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Welkom in het woonzorgcentrum Cecilia! In deze infobrochure kun je 

informatie terugvinden die tijdens je stage nog goed van pas kan komen. 

Lees ze dus ook zorgvuldig door. In naam van alle personeelsleden én de 

bewoners van wzc Cecilia wil ik je een boeiende, leerrijke stage wensen. 

Veel succes! Renee Bogers- Campusdirectie 

Beste student 

Handige contactgegevens  - steek mij in je zak! 

WZC Cecilia, Parkstraat 9 3570 Alken  - 011 59 92 20 (intern 5503)  

Renee Bogers,  

campusdirectie 

Renee.bogers@integrozorg.eu Intern - 5001 

Rik Kelchtermans,  

administratief verantwoordelijke 

Rik.kelchtermans@integrozorg.eu  Intern - 5500 

Christa Haesevoets,  

diensthoofd ‘t Binnenhof 

Christa.haesevoets@integrozorg.eu  011 59 92 21 

Intern - 5100 

Katrijn Franssens,  

diensthoofd ‘t Durp 

Katrijn.franssens@integrozorg.eu 011 59 92 22 

Intern - 5110 

Kristien Bormans,  

diensthoofd ‘t Hoge 

Kristien.bormans@integrozorg.eu 011 59 92 23 

Intern - 5120 

Greta Maes,  

diensthoofd nachtdienst 

Greta.maes@integrozorg.eu   

Jurgen Stevens,  

diensthoofd keuken 

Alkkeuken.cecilia@integrozorg.eu 011 59 92 24 

Intern - 5004 

Marina Munters, 

Diensthoofd interieurzorg 

Marina.munters@integrozorg.eu Intern - 5518 

Chantal Renkens,  

sociale dienst 

Chantal.renkens@integrozorg.eu Intern - 5504 

Miranda Smolders,  

referentiepersoon dementie 

Miranda.smolders@integrozorg.eu Intern - 5513 

Diane Jacobs,  

referentiepersoon palliatieve 
zorg 

Diane.jacobs@integrozorg.eu  

   



Praktisch 

Omdat er die eerste dagen heel wat op je afkomt, hebben we 

hieronder voor je de meest belangrijke dingen opgesomd. Als je nog 

specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen! 

Op je eerste stagedag word je om 8u30 verwacht aan het onthaal. Je 

krijgt een rondleiding door het hele gebouw. Nadien werk je verder 

mee op de afdeling waar je stage kan lopen. Kom je met de auto? Er 

is voldoende parking voorzien achter het gebouw, je fiets kan je aan 

de ingang kwijt.  

Voor een locker meld je je aan het onthaal. We vragen een 

waarborg van 10€ voor het sleuteltje. Indien je geen eigen 

werkkledij hebt, voorzien wij deze. Neem steeds een uniform voor 

de dag zelf uit de linnenkamer, naast de kleedkamers. Werkkledij 

gaat niet mee naar huis. Ook bij eigen werkkledij kleed je je steeds 

om bij aanvang en einde van je shift.  

In de ochtend en in de namiddag heb je recht op een betaalde 

koffiepauze. Wij voorzien steeds koffie, water en soep. Roken kan 

enkel buiten op het terras of onder de carport. Tijdens de middag 

pauzeer je gewoonlijk van 13u00 tot 13u30. We bieden studenten 

een gratis warme maaltijd aan. Hiervoor vraag je een bonnetje aan 

het onthaal en geef je dit voor 10u af in de keuken. 

 

Heb je een leuke stage gehad? Wil je graag nóg meer proeven 

van WZC Cecilia, de werking en haar bewoners?  

Wij zijn steeds op zoek naar jobstudenten voor weekends en  

vakanties. Interesse? Laat je gegevens achter bij het onthaal! 

Afgestudeerd en op zoek naar een toffe job? Houd zeker onze  

vacatures in de gaten via de website  

(https://www.zorgcampuscecilia.eu/nl/vacatures) 



Visie - wat vinden we belangrijk?  
 

