 
Maak kennis met enkele projecten 
binnen onze dienstverlening.  
Het is meer dan een verhaal van 
technologie, gadgets, wearables  
en andere turbotaal. Zie hoe 
innovatieve zorgoplossingen ook 
jou kunnen helpen. 
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om die nieuwe manieren uit 
te proberen. Zo gingen zelfs 
80-plussers zonder digitale 
ervaring aan de slag met 
een tablet of smartphone. Zij 
gingen chatten en beeldbellen. 
Alles beter dan geïsoleerd 
thuis te moeten zitten! 

Sinds april 2020 bieden we 
senioren (65+) gratis tablets aan 
zodat ze kunnen videobellen met 
familie en vrienden. We sloegen 
daarvoor de handen in elkaar 
met de zorgcentrale Z-plus, 
Familiehulp en AG Phil at Home. 
Dat testproject was een schot in 
de roos. Johanna Lerberghe (84) 
is alvast een tevreden gebruiker 
en ziet zich niet meer zonder 
tablet: “Ik dacht eerst, moet je 
zo oud geworden zijn om dat 
te leren? Maar mijn zoon vond 
dat ik dat moest doen. Dat 
was de enige manier om mijn 
mantelzorger of familie nog 
eens te zien. Ze stuurden foto’s 
of belden. Het is schitterend.” 

BELLEN EN BEZOEKEN,  
EEN MOOIE AFWISSELING

We zetten nu een stap verder 
en gebruiken beeldbellen niet 
enkel om sociale contacten 
te stimuleren. We willen het 
stapsgewijs integreren in onze 
dienstverlening. Naast de 
fysieke zorg ter plaatse, kan 
een verzorgende 1 tot 4 keer 
per week een online gesprek 
hebben met een klant. 

Verzorgende Kelly Claes 
twijfelde geen seconde toen 
ze de kans kreeg om in dit 
project te stappen. “Je maakt 
de mensen gelukkig, dat voel 
je echt tijdens de gesprekken. 
Bovendien maak je hen blij 
op een andere manier dan je 
gewoon bent als verzorgende.” 

Kelly komt iedere 
donderdagvoormiddag naar 
kantoor om haar gesprekken 
te doen. Ze legt meteen ook de 
gesprekken voor de volgende 

weken vast. “Gemiddeld bel 
ik ongeveer een kwartier per 
persoon. Met sommige klanten 
bel ik 5 minuutjes omdat dat 
voor hen voldoende is. Met 
anderen kan ik meer dan een uur 
aan de lijn hangen omdat je voelt 
dat ze nood hebben aan die 
babbel. We geven ook tips mee, 
bijvoorbeeld rond valpreventie, 
gezond eten, goede nachtrust …” 

Mensen gelukkig maken is 
haar drijfveer, maar Kelly is 
ook enthousiast omwille van 
andere redenen: “Ik doe mijn 
job als verzorgende heel 
graag, maar beeldbellen is 
iets nieuws en het zorgt voor 
meer afwisseling in mijn job. 
Ik geloof ook dat het een 
oplossing kan zijn voor bepaalde 
taken. Klanten die een pilletje 
nodig hebben kan je daarop 
wijzen tijdens het gesprek. 

IK DACHT  
EERST, MOET  

JE ZO OUD 
GEWORDEN ZIJN 

OM DAT TE 
LEREN? MAAR, 

HET WERKT 
SCHITTEREND.

 JOHANNA, KLANT

KELLY: “ZO’N UITGEBREIDE BABBEL, 
WAARBIJ JE ELKAAR OOK ZIET, MAAKT 
DE MENSEN OPRECHT GELUKKIG.”
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Daar hoef je niet per se voor langs te gaan. 

Maar het mag nooit vervangend zijn, er is 

nog altijd nood aan menselijk contact.” 

Na ieder gesprek vult Kelly een formulier in. Zo 

komen er soms andere noden naar boven, zoals 

bijvoorbeeld de nood aan een poetshulp of 

klusjeshulp om een kapotte lamp te vervangen. 

Zaken die andere collega’s kunnen opvolgen. 

Als enige zorgorganisatie bieden we namelijk 

een geïntegreerd zorgmodel aan. Wij hebben 

een veelheid aan diensten, voor elk wat wils 

en wat nodig is op elk moment in het leven. 

EEN BABBELTJE SLAAN DOET 
ONGELOOFLIJK VEEL DEUGD 

Eliane Thys, een spraakwaterval uit Sint-Niklaas, 

wist van dag 1 dat beeldbellen iets voor haar 

was. “Sinds mijn man is overleden woon ik alleen 

in Sint-Niklaas. Ik ben een echte babbelaar 

en moppentapper. Ik vind het fantastisch dat 

ik wekelijks een babbeltje kan slaan met een 

verzorgende van i-mens. We spreken over koetjes 

en kalfjes, maar voor mij breekt dit eens mijn 

dag. Anders zit ik alleen, het doet echt deugd om 

mijn verhalen met iemand te kunnen delen.” 

Bij de start van het project kwam er iemand 

langs om meer uitleg te geven over de werking 

van de tablet. Een verzorgende volgde ook 

mee zodat Eliane vragen kon stellen. Alles 

verloopt vlotjes. “Iedereen is altijd vriendelijk 

en enthousiast. Ik bel 2 keer per week met een 

verzorgende. Voor mij is dat voldoende, want 

op de andere dagen komt er een verzorgende 

en een poetshulp van i-mens langs.” 

Door de mooie resultaten werd het project 

verlengd en genieten we tijdelijke (corona)flexibele 

financiering voor gezinszorg op afstand. De vraag 

naar deze zorg is er. We hopen beeldbellen in de 

gezinszorg op grote schaal te kunnen inzetten 

vanaf januari 2022.

Wie interesse heeft, kan instappen in het project. 

Deelnemers zijn welkom. >
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PROJECTEN  
ZORG OP AFSTAND

Er zijn nog meer voorbeelden en projecten 
van zorg op afstand waar i-mens op inzet: 

 – digitaal zorgpag diabetes, waarbij we 
mensen met suikerziekte op afstand 
begeleiden en mee monitoren;

 – onco@home, een project rond de 
opvolging van kankerbehandelingen;

 – covidcare@home (in volle 
coronacrisis): enkele interessante en 
succesvolle telemonitoringprojecten 
waarbij patiënten werden opgevolgd 
bij een coronabesmetting.

