MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN

KORIAN VERBINDT ZICH

KORIAN, EEN GEMOBILISEERDE
EN SOLIDAIRE ONDERNEMING

D

e huidige pandemie herinnert
ons aan hoe belangrijk de zorg- en
ondersteuningsopdrachten zijn van
de vrouwen en mannen die werken bij Korian.
Samen getuigen zij van het contract dat wij
gesloten hebben met de samenleving en dat
wordt vormgegeven door ons bedrijfsproject
“In caring hands”.
Als we zoveel met hart en ziel doen, dan is
dat omdat we nooit de verantwoordelijkheid
vergeten die ons is toevertrouwd: de zorg
voor kwetsbare personen, die zo dierbaar
zijn voor hun naasten. Of het nu gaat om
onze ouderen, die ons gemaakt hebben tot
wie we zijn, of onze patiënten – zij hebben
onze volledige aandacht en expertise nodig
om zich veilig te voelen en hun gezondheid,
welzijn en onafhankelijkheid zo lang en zo
goed mogelijk te behouden.
Het is in deze geest van solidariteit en
verantwoordelijkheid dat de groep Korian in
al zijn Europese voorzieningen de partner wil
zijn van personen in een kwetsbare situatie

en hun naasten door hen lokale, aangepaste
en innovatieve oplossingen te bieden. Korian
wil ook, samen met alle betrokkenen, een
positieve bijdrage leveren aan de twee
grote uitdagingen van deze tijd: de vergrijzing
van de bevolking en het behoud van de
ecosystemen (in overeenstemming met
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
vastgesteld door de VN).
Bij Korian is Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) geen onderwerp
dat

van

bovenaf

wordt

bepaald,

maar een realiteit die elke dag opnieuw
wordt

vormgegeven

dankzij

de

individuele en collectieve acties van
iedereen,

op

onderneming.

alle

niveaus

Daarom

van
zijn

de
de

investeringen in het ontwikkelen van de
vaardigheden van de medewerkers van
de Groep, de kwaliteit van de zorg en de
onthaal- en leefruimtes een prioriteit in ons
duurzaam groeimodel.
Veel leesplezier!

Sophie Boissard,
Groep CEO

DE 15 MVO-VERBINTENISSEN •

•

1

VOORWOORD

VERANTWOORDELIJKHEID
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W

e zijn ons bewust van de bijzondere
verantwoordelijkheid die we
hebben.

we leveren aan de samenleving, hebben we

Allereerst omdat we een onderneming zijn
met een sociale roeping, die zich inzet voor
de ondersteuning van vrouwen en mannen in
een kwetsbare situatie. Vervolgens omdat we
aanwezig zijn in 600 leefgemeenschappen
in Europa en werken in een nieuwe context:
we moeten – op ons niveau – bijdragen
aan de snel groeiende behoeften van
ouderen en hun familie, ervoor zorgen dat
zij hun autonomie kunnen behouden én
tegemoetkomen aan de hoge, en legitieme,
verwachtingen van iedereen die deelneemt
aan deze missie van maatschappelijk
belang.

rond 5 kerndoelen en 15 verbintenissen, die

Maar ook en vooral omdat we de vier waarden
van ons bedrijfsproject “In caring hands”
(welwillendheid, verantwoordelijkheid,
initiatief en transparantie) en de missie die we
onszelf hebben gegeven, willen waarmaken:
een duurzame vertrouwenspartner zijn voor
personen in een kwetsbare situatie en hun
naasten en elke dag opnieuw bijdragen
aan hun welbevinden en levenskwaliteit,
ongeacht hun gezondheidstoestand.