Binnen Integro vzw is er een gemeenschappelijke visie: waarden en 
normen die binnen de 8 huizen centraal staan. De volledige visie 
vind je terug op de website (https://www.zorgcampuscecilia.eu/nl/
over-ons/onze-visie). Hieronder sommen we enkele highlights op: 

 

BEWONER CENTRAAL - Elke bewoner heeft zelf de touwtjes in 
handen. Hij heeft de regie over de zorg, de invulling van de dag, … 
Elke bewoner kiest zelf, niets moet. Ook mensen met dementie 
kunnen (met hulp) altijd keuzes maken. 

HUISELIJKHEID - Cecilia wil een warme thuis bieden. Dit zie je terug 
in  aspecten binnen de werking: ieder brengt eigen meubels mee en 
er zijn geen bezoekuren. De mensen wónen in het wzc. Wanneer je 
dus op een kamer komt, kom je iemands (t)huis binnen. Respecteer 
dit en respecteer ieders privacy. 

ZORG OP MAAT - In het wzc wonen verschillende mensen door 
elkaar. Elk van die mensen is een apart persoon, met een eigen 
verleden, heden en toekomst. Elk van hen heeft ook andere zorg 
nodig. Het is aan de medewerkers om flexibel in te spelen op wat 
iemand op een bepaald moment nodig heeft. 

LOKAAL - Bewoners van het wzc komen bij voorkeur uit Alken of 
hebben een link met de gemeente. Vaak zijn ook de medewerkers 
afkomstig uit de regio. Dit zorgt voor een fijne sfeer, dialect in de 
wandelgangen en ontmoetingen met oude bekenden. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Het uitgangspunt van ons wzc is betrouwbare zorg garanderen met 

respect voor ieders persoonlijke vrijheid. Vrijheidsbeperking past 

slechts in beperkte mate binnen de algemene visie. Enkele van de 

waarden die we nastreven  zijn deskundigheid en 

bewonersgerichtheid. We voeren onze taken kwalitatief uit en 

stellen ons empathisch op met respect voor de bewoner.  

Rekening houdend met deze waarden kiezen we als 

woonzorgcentrum voor een fixatie-arm beleid. Fixeren kan slechts in 

weloverwogen situaties en is eerder uitzondering dan regel. Bij alle 

handelingen moet het vermijden van fixatie op de eerste plaats 

komen. Bij een risicovolle situatie dienen alle beschikbare 

alternatieven onderzocht te worden vooraleer er kan overgegaan 

worden tot vrijheidsbeperking. Indien het toch noodzakelijk blijkt 

om over te gaan tot vrijheidsbeperking, streven we ernaar om 

steeds de eigenwaarden van de bewoner te bewaren.  

We hechten er belang aan dat de fixatievorm op zeer frequente 

basis geëvalueerd en indien nodig aangepast of afgeschaft wordt 

zodat er niet onnodig gefixeerd wordt.  Meer info? Spreek een van 

de kinesisten aan, zij geven je graag meer uitleg. 



Werken aan kwaliteit 

Werken met werkgroepen of referentiepersonen is een manier om  

voortdurend na te denken over de eigen organisatie. Elk 

woonzorgcentrum heeft immers zijn eigen krachten maar ook 

werkpunten. Binnen de kwaliteitswerking van WZC Cecilia wordt er 

op een structurele manier stilgestaan bij alle aspecten van de 

organisatie. Cecilia werkt aan kwaliteit met de tool ‘Prezo’. Prezo 

omvat meer dan 60 thema’s uit het dagelijks leven van de bewoner. 

Voor kwaliteit is er een divers samengestelde stuurgroep die 

maandelijks samenkomt. Elke maand wordt er een ander thema 

behandeld. Binnen de stuurgroep worden suggesties uitgewerkt 

voor verbeteringen. Soms zijn dit grootste projecten, soms gaat dit 

over details. De suggesties van de stuurgroep steunen steeds op 

bevindingen van bewoners én medewerkers.  

Binnen Prezo is er ook een keurmerk te verdienen. Dit keurmerk 

behaal je na het slagen van een inspectie. Binnen de 8 

woonzorgcentra van Integro vzw is het doel om in de nabije 

toekomst gezamenlijk naar zo een keurmerk toe te werken. Meer 

vragen of Prezo? Zelf een goed idee?  Neem dan zeker contact op 

met de kwaliteitscoördinator.  

