
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtverklaring 

 
 

 

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe 

samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de 

grenzen van het wettelijk kader (SMK 3.2), onze opdracht. 

 

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt 

geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en 

dienstverleningsaanbod. 

 

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en 

zingevingsvragen. Met waardering (SMK 1.3) voor het unieke van elke mens bieden we hen 

begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de 

mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al 

hun betekenisvolle relaties. 

 

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun 

verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van 

openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu.  

Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.  

 

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid (SMK 

5.8) uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord 

in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie. 

 

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap (SMK 1.8), betrekken we de familieleden (SMK 1.9) 

als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers (SMK 5.9).  

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen 

met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de 

eerste-, tweede- als derdelijnszorg (SMK 5.3). Voor studenten (SMK 5.9) die zich voorbereiden op hun 

beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.  

 

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een 

vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden. 

 

__________________________ 