de beste ambassadeurs van ons MVO-

Omdat wij ons bewust zijn van deze
verantwoordelijkheid en van de bijdrage die

missie om het welzijn van iedereen die aan

in 2019 onze MVO-strategie (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) ontwikkeld
een concrete en bindende invulling geven
aan elk aspect van ons bedrijfsproject.
Deze MVO-strategie legt onze prioriteiten
vast, stuurt onze beslissingen en krijgt vorm
in onze operationele actieplannen, het
interne beleid én de investeringen … zodat
onze teams in voortdurend verbeterende
omstandigheden als verantwoordelijke
actoren kunnen handelen.
Om deze 15 verbintenissen voor te stellen en
verslag uit te brengen over onze initiatieven
en vooruitgang op het terrein, hebben we
ervoor gekozen om het woord te laten aan
beleid en de drijvende kracht achter de
uitvoering ervan: onze medewerkers op het
terrein. Wij danken hen voor hun bijdrage!
Door deze verbintenissen elke dag opnieuw
uit te voeren en na te komen, bewijzen
onze teams op het terrein het nut van hun
beroep, hun streven naar uitmuntendheid
en hun wens om een welwillende, warme
en menselijke betekenis te geven aan hun
ons is toevertrouwd duurzaam te verbeteren.

Rémi Boyer,
Directeur Personeelszaken en MVO
Korian-groep
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ONS

BELEID
Voor het bepalen van de MVO-verbintenissen heeft Korian zijn oor te
luisteren gelegd bij de betrokkenen.
Op deze manier zorgen we ervoor dat onze strategie is afgestemd op de
belangen van iedereen, een belangrijke succesfactor voor duurzame
groei en invloed in onze sector.
Korian moet rekening houden met de verwachtingen van een bijzonder diverse groep belanghebbenden

MEDEWERKERS EN HUN
VERTEGENWOORDIGERS

GEZONDHEIDSWERKERS,
onmisbaar voor
de kwaliteit van de zorg

AANDEELHOUDERS/
INVESTEERDERS EN
KREDIETBEOORDELAARS

OVERHEDEN, VERENIGINGEN,
LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN,
RELIGIEUZE AUTORITEITEN

ACADEMISCHE WERELD,
ONDERZOEKSCENTRA

die rekening houden met
niet-financiële criteria (zie kader)

BEWONERS EN PATIËNTEN,

LOKALE EN NATIONALE
OVERHEDEN

oudere of kwetsbare personen
en hun naasten

SCHOLEN
EN OPLEIDINGEN

LEVERANCIERS
DISCUSSIEBEROEPSVERENIGINGEN
EN DEBATGROEPEN EN MEDIA
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De verwachtingen van alle betrokken partijen werden vanaf 2017 in kaart gebracht en worden
regelmatig bijgewerkt voor de verschillende landen waar de Groep actief is. Dit jaar hebben we in
het kader van het COVID-19-veiligheidsplan en de ongekende epidemie systematisch opnieuw alle
betrokken partijen gehoord.

Waarom geven gespecialiseerde bureaus “nietfinanciële” beoordelingen?
Tegenwoordig worden bedrijven niet alleen beoordeeld op hun financiële
resultaten, maar ook meer en meer op hun “niet-financiële” prestaties.
Dit laatste gebeurt door gespecialiseerde bureaus die het MVO-beleid
van bedrijven evalueren. In het geval van Korian toetsen deze bureaus
Carole
Alexandre,
Adjunct-directrice
Investeerdersrelaties

voornamelijk sociale criteria op basis van internationale benchmarks,
die van toepassing zijn op alle ondernemingen in een bepaalde sector:
kwaliteit en welzijn op het werk, opleiding, loyaliteit … en impact op de
omgeving. Het bestuur van de onderneming (voorzitter, algemene directie,
toezichthoudende instanties …) werd immers al beoordeeld als evenwichtig.

Een goede beoordeling zorgt voor vertrouwen bij de aandeelhouders, waardoor het vermogen om
te investeren wordt versterkt – in de ontwikkeling van de teams, uitbreiding van ons patrimonium,
digitale transformatie of samenwerking met de partners. Om de hoogste rating te behalen,
moeten we onze werkwijze verbeteren, zodat we de strenge verbintenissen kunnen nakomen
– voor het welzijn van de medewerkers, de personen die zij begeleiden, de leveranciers, de
partners, en anderen, voor het milieu en voor de gemeenschappen waar de Groep actief is.
Een externe evaluatie creëert een virtueuze cirkel voor alle betrokkenen.