Onze ambitie is om de projectfase snel 
genoeg te verlaten en een volwaardige 
dienstverlening op afstand aan te 
bieden. Zo kunnen we nog meer mensen 
op maat en op tijd verder helpen. 

We kunnen daarbij steeds rekenen 
op de zorgcentrale Z-plus, onze 
partner in zorg op afstand.

INFO: interesse in of wil je deelnemen aan  
1 van de projecten? Laat het ons weten via 
magazine@i-mens.be 

Bekijk ook www.z-plus.be
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VELE “DIGITALE” HANDEN  
MAKEN LICHT WERK 

Kleine dagelijkse taken zoals opruimen, aankleden, 
boodschappen doen, de rolluiken optrekken, 
de krant uit de brievenbus halen, de hond 
uitlaten… Het lijken de makkelijkste zaken om 
te doen. Voor de meeste mensen toch. Maar 
deze taken kunnen (opeens) een last zijn, en 
dan is een paar extra handen welgekomen. 

Handen die wij met plezier uit onze i-mens mouwen 
steken. Met onze professionele krachten en met 
onze vrijwilligers. Toekomstgericht bekijken we 
mogelijke samenwerkingen met deelplatformen. 

We denken daarbij aan onlineplatformen waar vraag 
en aanbod op elkaar wordt afgestemd en mensen 
elkaar vinden om elkaar te helpen.  
Een voorbeeld daarvan is het deelplatform Helpper. 
Tijdens de coronapandemie was het platform 
gratis en konden ook onze klanten hier zoeken naar 
vrijwillige helppers.  

Onze eigen, uitgebreide vrijwilligerswerking kon 
toen namelijk niet op volle kracht werken. 

Na de lockdown startte i-mens een testproject 
waarbij 25 klanten 40 euro krijgen om te 
besteden op het platform. Dat project stopt 
eind november 2021. De resultaten moeten ons 
helpen om mogelijke samenwerkingen in een 
deeleconomie verder in kaart te brengen. 

VERTROUWDE HULP  
UIT DE BUURT IS 

CRUCIAAL
VIVIANE, KLANT

Viviane Sorée (61) gebruikt al 4 jaar het online 
deelplatform en kent er de meerwaarde van: 
“Door mijn handicap heb ik veel nood aan 
assistentie, te veel om uitsluitend op te lossen 
met medewerkers van i-mens”, getuigt Viviane.

Op jonge leeftijd werd ze fysiek gehandicapt 
door een virale besmetting ten gevolge van 
hersenvliesontsteking. Het hield haar niet tegen om 
het diploma van orthopedagoge te behalen, veel 
onderzoekswerk te verrichten voor de universiteit 
en voor kabinetten te werken. Een verzorgende 
van i-mens komt bij haar langs en ze kan ook 
rekenen op een van onze vrijwilligers voor de 
nachtvoorbereiding. “Daarnaast heb ik ondertussen 
een uitgebreid netwerk aan vrijwilligers en helppers 
die me dagelijks ondersteunen. Van de dagelijkse 
verzorging tot het ontbijt maken, met de hond 
gaan wandelen, me in en uit bed helpen … Ik kies 
met wie ik in zee ga, maar ook de helppers kunnen 
kiezen. Met mijn professionele hulp is er altijd de 
tijd om te zien of er een klik is. Ik probeer dat ook te 
vinden met de vrijwilligers die me kunnen helpen. 
Vertrouwen en nabijheid zijn cruciaal. Kennismaken 
met de buurt en de verschillende persoonlijkheden 
van mijn ondersteuners is een enorme verrijking.” •

VIVIANE SORÉE: “OOK DE HULP VAN 
VRIJWILLIGERS IS VOOR MIJ BELANGRIJK.”
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C indy (37) ontvangt en verzorgt al 14 jaar 
kinderen bij haar thuis. Het is er één en 
al huiselijke drukte. De kinderen mee 

helpen openbloeien van baby tot zelfstandige 
peuter is haar motivatie en drijfveer. Dankzij 
de digitale communicatie van Cindy krijgen de 
ouders geregeld een inkijk in hoe alles verloopt. 
Uiteraard volgens de regels van de privacy. 

“Via Facebook en Instagram toon ik wat mijn 
job juist inhoudt. Dat kan een uitstapje naar 
de boerderij zijn, knutselwerkjes maken, een 
wenmomentje met een nieuwe baby … Via 
Instagram ben ik voornamelijk in interactie 
met mijn collega’s. Zo inspireren we elkaar.”

Ook de ouders informeren en geruststellen doet 
Cindy grotendeels digitaal. “Zeker bij een 1ste 
kindje is er nog veel nieuw. Die ouders stel ik 
dan gerust door geregeld een foto te sturen.”

Cindy vindt de extra digitale communicatie een 
meerwaarde. Omdat het ook toont wat i-mens 
allemaal doet. “Als ik iets op sociale media plaats, 
tag ik @i-mens vaak. Ik draag de naam van onze 
organisatie met plezier uit, omdat ik een trotse 
medewerker ben. En wie wil, klikt door en maakt 
zo kennis met de diensten van i-mens.” •
MEER INFO over onze kinderopvang vind je op 
www.i-mens.be/ons-aanbod/kinderopvang

CINDY
ONZE DIGITALE AMBASSADEUR

EEN TAART VOOR
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W e laten enkele collega’s 
aan het woord die met 
trots vertellen waarom ze 

een job in de zorg zo graag doen. 
Misschien inspireert hun verhaal 
jou wel om ook i-mens te worden?

ONDERSTEUNING  
IN HET HUISHOUDEN

Lorenzo (29) koos bewust voor een 
job als poetshulp, want hij houdt van 
sociaal contact en variatie. Zoals veel 
collega’s actief in de zorg, is het ook 
voor Lorenzo belangrijk om mensen 
te ontzorgen. “Met plezier neem ik 
een rol op in het huishouden. En 
ja, ik sla graag eens een praatje.” 

W E R K E N  
I N  D E  Z O R G

We hebben allemaal onze persoonlijke noden, 
behoeftes, verwachtingen en verzuchtingen.  