Geschiedenis 

WZC Cecilia is reeds meer dan 50 jaar een begrip in het centrum van 

Alken. Het is gegroeid uit een initiatief van de Zusters Augustinessen van 

Sint-Truiden. 

In 1953 werd kasteel d'Erckenteel aangekocht door de Zusters 

Augustinessen. De eerste zusters namen er hun intrek op 4 april 1956. De 

eerste bewoner werd opgenomen in juni 1956, een bejaarde dame uit 

Alken. In datzelfde jaar werden er nog 15 senioren gehuisvest. In de 

periode van 1970 tot 2003 breidde het rusthuis uit tot de huidige 

bezetting van 87 plaatsen. In 2003 werden er ook 30 serviceflats 

gebouwd. De uitbreiding van de inkom, burelen, kiné en ergozaaltjes 

dateren dan weer van 1998. In 2010 opende het erkend 

dagverzorgingscentrum met 5 plaatsen zijn deuren. Inmiddels zjin we 

volop bezig met een nieuwbouw die najaar 2021 zijn deuren zal openen. 

Deze nieuwbouw, in het centrum van Alken, wordt gebouwd ter 

vervanging van ons huidig WZC en zal plaats bieden aan 33 bijkomende 

serviceflats. 

Het woonzorgcentrum is uitgegroeid tot een moderne zorgcampus waar 

we verder willen bouwen en nieuwe initiatieven  ontwikkelen aangepast 

aan de huidige maatschappelijke noden. 



Meer dan zorg alleen  

 

Werken in WZC Cecilia is meer dan zorg alleen. We vinden het 

belangrijk dat medewerkers mee denken over de organisatie. Dit 

kan op verschillende manieren. Elke medewerker heeft immers zijn 

eigen talenten en interesses.  

Er zijn verschillende werkgroepen die op regelmatige basis 

samenkomen. Zo zijn er werkgroepen rond palliatieve zorg (onder 

leiding van de referentiepersoon palliatieve zorg), rond dementie 

(onder leiding van de referentiepersoon dementie) en de 

menucommissie. Ook worden werkgroepen soms tijdelijk 

samengeroepen om een bepaald thema uit te werken (zinvolle 

daginvulling, verhuis naar Kouterman, …). Deelnemen aan 

werkgroepen is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Ook 

als student ben je op werkgroepen welkom, spreek je stagementor 

aan voor meer informatie. 

Er zijn ook referentiepersonen binnen het WZC. Zij ondersteunen 

families én medewerkers met specifieke vragen. Ze geven advies bij 

specifieke casussen en ondersteunen mee het beleid. Wil je meer 

weten over werken met personen met dementie of over palliatieve 

zorg? Contacteer dan een van de referentiepersonen. 

Van 1953 …. tot nu! 

 

WZC Cecilia maakt deel uit van Integro vzw, een overkoepelende 

organisatie van 8 non-profit en christelijk geïnspireerde 

woonzorgcentra waar het welzijn van de bewoner centraal staat. 

Naast wzc Cecilia in Alken zijn er binnen Integro vzw nog 7 andere 

collega’s. Alle woonzorgcentra situeren zich in Limburg. Voor meer 

info over een van onze collega’s bekijk je best even de website: 

www.integrozorg.eu  

De doelgroep van het WZC Cecilia is specifiek. We richten ons op de 

huisvesting van matig tot zwaar zorgbehoevende senioren uit Alken 

en omgeving. Ook senioren met een dementie kunnen bij ons 

terecht. Er wonen 87 senioren in het WZC. 

Hiernaast voorzien we ook in de dagopvang van 9 senioren. Deze 

mensen komen enkel op weekdagen overdag naar ons, doch gaan ’s 

avonds en in het weekend naar huis. Dit ter ondersteuning van het 

zelfstandig wonen. 

Naast deze groep van senioren, bieden we ook woongelegenheid 

aan de meer zelfstandige senior. In de Serviceflats Tenhove, 

gebouwd in 2003, zijn er 28 flats voor alleenstaanden of echtparen. 