Sarah Mingham,
Directrice
Financiering en
Investeerdersrelaties
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“Naast de eigenlijke rating heeft de beoordeling
op grond van niet-financiële criteria ook een
directe impact op de financieringscapaciteit
van de Groep. Zo heeft Korian een Euro PPlening van 173 miljoen euro kunnen afsluiten
binnen het kader van de Sustainability Linked
Loans, waarvan de prijs verbonden is aan het
behalen van 3 MVO-criteria.”

DE 15 MVO-VERBINTENISSEN

Korian gaat twee grote uitdagingen aan:

Korian wil samen met alle betrokken partijen en vanuit onze
activiteiten een positieve bijdrage leveren aan twee duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (zie kader):
1/ De demografische transitie
begeleiden

2/ Een ecologisch duurzaam
ontwikkelingsmodel bouwen

Vaststelling:

Vaststelling:

Hogere levensverwachting + lager
geboortecijfer = het aandeel personen
in de totale bevolking die zich in
een potentieel of reëel kwetsbare
situatie bevinden door hun leeftijd of
gezondheidstoestand neemt snel toe.
In Europa gaat het om 1 persoon op 4 in
2020 => 1 persoon op 3 in 2040.

Uitdaging:
Herinrichting van de leefgemeenschappen
en het aanbod van buurt- en nabijheidsdiensten,
zodat personen in een kwetsbare situatie in
een omgeving kunnen leven die past bij hun
situatie, dicht bij de personen die hen elke
dag begeleiden.

De hulpbronnen van onze planeet raken
uitgeput, de aarde warmt steeds meer
op en de biodiversiteit neemt af. De VN
hebben doelstellingen vastgesteld om de
levensomstandigheden van de toekomstige
generaties niet in gevaar te brengen.

Uitdaging:
Ons economisch groeimodel opnieuw
uitvinden om het milieu en de levenskwaliteit
duurzaam te beschermen.

De verbintenissen van Korian voldoen ook aan andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zoals de
bevordering van een goede gezondheid en waardig werk, stimulering van wetenschappelijk onderzoek
en publieke en private innovatie, duurzame verstedelijking.

Wist u dat?
De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vastgesteld om de
mondiale uitdagingen aan te pakken. De hele mensheid wordt opgeroepen om deze doelstellingen
te bereiken, zodat de levensomstandigheden van de toekomstige generaties niet in gevaar komen.
De organisatie Global Compact begeleidt ondernemingen in het bereiken van deze doelstellingen
door elk jaar de beste praktijken op dit gebied samen te brengen.
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ONZE

MVO-STRATEGIE
Duidelijke prioriteiten:

Nadat de reikwijdte van onze verantwoordelijkheid was
vastgesteld, heeft Korian een rangorde gemaakt om een
voortdurend verbeteringsproces tot stand te kunnen brengen
op basis van onze waarden. We hebben onze MVO-strategie
bovendien geïntegreerd in de vijf aspecten van ons bedrijfsproject
“In caring hands”.
De 15 verbintenissen van Korian:

1
2
3
4
5

HET GARANDEREN
VAN DE VRIJE KEUZE
VOOR ZIJ DIE
BEHOEFTE HEBBEN
AAN ZORG EN
ZORGVERLENERS

Toepassing van Positive
Care in 100% van de
voorzieningen tegen 2023

100% van de voorzieningen
zijn ISO-gecertificeerd
tegen 2023

Eén bemiddelaar per
land en een wederkerige
overeenkomst in alle
voorzieningen tegen 2023

ZORG DRAGEN VOOR
ZIJ DIE ZORG DRAGEN

Behoud en verhoging van de
gemiddelde anciënniteit (ligt
nu op 6-7 jaar)

8% van de medewerkers volgt
een kwalificerende opleiding
tegen 2023

50% vrouwen in het
topmanagement tegen 2023
(+10%)

EEN POSITIEVE
BIJDRAGE LEVEREN AAN
DE UITDAGING VAN DE
VERGRIJZING VAN DE
SAMENLEVING

1% van het nettoresultaat
van de Groep is bestemd
voor de financiering van
maatschappelijke acties