Ook wanneer we extra hulp of ondersteuning  
in huis nodig hebben. Dat is iets waar de i-mens 

medewerkers en vrijwilligers graag bij helpen.  
En om iedereen daarbij te helpen, zijn extra 

collega’s erg welkom.
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KAREN: “DANKZIJ 
LORENZO KUNNEN 
WIJ ONZE EIGEN 
JOB GOED DOEN.”
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“In vergelijking met andere bedrijven met 
dienstencheques, worden wij het beste 
betaald. De correcte en goede betaling, en 
de flexibile verlofregeling en communicatie 
maakt dat wij ons goed voelen in ons vel. 
Deze job is ook prima te combineren met 
mijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis.”

“Lorenzo ondersteunt ons al 5 jaar in het 
huishouden. Hij kent het reilen en zeilen hier en 
is een deel van ons gezin geworden”, getuigt 
Karen (42). “Lorenzo maakt het ons mogelijk om zelf 
onze job te doen in de zorg en in het onderwijs.”

WARME VERPLEEGKUNDE 

Magda (56) werkt al 11 jaar als thuisverpleegkundige 
voor i-mens. “Mensen zien mij graag komen. 
Ik kan zelfstandig werken, terwijl we toch een 
team vormen. Daar haal ik veel voldoening uit.”

“Het menselijke aspect is het belangrijkste in de 
zorg”, vindt Magda. Ze is blij dat ze die menselijkheid 
terugvindt bij haar werkgever. “Ik ben 4 jaar 
geleden zwaar ziek geweest en wilde daarna 
graag minder uren werken. Dat was mogelijk.”

INFORMEREN EN ASSISTEREN

“Ik was stewardess bij Brussels Airlines”, vertelt 
Karin (50). “Het vliegtuig, de check-in, de VIP’s 
in de lounge … Ik liet het allemaal achter me. 
Als dat geen carrièreswitch is!” Karin werkt 
nu als tele-adviseur in het service center.

“Wat zo fijn is, is dat je de 1ste stap bent in het 
proces om iemand verder te helpen. Daar zijn 
de mensen je enorm dankbaar voor. Ik werk 
graag in vroege shiften. Dan kan ik langsgaan 
bij mijn mama en ben ik er voor de hobby’s 
van mijn dochter. En … ik heb geen files.” Ook 
de mogelijkheid om thuis te werken is positief. 
“Een goede balans werk/familie is alles”, besluit 
Karin. En die heeft ze bij i-mens gevonden. 

ZORGEN VOOR GEZINNEN,  
OOK VOOR DAT VAN JEZELF

“Flexibel, menselijk, 
ondersteunend 
en met een goede 
afstemming werk-
privé”, zo omschrijft 
Rebecca (32) haar 
job als verzorgende 
bij i-mens. “Ik 

neem jullie gewoon even mee in mijn werkdag. 
Dan begrijp je meteen waarom het zo tof is.” 

08:00  Start werkdag. 

08:30  Samen met mijn 1ste klant  
inkopen doen in de supermarkt.

10:00  Koken voor Madeleine  
en boterhammen voorzien  
voor ‘s avonds.

12:00   Kopje koffie en kleine babbel, 
bedden verschonen, badkamer 
en slaapkamer schoonmaken.

15:00  Voetbadje en voetmassage  
voor de 90-jarige Pauline.  
Samen een woordzoeker  
oplossen.

16:20  Thuis, tijd voor mijn gezin  
en mijn webshop.

16:45  Zoon ophalen van de opvang 
en samen wat ravotten.

18:00  Tv kijken met de zoon,  
frietjes halen. Slaapritueel. 

Bekijk ook onze i-mens-wall (blz. 28) en 
de hoogtepunten op Instagram voor het 
fotoverslag van Rebecca’s werkdag. •

OOK ZIN OM HET VERSCHIL TE MAKEN 

VOOR ANDEREN? Word ook i-mens! 

Bekijk onze vacatures op www.i-mens.be/jobs.
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E E N  C H R O N I S C H  
Z I E K  K I N D ,  I S  V O O R A L  

O O K  E E N  K I N D

Als het gewone gezinsleven voor velen al een 
dagelijkse strijd is, dan hebben ouders van een 

chronisch ziek kind extra nood aan ondersteuning. 
Zoals blijkt uit dit verhaal van de mama van Kenza,  

is zorg maar 1 van de puzzelstukjes in zo’n gezin. 
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M et verschillende gespecialiseerde diensten 
en met het Steunpunt Mantelzorg reikt 
i-mens al heel wat oplossingen aan aan 

Sihem. Maar om een chronisch ziek kind vooral ook 
een kind te laten zijn, moeten alle puzzelstukjes 
goed vallen. In de zorg en ver daarbuiten.

“Kenza is geboren zonder slokdarm en met 
hartproblemen. Ze lag van dag 1 voor lange tijd op 
intensieve. Heel lang hebben wij in het ongewisse 
geleefd. De eerste 2 jaar waren extra moeilijk. Het 
is niet makkelijk om hulp en je weg in de zorg te 
vinden.” Sihem is mama van Kenza, die ondertussen 
5 jaar is. Ze getuigt hoeveel nood er is om als 
ouder van een chronisch ziek kind goede, juiste en 
voldoende ondersteuning te hebben. “Vooral de 
overgang van het ziekenhuis naar huis was lastig. 
De specialisten die dag en nacht klaarstonden, 
vielen opeens weg. De thuisverpleegkundigen en 
gezinszorg waren niet allemaal vertrouwd met de 
speciale zorg die Kenza nodig heeft. Maar die extra 
hulp is belangrijk om de balans te vinden tussen 
je gezinsleven, je werk en de rest van je leven.” 

JE ZOEKT EEN OPLOSSING 
VOOR ALLES TEGELIJK

Hoewel ze hun uiterste best doen, zijn niet 
alle thuisverpleegkundigen gespecialiseerde 
of pediatrische verpleegkundigen. “De zorg 
voor chronisch zieke kinderen vraagt andere 
handelingen en gespecialiseerde materialen”, 
vertelt Stephanie, thuisverpleegkundige bij i-mens. 
“Dat vraagt extra aandacht en specialisatie. Wij 
zetten daar op in. Maar kinderen zijn een ander 
soort patiënten dan de doorsnee patiënten die wij 
thuis verzorgen. Een intensievere samenwerking 
met bijvoorbeeld ziekenhuizen biedt hier 
mogelijkheden. En sowieso is er een goede 
samenwerking nodig met iedereen die zorg biedt. 

