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Fotodagboek 
Het leven van een dagelijks verantwoordelijke 

We schrijven februari 2006 … een maand 
met heel veel vraagtekens, want ging ik 
een overstap wagen naar de residentiële 
zorgsector, of bleef ik werken in mijn 
vertrouwde habitat – de acute 
ziekenhuiswereld. Na 22 jaar heb ik toen 
de overstap gewaagd. Maar mijn 
loopbaan als algemeen en pediatrisch 
verpleegkundige begon in het H.Hart-
ziekenhuis van Tienen. Vervolgens was ik 
gedurende mijn legerdienst hoofd van 
een infirmerie om nadien aan de slag te 
gaan in UZ Gasthuisberg. In 1992 werd ik 

hoofdverpleegkundige in het H.Hartziekenhuis in Leuven, waar ik vervolgens 
stafmedewerker algemene directie – adjunct van de directeur verpleging werd, 
waar ik ook verantwoordelijk was voor de geriatrische en moeder-kind diensten. 
Gedurende deze periode was ik ook een tijdje verantwoordelijk voor de 
personeelsdienst. Over heel mijn loopbaan heb ik ook een aantal opleidingen 
gevolgd in management.  In augustus 2006 begon officieel mijn nieuwe job in het 
WZC Dijlehof als hoofd bewonerszorg – al deed ik toen een paar maanden een 
gecombineerde job tussen H.Hartziekenhuis en het Dijlehof. Het was een hele 
uitdaging. Samen met Dirk Demuynck 
begonnen we aan een mooi verhaal in 
de organisatie. Ik was toen vooral 
verantwoordelijk voor de ganse equipe 
van het zorgpersoneel. De kwaliteit van 
zorg op peil brengen was een 
belangrijke opdracht. Een opdracht die 
niet makkelijk was omdat er ook toen al 
een schaarste was aan zorgpersoneel. 
Verpleegkundigen waren niet zo 
massaal aanwezig om degelijke selecties 
te doen. Maar toch lukte het. Met de 
zorgcoördinatoren van VP1 – VP4 – VP11 (lees nu: Neerdijle – Hoogdijle – Huis Lessius) 
is ons dat aardig gelukt. Zorgprocedures werden op punt gesteld, de organisatie van 
de zorg werd aangepakt en gemoderniseerd, materialen werden aangepast -  het 
ging snel vooruit.  De angst die ik had bij de overstap van ziekenhuis naar het 
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woonzorgcentrum – namelijk in een routine te komen en niet genoeg afwisseling te 
hebben – verdween als sneeuw voor de zon. Nu na 13 jaar heb ik nog geen moment 
spijt van de overstap. Iedere dag is er opnieuw een dag met uitdagingen.   
 
Ondertussen hebben het takenpakket en de verantwoordelijkheden een heel 
andere wending gekregen. Nadat Dirk Demuynck ook directeur werd van Ter 
Meeren, werden er al wat meer taken verschoven naar het hoofd bewonerszorg. In 
2015 werd de fusie een feit. Toen Griet Robberechts algemeen directeur werd van 
het Woonzorgnet-Dijleland, deed de functie dagelijks verantwoordelijke zijn intrede, 
met uiteraard de uitbreiding van de taken. Een titel die de lading van het 
takenpakket niet echt dekt. Buiten dat ik de dagelijkse leiding van de organisatie 
verzeker, wordt er eveneens verwacht dat ik ook proactief denk aan de nabije en 
verre toekomst van het WZC Dijlehof. Het is niet enkel de zorgteams aansturen, ook 
alle andere processen binnen de organisatie verdienen mijn aandacht. Daarbij is het 
financieel gezond houden van onze voorziening een belangrijke dagdagelijkse taak. 
Hierin is de opvolging van de personeelsformatie een grote verantwoordelijkheid. De 
juiste medewerkers op de juiste plaats, met de juiste competenties en de nodige 
talenten, inzetten is steeds een uitdaging van iedere dag. En wat de toekomst brengt 
in het aanbod van medewerkers is kijken in een glazen bol die er niet is… 
Medewerkers zijn één pijler van de organisatie, maar de cliënten (bewoners, 
bezoekers, mantelzorgers en familie) vormen mee een belangrijke hoeksteen van het 
WZC Dijlehof. Kwaliteit van zorg, leven en wonen zijn de waarden die we al jarenlang 
hoog in ons vaandel dragen. Het zijn waarden waar ik, samen met het beleidsteam 
en alle medewerkers, voor ga.   

 
Het Woonzorgnet-Dijleland is de 
koepel waartoe we behoren, samen 
met de collega’s van Ter Meeren, 
Keyhof en De Wingerd. Een koepel 
waar we als Dijlehof ons nodige 
steentje toe bijdragen.  Zelf tracht ik 
voor het Woonzorgnet-Dijleland de 
personeelsdienst vorm te geven. 
Ook het elektronische bewoners-
dossier is een project dat ik graag 
mee ondersteun voor alle huizen 

van de samenwerking. Kortom, vervelen staat niet in het woordenboek. Het blijft een 
mooie job, waar ik iedere dag met veel plezier aan begin. Iedere dag naar het 
Dijlehof komen voelt niet aan als moeten werken, maar als er graag te zijn voor de 
totale organisatie. 

Rudi Logist 


