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= beheersinstantie die instaat voor het luik zorg- en dienstverlening. 

Inbegrepen in de zorg- en dienstverlening is de dienstverlening van de zorgmakelaar (regionaal 

CM ziekenfonds) én van het gebouwenbeheer (Immo Van de Woestijne) 

Zorgmakelaar (woonassistent) 

– één aanspreekpunt 

– ervaren maatschappelijk werker 

– beschikbaar voor de bewoners: minstens 2 à 3 keer per week (afhankelijk van het 

project en de bezetting), ook op afspraak 

– (beeld)telefonisch en via GSM bereikbaar 

– opstellen en opvolgen bewonersdossier 

– hulp bij praktische en administratieve zaken 

– biedt een waaier van diensten aan, rekening houdend met de wensen en behoeften van 

de bewoner: 

– aanbod en begeleiding van de zorgmakelaar, ook bij toenemende zorg 

– info en advies, ondersteuning, samenwerking met vrijwilligers en  

professionele zorgverleners 

– naadloze toeleiding naar de service van het ziekenfonds van de bewoner : 

consulenten, dienst maatschappelijk werk, thuiszorgcentrum, ergotherapie, … 

– samenwerking met preferentiële partners: ziekenzorg, thuiszorgwinkel, 

thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp, klusjesdienst, woonzorgcentrum 

– toeleiding naar een pakket van dienstverlening en zorg:  

– warme maaltijden 

– poetshulp via dienstencheques   

– medische manicure en pedicure 

– kapper aan huis 

– apotheek aan huis 

– was- en strijkdienst 

– aangepast vervoer 

– boodschappenservice 

– gezinshulp 

– thuisverpleging  

– … 

– Instaand voor 

– Overbruggingszorg 

– Crisiszorg 

– = 24u/24u noodhulp met interventie 

– enkel voor medische interventies 

– alarmknoppen (+ hals- of polsbandje) 
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 Dit overzicht heeft een informatieve waarde. Voor een omschrijving van de concrete taken binnen een welbepaald project 

geldt de woonovereenkomst en interne afsprakennota met de bewoner. 
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– 24u op 24u, 7 dagen op 7 

– spreek- en luisterverbinding met een alarmcentrale 

– mogelijkheid tot professionele interventie ter plekke (beperkte 

prestatiekost) 

– organisatie activiteiten in samenwerking met  allerlei andere organisaties 

– organisatie bewonersraad 

– klachtenbeheer, wachtlijstenbeheer  

– beeldcommunicatie met de zorgmakelaar, familie en dienstverlenings- en 

zorgaanbieders 

Gebouwenbeheer: 

– Facturatie 

Bewoners krijgen per flat een maandelijkse factuur met vermelding van de gevraagde 

dagprijs per flat 

– inbegrepen:  1) genotsrecht = huurprijs    2) zorg- en dienstverlening   

– niet inbegrepen:  eventuele supplementaire kosten 

– Kosten van de liften 

– Nutsvoorzieningen gemeenschappelijke delen 

– Onderhoud gemeenschappelijke delen (poort-, tuin-, poetsonderhoud, technieken) 

– Veiligheidskeuringen 

– Financieel en administratief beheer 

– Herstellingen en vervangingen van inrichting en uitrusting gemeenschappelijke delen 

– Bijstand aan bewoners bij verhuis, noodzakelijke klussen, ophalen vuilnis 

– Beheer van de wachtlijsten. 

– Kwaliteitshandboek 

– Naast totale transparantie in facturatie maakt de beheersinstantie jaarlijks ook de 

rendementsanalyse van het totale complex op. 

– Aan eigenaars-verhuurders worden geen surplussen verrekend voor : 

– Bewonerswissels 

– Intake   

– plaatsbeschrijvingen   

– Contractopmaak 

----------------------------------------------------------- 

Apart van de beheersinstantie krijgen eigenaars jaarlijks hun syndicafrekening en betalen een 

“syndicbijdrage” voor : 

– Administratie 

– Verzekeringen met afstand van verhaal 

– Ereloon syndicus 

– Intake en wachtlijstenbeheer 

– Kwaliteitsbeheer 

Eigenaars worden op heden vrijgesteld van onroerende voorheffing en van btw op diensten 