GESPECIALISEERDE JONGLEURS

Naast gespecialiseerde verpleegkundige zorg, 
kunnen gezinszorg en zorg op afstand zeker 
helpen. Sihem vond ook steun bij Steunpunt 
Mantelzorg. “Weet je, je zoekt niet enkel zorg 
voor je kind met een chronische ziekte. Je zoekt 
ook ondersteuning en hulp voor je gezin. Zorg 
is maar 1 aspect. Je hoopt op een flexibele 
werkgever, een goede verlofregeling, een 
crèche en school die je kind kan opvangen … 
Je zoekt een oplossing voor alles tegelijk.” 

“Zelfs al is je kind chronisch ziek, het blijft ook 
gewoon een kind dat zich wil ontplooien en 
amuseren op school, ongeacht de zorgnood”, 
benadrukt Sihem. “Met het gezin willen we ook 
kunnen deelnemen aan het gewone leven, samen 
eens iets leuks doen. En je moet als mantelzorger 
je sterkte behouden, werken, opvoeden, de 
was en de plas doen … Alleen red je dat niet.” 

Ouders van chronische zieke kinderen lijken wel 
gespecialiseerde jongleurs. Ze houden voortdurend 
10 ballen in de lucht. Daarom is het belangrijk 
dat deze mantelzorgers ondersteuning krijgen 
bij de diverse aspecten van hun leven. “Voor ons 
is het belangrijk dat organisaties in de zorg en in 
de mantelzorg onze bezorgdheden ook ter harte 
nemen. En dat ze die mee stem geven. Los van 
de zorg, hulp en ondersteuning die we van hen 
kunnen krijgen. Dat doet enorm veel deugd.” • 

MEER INFO over Steunpunt Mantelzorg vind je op 
de website www.steunpuntmantelzorg.be  
of via info@steunpuntmantelzorg.be, 078 77 77 97

Bekijk ons aanbod op www.i-mens.be  
of bel op 078 12 25 35.
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Gerarda Van Hoof (66), 
echtgenote en mantelzorger 
van Hugo Boutsen, is een 
sterke ondernemende vrouw 
die niet bij de pakken blijft 
zitten. Voor iedere hindernis 
zoekt ze oplossingen. Eén 
van de oplossingen vond ze 
in de samenwerking met 
vrijwillige oppasser Charlotte. 

Studente Charlotte Demandt 
(22) zit in haar 3de jaar 
sociaal werk. Ook Charlotte 
weet van aanpakken. Ze 
werkte de voorbije zomer als 
jobstudent in een pluktuin, 
werkt in een bakkerij en is 
om de 2 weken op zaterdag 
aan de slag als oppasser bij 
Hugo, die lijdt aan Alzheimer.

G E R A R D A  & 
C H A R L O T T E
2   O N D E R N E M E N D E   V R O U W E N
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B ij Hugo werd 15 jaar geleden de diagnose 
Alzheimer gesteld. Gedurende zo’n 8 jaar 
kon Hugo nog meewerken in de familiezaak. 

Hij deed ook de boekhouding. De laatste jaren gaat 
het bergaf. Hij heeft last van bloeddrukvallen, heeft 
hulp nodig bij het eten en drinken, kan niet meer 
zelfstandig naar het toilet … En Gerarda is nodig in 
de kledingwinkel die ze samen met haar zoon runt. 

“Het kan hier behoorlijk druk zijn”, vertelt Gerarda. 
“Vroeger hielden we de winkel met z’n drieën open, 
nu doen we het met 2. Waar een wil is, is een weg.” 

“Ik kan mijn man niet meer alleen laten. In 
het begin was het behelpen met vrienden 
en kennissen die langskwamen bij Hugo. Via 
een klant kwam ik te weten dat er vrijwilligers 
waren die oppashulp in het weekend doen. Zo 
kwam ik bij Grisilde Koolen terecht, coördinator 
vrijwilligerswerk van i-mens. Grisilde vond meteen 
een goede match in vrijwilliger Charlotte.” 

“Het was geen gemakkelijke opdracht in volle 
coronatijd om voor mijn opleiding 30 uur verplicht 
vrijwilligerswerk te vinden”, vertelt Charlotte. 

“Ik kwam bij i-mens terecht door simpelweg 
vrijwilligerswerk op Google in te tikken”, lacht 
Charlotte. “Ik maakte meteen een afspraak met 
Grisilde. We hadden een heel open gesprek en 
ze stelde mij onmiddellijk op mijn gemak. Zo 
durfde ik de stap te zetten om bij Hugo te gaan.

DIT IS ZO BOEIEND  
OM TE DOEN

CHARLOTTE, VRIJWILLIGE OPPAS

Vanaf het eerste moment hadden wij een klik. Ik 
vraag Hugo wat hij wil doen en stimuleer hem om 
naar buiten te gaan. De hele dag binnen zitten, 
is niet gezond. Het is belangrijk om te blijven 
bewegen. Wij gaan wandelen of fietsen met de 
duofiets. Of we spelen een gezelschapsspel, 
afhankelijk van waar hij zin in heeft.”

“Voor iedere moeilijkheid die opduikt, zoek ik 
een oplossing”, stelt Gerarda. “Het kan in kleine 
dingen zitten. Zo kocht ik een stemversterker >

CHARLOTTE: “VANAF HET EERSTE  
MOMENT HADDEN HUGO EN IK EEN KLIK.”
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omdat Hugo’s stem zwak is als hij moe wordt. 
En in stukken gezaagde borstelstokken kan hij 
gebruiken als pionnen in gezelschapsspelen. 

Vroeger moest ik tot 11 keer per nacht opstaan om 
Hugo te helpen. In overleg met de huisarts krijgt 
hij nu lichte slaapmedicatie, zodat hij én ik kunnen 
doorslapen. Ik heb absoluut mijn nachtrust nodig.

Als actieve mantelzorger moet je op zoek naar 
oplossingen en alle hulp aanvaarden waar je kan. 
Ik ben blij dat i-mens er is, want zij bieden mij 
een goede oplossing voor de zaterdagoppas.”