Een Raad van
Belanghebbenden in alle
landen tegen 2023

5 wetenschappelijke
publicaties per jaar

EEN LOKALE SPELER
ZIJN DIE ZICH
INZET VOOR DE
LEEFGEMEENSCHAP

70% van de aankopen
gebeuren in een van de
landen waar de Groep actief
is + 20% bij kmo’s

100% van de voorzieningen
steunen een verenigingsof gemeenschapsproject
tegen 2023

Een Raad van Gebruikers in
elke voorziening tegen 2023

ONZE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK
VERKLEINEN

3% minder energie
verbruiken in 2020

5% minder afval tegen 2023

100% van de nieuwe
gebouwen voldoen aan
de Franse HQE-norm of
gelijkwaardig vanaf 2020

Langetermijndoelstelling: 40% minder CO₂-uitstoot
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Voor elke verbintenis een actieplan:

Voor elke verbintenis is een specifieke en tijdgebonden
doelstelling vastgesteld, zodat de voortgang kan worden
gemeten tegen 2023.
De ambitieuze actieplannen voor elk van de thema’s vloeien
voort uit de beste praktijken die sinds enkele jaren worden
toegepast in de landen waar de Groep actief is.
Binnen de Groep wordt de uitvoering van alle verbintenissen
opgevolgd door een MVO-governancestructuur, en dit zowel voor
de commissie Ethiek, Kwaliteit en MVO van de Raad van bestuur
van de Groep, als het Algemeen Directiecomité of de specifieke
technische commissies die bijdragen aan de uitvoering van de
MVO-routekaart van Korian op het terrein.
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KERNDOEL

HET GARANDEREN VAN DE
VRIJE KEUZE VOOR ZIJ DIE
NOOD HEBBEN AAN ZORG
EN ZORGVERLENERS
Tegenover onze patiënten, bewoners en klanten is het onze eerste
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan enerzijds de vrije keuze
van iedereen en anderzijds de verhoging of het behoud van de
autonomie.
Om deze vrije keuze zo veel mogelijk te garanderen op het niveau
van de leefgemeenschappen, breidt Korian voortdurend het aanbod
van diensten en ondersteunende oplossingen voor kwetsbare
personen en hun familie uit. Daarnaast verbindt Korian zich ertoe om:
• de autonomie van patiënten en bewoners – en dus hun vermogen
om beslissingen te nemen – te ondersteunen via Positive Care,
• een onberispelijke kwaliteit te leveren in al zijn voorzieningen,
• bemiddelaars en wederkerige overeenkomsten in te zetten.
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Verbintenis 1

Toepassing van Positive Care in 100%
van de voorzieningen tegen 2023

Doelstelling: alle voorzieningen van de Groep in Frankrijk en Italië
zijn opgeleid in deze aanpak. Waarom? Hoe?
Antwoorden met:
Didier Armaingaud,
Medisch, ethisch en QoS
directeur van de Groep,
verantwoordelijk voor de
toepassing
van Positive Care
Het is onze verantwoordelijkheid alles in het werk te
stellen om de veiligheid en de levenskwaliteit van
de personen die we begeleiden en verzorgen te
verbeteren, net als de kwaliteit van het leven op
het werk van onze zorgprofessionals.
We gaan uit van het principe dat iedereen,
ongeacht de hulp- of zorgbehoefte, keuzevrijheid
moet hebben en altijd zijn wensen en
verwachtingen over de hulp en de begeleiding
moet kunnen uiten. We mogen niet vergeten dat
zorgprofessionals in de verleiding kunnen komen
om dingen te doen “in de plaats van”, om te
helpen of efficiënt te zijn. Soms voelen zij zich ook
machteloos tegenover agressief of angstig gedrag
door cognitieve problemen.
Bij de ontwikkeling van onze zorgfilosofie Positive
Care hebben we daarom ons oor te luisteren
gelegd bij ouderen en hun families én bij onze
teams, zodat we onze verbintenis om de persoon
in het hart van zijn zorg- en begeleidingsproject te
plaatsen beter kunnen nakomen.