VRIJWILLIGERSWERK MAAKT JE STERKER

Na de “verplichte” uren binnen haar studie, 
wou Charlotte Hugo niet loslaten. “Ik heb 
een heel goede band met Hugo. Daarom 
hebben we in overleg met Grisilde, Gerarda 
en Hugo besloten dat ik om de 2 weken als 
i-mens vrijwilliger op zaterdag blijf komen.” 

Om de overige zaterdagen in te vullen, nam 
Charlotte zelf het initiatief om via de school een 
oproep te lanceren naar haar medestudenten 
om zich kandidaat-vrijwilliger te stellen. Het 
lukte. Verschillende studenten meldden zich 
en de overige zaterdagen raakten ingevuld.

IK BEN BLIJ DAT I-MENS 
EN DE ZATERDAGOPPAS 

ER ZIJN
GERARDA, KLANT OPPASHULP

“Dit is zo boeiend om te doen”, zegt Charlotte. 
“Je leert 1 op 1 een andere leefwereld kennen, je 
verkent het werkveld en je bouwt een band op. 
Deze ervaringen komen zeker van pas in mijn 
latere werk. Dit vrijwilligerswerk heeft mij ook 
geholpen om over mijn sociale angsten heen te 
komen. Vroeger zou ik dit nooit gedurfd hebben.”

Wat Charlotte nog graag wil meegeven aan 
kandidaat-vrijwilligers? “Probeer het, laat je niet 
afschrikken. Het loont zeker de moeite.” •

ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK? Stuur jouw 
gegevens naar vrijwilligers@i-mens.be,  
bel 078 15 25 35, of bekijk de vacatures op  
www.i-mens.be/vrijwilligers.

Meer verhalen over omgaan met dementie,  
lees je in onze blogs.

GERARDA: “VIA EEN KLANT IN DE WINKEL HOORDE  
IK VOOR HET EERST OVER VRIJWILLIGERSWERK.”
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Met het project ‘iedereen 
mobiel’ kiest i-mens 
resoluut voor duurzame en 
slimme mobiliteit.  
De i-mens wagens die je 
ziet rondrijden zijn bijna 
allemaal hybride wagens. 
Onze medewerkers kunnen 
voordelig een (hybride) 
privé-wagen of elektrische 
fiets leasen. En dankzij de 
samenwerking met cambio 
kan iedereen autodelen. 

O p heel wat van onze 
i-mens locaties staan 
elektrische deelwagens. 

Tijdens de kantooruren 
zijn ze ter beschikking van 
onze medewerkers. Na 
de kantooruren delen we 
deze wagens ook met de 
buurtbewoners en alle cambio-
gebruikers. ‘Sharing is caring’, 
en zo is de link tussen i-mens 
en cambio snel gelegd.

HOE WERKT HET?

Cambio autodelen is 

te vergelijken met een 

uitleendienst, niet voor boeken 

maar voor auto’s. Je betaalt 

een maandelijks abonnement 

(4, 8 of 22 euro, afhankelijk 

van het gewenste gebruik 

en aantal kilometers). Als lid 

reserveer je een auto op het 

moment dat je er een nodig 

hebt. Verzekering en brandstof 

zijn in de prijs inbegrepen. Vaste 

kosten, onderhoud, keuring en 

administratiewerk vervallen. 

Die neemt cambio voor zijn 

rekening. Voor wie weinig rijdt, 

is autodelen dus interessanter 

dan een auto bezitten. 

DOE OOK MEE!

Geniet nu van 
een gratis instap 
bij cambio 
Vlaanderen! Met 
onderstaande 
code krijg je een 
korting ter waarde 
van de instapkost (35 euro). 
Geldig tot 31 december 2021.

MEER INFORMATIE OVER 
CAMBIO AUTODELEN

Tel. 09 242 32 15  
en www.cambio.be

i-mens medewerkers kunnen 
met vragen terecht bij onze 
personeelsdienst. •

35 euro  
korting

met code 
“imens2021”

A U T O D E L E N  M E T 
I - M E N S  E N  C A M B I O

STANDPLAATSEN 
I-MENS AUTODELEN

Brugge - Pathoekeweg 34
De Haan - Brugsesteenweg 80
Evergem - Langerbrugsestraat 69 
Herent - Notelaerenweg 43
Kortrijk - ’t Hoge 49
Lokeren - Pastorijstraat 1
Mesen - Ketelstraat 6A
Moerbeke-Waas - Hospicestraat 15
Turnhout - Slachthuisstraat 68 
Zwijnaarde - Tramstraat 61
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D at 2020 een uitzonderlijk moeilijk jaar was 
voor iedereen, dat is duidelijk. Maar ook 2021 
bracht de nodige uitdagingen. Een gesprek 

met de algemeen directeur van i-mens Karin 
Van Mossevelde en voorzitter Erwin Devriendt.

Karin: “2021 was voor i-mens zo mogelijk nog 
zwaarder dan 2020. We hadden vurig gehoopt 
dat we elkaar opnieuw gingen kunnen zien en 
vastpakken. Een échte verbinding maken is oh zo 
belangrijk wanneer je een nieuwe organisatie op 
poten zet. Corona was misschien minder heftig 
aanwezig, maar wel veel sluipender, het hele jaar 
door. Gelukkig zijn we altijd kunnen blijven rekenen 
op de enorme veerkracht van onze mensen.”

Erwin: “In 2022 willen we voluit gaan voor rust, 
stabiliteit en een bedrijfscultuur waar iedereen 
fier op is. We willen dat onze mensen elkaar 
écht leren kennen en niet via een scherm. Dat 
zullen ze ook kunnen doen in onze nieuwe 

of vernieuwde kantoren. Dat zijn of worden 
warme en creatieve ontmoetingsplaatsen 
waar medewerkers elkaar ontmoeten.” 

EEN TOVERMIDDEL BESTAAT NIET  

In het onderwijs, in de horeca, in de retail én 
in de zorg … Overal zijn er personeelstekorten. 
De zoektocht naar nieuw talent barst in alle 
hevigheid los. Ook i-mens is op zoek naar nieuwe 
mensen. Samen met een groep van experten 
werkte ze een strategisch plan uit rond twee 
centrale vragen: Hoe trekken we nieuw talent 
aan? Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers 
blijven kiezen voor ons en de zorgsector? 

Voldoende handen aan het bed houden 
is een en-en verhaal van maatregelen op 
de korte, middellange en lange termijn 
die zowel door de werkgever als door de 
overheid moeten worden genomen. 

2 0 2 2
H E T  J A A R  V A N  D E  V E R B I N D I N G 

Een sluimerende coronacrisis, een nieuwe organisatie in volle 
ontwikkeling en een prangende zoektocht naar nieuw talent. 
Drie ingrediënten die van 2021 een uitdagende cocktail 
maakten. Ze gaven ons ook de nodige impulsen om na te 
denken over hoe we willen omgaan met de fundamenten  
van onze organisatie: onze medewerkers.
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Erwin: “We moeten enkele taboes durven 
doorbreken. Als we een zo nijpend tekort hebben 
aan verpleegkundigen, waarom mogen enkel 
zij oogdruppels geven? Deze taak kan perfect 
door iemand anders worden gedaan. Wie doet 
wat en wie doet wat het best? Samen met de 
overheid moeten we bekijken hoe en waarvoor 
we zorgpersoneel het beste inzetten. Om meer 
mensen over de streep te trekken, zijn we er 
ook van overtuigd dat de overheid de loon- en 
arbeidsvoorwaarden onder de loep moet nemen.” 

“We hebben de overheid nodig om jobs in de 
zorg aantrekkelijker te maken. Maar we moeten 
ook durven kijken naar onszelf”, zegt Karin. 
“Daar zijn we volop mee bezig. Eerst en vooral 
moeten we de vijver waaruit alle werkgevers 
vissen, een pak groter maken. We moeten van 
die vijver een zee maken. Door partnerships aan 

te gaan met ziekenfondsen, preventiediensten 

en doelgroepgerichte organisaties willen we 

de instroom van nieuw talent groter maken. 

Mensen die nu niet actief zijn, langdurig zieken, 

mensen vanuit economische migratie… Dat is een 

potentiële doelgroep die we moeten overtuigen.” 

Daar stopt het niet. “Ook wij moeten drempels 

durven wegnemen. Iedereen die bij ons 

aanklopt, moet een zo eenvoudig mogelijk 

sollicitatieproces doorlopen. Waarom vragen 

we aan een poetshulp een omslachtige 

motivatiebrief terwijl we zijn of haar enthousiasme 

beter op de werkvloer kunnen zien?”

WE MOETEN TABOES 
DURVEN DOORBREKEN

ERWIN, VOORZITTER

HYBRIDE ZORG EN LOOPBANEN 

i-mens gelooft sterk in hybride zorg. Dat is de 

combinatie van zorg op afstand met zorg aan 

huis (lees ook pagina 8). Door projecten zoals 

beeldbellen te integreren in de werking, verbeter 

je niet enkel de dienstverlening voor de klanten. 

Het zorgt er ook voor dat je de uren aan het bed 

zo efficiënt mogelijk inzet. Ook dat is een van 

de puzzelstukjes waar i-mens wil op inzetten 

om de personeelstekorten aan te pakken. 

Karin: “We gaan uiteraard onze mensen 

niet vervangen door technologie. We geven 

hen wel de tools om bepaalde taken vanop 

afstand te kunnen doen. Zo komen er meer 

uren vrij om naar de klanten thuis te gaan.”

“Naast hybride zorg geloven we ook sterk in hybride 

loopbanen om jobs in de zorg aantrekkelijker te 

maken. Wil je nu 20, 30 of 40 uren werken, wil je 

een korte opdracht of een loonverband en wil je 

de vrijheid hebben om voortdurend te switchen 

naargelang wat jij nodig hebt?  
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We denken er actief over na hoe we die vrijheid 
en flexibiliteit in de toekomst kunnen aanbieden. 
We geven onze klanten niet enkel een pakket 
op maat. Ook onze medewerkers verdienen een 
loopbaan aangepast aan hun eigen leefwereld.” 

WELZIJN VAN DE MEDEWERKERS 

Naast het vinden van nieuw talent, wil i-mens 
ook inzetten op een duurzaam welzijnsbeleid 
voor haar eigen medewerkers. 

Karin: “In 2021 hebben we twee grote 
welzijnsbevragingen gedaan. We gaan hiermee 
echt aan de slag. De input van onze eigen 
medewerkers zal de basis vormen van ons duurzame 
welzijnsbeleid. Dit zal een plan zijn met meerdere 
actiepunten, maar met één centrale doelstelling: een 
warme werkgever zijn voor onze mensen. We willen 
dat zij zich oprecht gelukkig voelen in hun job.” 

Erwin: “Je hebt geen tevreden klanten als 
je medewerkers niet gelukkig zijn. Uit onze 
welzijnsbevragingen weten we nu al dat sociale 
verbinding een aandachtspunt is. Onze collega’s 

zijn vaak alleen op de baan. Onze kantoren kunnen 
ontmoetingsplaatsen zijn, maar we moeten ook een 
stap verder durven gaan. Verspreid over Vlaanderen 
zouden er bijvoorbeeld i-mens hubs moeten 
zijn. We willen niet enkel onze dienstverlening 
dichter bij de mensen brengen. We willen onze 
medewerkers ook dichter bij elkaar brengen.” 

Karin: “In een woonzorgcentrum of een 
kinderdagverblijf is er een automatische 
verbinding tussen collega’s. Zij zien elkaar dag 
in dag uit. In de thuiszorg moeten we creatiever 
nadenken over de communicatie tussen 
onze medewerkers. Hoe fantastisch zou het 
bijvoorbeeld zijn dat we een eigen i-mens radio 
hebben? Medewerkers op verplaatsing kunnen 
dan on the road hun grappige anekdotes, fileleed 
en wist-je-datjes met elkaar delen.” •

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.

WE WILLEN EEN WARME 
WERKGEVER ZIJN VOOR 

ONZE MENSEN
KARIN, ALGEMEEN DIRECTEUR
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I n 2018 werd Filip Gheysen getroffen door 
een trombose. Sindsdien is er extra hulp en 
ondersteuning in huis nodig. Zo heeft hij hulp 

nodig bij het slapen gaan. Hij doet een beroep op 
verschillende diensten van i-mens. Eén daarvan is 
de hulp van de verzorgenden van de avondtoeren. 