Handen met een hart
Positive Care staat voor aandacht en betekenis
in al onze gebaren en handelingen. Het betekent

dat we luisteren naar de wensen en verwachtingen
van de persoon en zijn behoeften en vaardigheden
beoordelen voordat we hulp of zorg bieden. We
leggen geen regels op, maar doen er alles aan
opdat hij zich kan uitdrukken en deelneemt aan
zijn keuzes. Dit betekent dat we hem begeleiden
en de verwachte voordelen of potentiële risico’s
uitleggen. Het is niet meer dan normaal om iemand
te beschouwen als een persoon en niet alleen
als het voorwerp van onze aandacht en zorg.
Keuzevrijheid is een basisrecht, met aandacht
voor de individualiteit van de persoon. Het is ook
belangrijk om bij onze begeleiding de familie
en entourage van een persoon als partners te
beschouwen. Dankzij Positive Care proberen we
elke dag zo veel mogelijk uit het leven te halen.

Opleidingen, tools, gemeenschappen
De toepassing van Positive Care vraagt niet alleen
om kennis, maar ook om sociale vaardigheden.
Naast het ontwikkelen en uitvoeren van individuele
projecten geven we ook tal van opleidingen in
complementaire behandelingen en stellen we tools
ter beschikking, zoals Flash, een soort ziekenhuiskar
boordevol activiteiten waarmee zorgverleners
kunnen reageren op een gedragscrisis. We
hebben nu een gemeenschappelijke basis, die kan
worden aangepast aan elk land volgens de lokale
praktijken en cultuur. Het is onze ambitie om in al
onze voorzieningen opleidingen in complementaire
behandelingen te geven, zodat deze methode,
die we al 15 jaar gebruiken in Frankrijk, overal
verankerd wordt in de dagelijkse begeleiding.
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Dankzij Positive Care voelen zorgverleners zich
opnieuw nuttig in moeilijke situaties, omdat ze over
concrete oplossingen beschikken om stress, agressie
of lijden te verminderen.
Korian zet zijn werk voor een innovatieve aanpak
met respect voor het individu voort, onder meer via
de Stichting Korian Voor Gelukkig Ouder Worden.
Door de toename van neurodegeneratieve ziekten
en multi-pathologieën wordt onze Positive Care
voortdurend aangepast.

Zoom op Positive Care
in de woonzorgcentra met:
Christophe Gilles,
Directeur Korian Les Rives
de l’Odon en Korian Reine
Mathilde in Frankrijk
De traditionele methoden
voldeden niet meer voor
onze meest kwetsbare
bewoners. We zijn begonnen
met Positive Care in onze woonzorgcentra via
vriendelijkheidstrainingen en opleidingen in
complementaire behandelingen – en dat bleek heel
doeltreffend te zijn.

Een positief en 360 graden zicht
Positive Care zorgt er in de eerste plaats voor dat
je een nieuwe bril opzet: ouder worden is geen
probleem, maar een natuurlijke evolutie die beter
kan worden begeleid door een investering in de
overblijvende vaardigheden van de persoon. We
moeten niet alleen voorzien in zijn behoeften en
zorg verlenen, maar rekening houden met heel
zijn omgeving. Voor mij betekent Positive Care een
ecologische verbintenis, omdat deze positieve
benadering een uitbreiding is van het zorgbereik:
om ons te kunnen richten op de algemene
gezondheid moeten we ook rekening houden
met de relaties die de oudere heeft met iedereen
rondom hem (medewerkers, naasten, partners),
de plaats waar hij woont en alles wat hij er heeft
beleefd. Om de onafhankelijkheid van een oudere
zo goed mogelijk te behouden, moet er op een
coherente manier worden gewerkt met alles wat
met hem te maken heeft.
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Sociale vaardigheid en organisatie
Om ervoor te zorgen dat iedereen Positive Care
toepast, volstaat het niet om opleidingen in
vaardigheden en tools te geven. Het is de menselijke
inzet voor de ander die het verschil zal maken: respect
voor zijn verschillen, oog voor zijn onmiddellijke
behoeften, inzicht in zijn problemen, medeleven en
luisterbereidheid, graag plezier willen doen; allemaal
zaken die niet geprogrammeerd kunnen worden.
Omdat de communicatie met de bewoner net zo
belangrijk is als de zorg, heb je pedagogie en positief
management nodig. In onze woonzorgcentra
hebben we de hele organisatie van het werk
herzien en tijd gemaakt voor een “therapeutische
activiteit” met het personeel. We wijzen hen op hun
verantwoordelijkheid, helpen hen en indien nodig
beschermen we hen. Ze hebben het recht om
fouten te maken, want als ze vertellen dat ze in een
bepaalde situatie geen oplossing hebben gevonden,
kunnen we samen innoveren en initiatief nemen.
We hebben ook de ruimtes herschikt en nieuwe
decoratie gekozen om een rustgevende omgeving
te creëren.