“Vroeger werden mensen die niet meer zelfstandig 
naar bed konden, soms al om 16 uur in pyjama of in 
bed gestopt”, zegt Joke Kerckhove, een van onze 
verantwoordelijken die de avondtoeren organiseert. 
“Wat zo bijzonder is aan deze dienstverlening is 
dat we de toer kunnen verschuiven naar – ten 
laatste – 22 uur. Deze specifieke avondtoeren 
zorgen ervoor dat mensen langer en op hun 
maat en tempo kunnen blijven thuis wonen.” 

DANKZIJ AVONDZORG 
KUNNEN WE MENSEN OP 

HUN MAAT EN TEMPO 
THUIS LATEN WONEN

JOKE KERCKHOVE, VERANTWOORDELIJKE

Z O R G  D I E  
N I E T  S T O P T  

O M   1 6 . 3 0   U U R
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De avondtoer start om 4 uur in de namiddag en 
loopt tot 10 uur ‘s avonds. Binnen deze tijdsspanne 
gaan verzorgenden bij mensen thuis om specifieke 
taken uit te voeren zoals helpen bij de maaltijden, 
toezicht op het nemen van medicatie, kledij voor 
de dag nadien klaarleggen, mensen naar het 
toilet helpen, opruimen, nachtkledij aandoen … 

DOOR DE MENSEN GOED 
TE LEREN KENNEN,  

KAN JE HEN DE BESTE 
ZORG GEVEN
CYNTHIA, VERZORGENDE 

“Het gaat om kleinere taken als aanvulling op 
het werk van een verzorgende tijdens de dag”, 
vult Joke aan. “We bieden ook hulp als iemand 
thuiskomt van het dagverzorgingscentrum. 
Of bij de opvang van de kinderen wanneer die 
van school thuiskomen. In de avond sluiten we 

bijvoorbeeld ook rolluiken en gordijnen … Kortom, 
de verzorgenden brengen alles in gereedheid om 
de nachtrust zo goed mogelijk te laten verlopen.” 

“Ik ga langs bij Filip rond 16 uur om hem uit bed te 
helpen zodat hij nog een paar uur kan rechtzitten 
voor hij de nacht ingaat”, vertelt Cynthia Rogge. Zij 
is een van verzorgenden die langsgaat bij de familie 
Gheysen. “Om 8 uur ‘s avonds ga ik terug om hem 
klaar te maken voor de nacht. Ik maak graag tijd 
voor de gebruikelijke avondrituelen die de mensen 
gewoon zijn. We leren mensen echt goed kennen 
en spelen in op hun individuele noden en wensen. 
Want iedere zorgvrager is anders en uniek.”

“Ik zou niet zonder mijn vrouw kunnen. Als zij 
er niet was … “, verwoordt Filip geëmotioneerd, 
“maar de zorgverleners die hier komen zijn 
super. Ik ben echt tevreden over hen. Zij 
nemen wat zorgen van de schouders van mijn 
echtgenote. En ze zorgen ervoor dat ik thuis 
kan blijven wonen. Dat is belangrijk.” •
MEER INFO OVER ONS AANBOD: 

www.i-mens.be/ons-aanbod of via 078 15 25 35.

FILIP: “HET ZIJN ALLEMAAL SUPER 
SYMPATHIEKE EN VRIENDELIJKE MENSEN.” 
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Céline werd een 
eeuw oud en 
vierde dat thuis 
met een heerlijke 
kriek. Verzorgende 
Ilse en poetshulp 
Machteld 
trakteerden op een 
glaasje bubbels. 
Santé Céline!

Check onze sociale 
media voor meer 
memorabele 
verjaardagen.

Kraamverzorgende Sarah legde een echte 
wielrennersfamilie in de watten na de bevalling. 
Baby Joëlle laat zich o.a. omringen door haar papa 
Angelo (zoon van Mario De Clercq), peter  
Tim Merlier en Cameron (dochter van Frank 
Vandenbroucke). Zal Joëlle de wielerbenen van  
haar familie erven …?

Een i-mens taart als 
bedanking van de 
verpleegkundigen 
Sarah en Talitha  
voor hun collega’s. 

Collega’s koppelden tijdens corona het nuttige aan 
het aangename: ze ruilden hun thuisbureau in voor 
een vergadering in de natuur.

Klanten die 
elektronische 
dienstencheques 
(pas) gebruiken, 
maakten kans op 
een elektrische 
fiets 🚴. Er zijn wel 
meer voordelen 
aan het gebruik 
van elektronische 
dienstencheques.  
Stap vandaag nog over via dienstencheques.
vlaanderen.be, dienstencheques.brussels of  
titres-services.wallonie.be.
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“We zijn super dankbaar  
voor alles wat je doet.  
Je doet het echt top!”  
Een complimentje van 
Stephanie en Bjorn aan  
hun poetshulp Emmeline.  
Het gaf haar een enorme 
boost. 

Thuisverpleegkundige Gosha had erg veel begrip 
voor mij en mijn NAH (niet-aangeboren 
hersenletsel, red.). Ik word vaak verkeerd begrepen, 
maar zij voelde precies aan wanneer ik echt hulp 
nodig had. Bedankt om je vriendelijke, begripvolle 
en behulpzame zelf te zijn. Christine

Ik voelde mij na 
mijn zomervakantie 
enorm gemotiveerd 
om terug aan het 
werk te gaan. De 
reden? Deze leuke 
boodschap die een 
klant van mij aan de 
deur had gehangen. 
Zo lief! Carole

Mijn moeder had onlangs een ongeval op straat, 
waar bij ze op de grond viel. Zorgkundige Marleen 
kwam haar meteen helpen samen met de 
ambulanciers. Voor Marleen was het misschien  
een kleine moeite, maar onze waardering voor haar 
hulp is groot. Norma

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.

Thuisverzorgende 
Rebecca nam ons – via 
Facebook en Instagram 
verhalen – een volledige 
dag mee.

Nieuwsgierig?  
Herbeleef haar werkdag 
via het Instagram 
hoogtepunt Gezinszorg.

Meer info steeds via 
www.i-mens.be/
gezinszorg.
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Iedereen is het erover eens dat kinderen deugd 
hebben van bewegen, sporten, creativiteit …  
Zo maken ze vrienden en leren ze waardevolle 
lessen. Om deze kinderen te helpen, werd in 
2007 de Stichting Edith Devriendt opgericht met 
een duidelijk doel: alle kinderen toegang bieden 
tot sport en cultuur. 

S P O R T ,  B E W E G I N G  E N  C U L T U U R

HOE HELPT DE STICHTING  
EDITH DEVRIENDT? 

Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid 
om te sporten of cultuur te beleven.

Voor kinderen met een fysieke beperking 
of voor kinderen die opgroeien in kansarme 
gezinnen is het niet eenvoudig om de stap 
te zetten naar een sportclub, een muziek- of 
kunstacademie. Zelfs het aanschaffen van 
sportmateriaal is niet altijd mogelijk.

Vandaag maakt de Stichting deel uit van 
i-mens. We zijn trots om onze schouders 
onder een sociaal project te zetten dat 
kinderen een mooiere toekomst schenkt. 

Er zijn vele manieren waarop de Stichting 
de kinderen ondersteunt, bijvoorbeeld: 

 – Het lidgeld van een (sport)club  
(deels) betalen. 

 – Een aangepaste fiets schenken, zodat 
een kind met een fysieke beperking kan 

deelnemen aan een uitstap 
of sportactiviteit. 

 – Kinderen inschrijven voor een 
sportkamp of een jongerenkamp. 

 – Toegangstickets betalen voor 
culturele evenementen. 

 – Uitrusting aankopen die nodig is voor 
het uitoefenen van een sport of hobby. 

De Stichting kijkt altijd naar de individuele 
situatie van het kind om de beste oplossing 
voor te stellen. Sinds de oprichting van de 
Stichting Edith Devriendt maakten we maar 
liefst 950 kinderen op deze manier gelukkig.



31i-mens magazine – najaar 2021 – #04

T
IP

SS P O R T ,  B E W E G I N G  E N  C U L T U U R

HOE KAN OOK JIJ HELPEN?

DOE EEN GIF T

Door dit goede doel te ondersteunen, maak 
jij het verschil voor deze kinderen. Stort een 
bedrag – klein of groot – op het rekeningnummer 
IBAN BE93 3630 2971 3867. Vanaf 40 euro 
ontvang je een fiscaal attest dat je kan 
aftrekken van de personenbelasting. 

VRAAG STEUN AAN

Ken je een kind dat het financieel moeilijk 
heeft om lid te worden van een sportclub 
of muziekacademie? Misschien heb je weet 
van iemand in jouw omgeving die omwille 
van een fysieke handicap moeilijk kan 
deelnemen aan een uitstap? Contacteer 
ons of bezorg ons jouw aanvraag. 

MEER INFO: www.stichtingedithdevriendt.be 
E-mail: info@stichtingedithdevriendt.be 
Tel. 09 264 18 11

Stichting Edith Devriendt maakt het mogelijk

V O O R  A L L E  K I N D E R E N
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KARIEN, ELI EN NOAH
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K inderen iedere dag iets kunnen 
bijbrengen. Dat is exact wat Karien (39) 
er 11 jaar geleden toe aanzette een 

succesvolle, goedbetaalde job op te geven om 
onthaalouder te worden. Ze wou net die stap 
verder gaan en is daar dagelijks mee bezig. 

MEE VERWONDERD  
ZIJN OVER  

ALLEDAAGSE DINGEN.  
DAT ENTHOUSIASME 

BRENG JE OVER OP  
DE KLEINTJES.

KLEINE DINGEN  
HEBBEN ALTIJD IETS GROOTS

“De tijd van toen, dat kinderen bij de onthaalouder 
voor tv werden gezet, is gelukkig voorbij”, zegt 
Karien. “Ik wil laten zien dat het anders kan. Als 
onthaalouder doe je de dingen die iedere (groot)
ouder met de (klein)kinderen doet: beetje knuffelen, 
samen eten, knutselen, buiten spelen … En er 
is het vaste ritme van slapen, eten, spelen. 

Ik zie het als een uitdaging om nieuwe activiteiten 
te bedenken en die samen met de kindjes te 
beleven. Dat hoef je niet altijd ver te zoeken. 
Tomaatjes plukken in de tuin, bijvoorbeeld, daar 
maken we een leuke activiteit van. De kinderen 
doen enthousiast mee. Iets alledaags niet als 
een sleur brengen en mee verwonderd zijn over 
zaken. Dat breng je ook over op die kleintjes.”

’S MORGENS GEEN TRAANTJES HIER

“Ik heb een heel goede band met de kindjes. 
Ze komen hier allemaal graag. Dat zie je aan 
hun glimlach bij het binnenkomen, zelfs vanuit 
de Maxi-Cosi. Dan denk ik: gij voelt u veilig 
bij mij. Dat geeft mij elke dag energie om van 
alles te organiseren en creatief te blijven.”

Eva, mama van Eli en Noah, koos Karien als 
onthaalouder om haar kinderen aan toe te 
vertrouwen. “Ik bewonder hoe Karien nooit haar 
geduld verliest. Als mama van 2 weet ik hoe lastig 
dat kan zijn. Zij is echt gemaakt voor deze job.”

Ook de band met de ouders is voor Karien  
essentieel om goed haar job te doen.  
“Zo begin ik mijn dag altijd met een gesprekje 
met de mama of papa die hun kindje komen 
brengen. Ik luister of er speciale wensen 
zijn, hoe de nacht is geweest en of er zaken 
zijn die kunnen meespelen die dag.”

OOK DE MAMA’S  
EN PAPA’S KENNEN ELKAAR

Naast het individueel contact dat Karien met de 
ouders heeft, vindt ze het belangrijk dat de ouders 
ook elkaar kennen. “Ik heb een WhatsAppgroepje 
met alle ouders waarbinnen ze communiceren. 
Zo spreken ze al eens af of iemand zin heeft 
om mee te gaan naar het park. En om de 2 jaar 
organiseer ik een drink in de tuin waar ouders 
ervaringen en tips met elkaar delen.” •
LIJKT EEN JOB ALS ONTHAALOUDER  

JOU WEL WAT? Bekijk nu onze vacatures op  
www.i-mens.be/jobs of bel ons op 078 15 25 35.

S C H O O N  K I N D
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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.



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?

word i-mens
Solliciteer via i-mens.be/jobs

Thuisverpleegkundige en mantelzorger  
Magda (55) en moeder Maria (90):

“Het menselijke aspect is  
het belangrijkste in de zorg.”
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