Positive Care – elke dag opnieuw
Tegenwoordig zijn al onze medewerkers betrokken.
Een bewoner kan elke dag twintig keer naar de
receptie komen met dezelfde vraag en we zullen
elke keer antwoorden alsof het de eerste keer
is. Mevrouw X, 87 jaar, wil om 11 uur opstaan. De
hulp bij haar toiletbezoek zal worden aangepast,
verschoven, doorgegeven en geanalyseerd in het
multidisciplinaire team. De keuze om iets wel of niet
te doen wordt gerespecteerd; doen moet zinvol zijn.
De zorgverlener die met mevrouw Y een wandeling
in de tuin maakt, vraagt haar waar het vliegtuig in
de lucht haar aan doet denken; ze noteert “het
was positief, morgen opnieuw doen” en doet het
opnieuw. Een van onze technische medewerkers
heeft een consoletafel gemaakt met doe-hetzelfmateriaal; door het materiaal aan te raken
worden bewoners met gedragsproblemen rustiger.
Op dezelfde manier heeft Positive Care onze relaties
met de naasten van ouderen veranderd. Onze
deuren staan altijd open (behalve gedurende een
lockdown) en wij vragen hen om op bezoek te
komen. We communiceren veel en doen ook aan
gezondheidsvoorlichting, zodat de vrijheid van keuze
en handelen wordt gegarandeerd voor de oudere.
Deze verbintenis, de toepassing van Positive Care is voor
mij een dagelijkse realiteit. Het geeft zin aan ons werk.

Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen. Ook zij hebben een
vriendelijke begeleiding nodig. Positive Care begint met aandacht voor
onze medewerkers, een essentiële voorwaarde om al hun kennis en sociale
vaardigheden in dienst te kunnen stellen van degenen die zij helpen.
Live op het terrein:
Aldjia Nekmouche, thuiszorgverlener Petits-fils in Frankrijk
Ik heb voor dit werk gekozen
omdat ik graag contact heb
met anderen, ik wil helpen,
geven én ontvangen.
Petits-fils biedt mij een omgeving waarin ik mijn
functie kan uitoefenen zoals ik dat wil.
Na mijn opleiding heb ik in een woonzorgcentrum
gewerkt dat was georganiseerd op een menselijke
maat, met een hecht team en 20 bewoners die
zich er thuis voelden. Toen dit gesloten werd, ben ik
begonnen met aan huis te werken. 12 jaar geleden
heb ik dan de twee jonge oprichters van Petitsfils ontmoet en het klikte meteen. Ik was een van
hun eerste thuiszorgverleners. Ik doe mijn werk heel
graag en ik ben niet van plan om te veranderen.
Ik werk zelfstandig en krijg alle begeleiding die ik
nodig heb.
Als ik uren beschikbaar heb, zoekt Petits-fils
opdrachten in de buurt, zodat ik me niet te ver hoef
te verplaatsen.
Ik heb mijn werkuren altijd kunnen aanpassen.
Vroeger werkte ik vooral ‘s nachts en in het
weekend. Tegenwoordig werk ik om persoonlijke
redenen alleen nog overdag. Ik heb mijn uren altijd
zelf kunnen kiezen.
Elke dag begeleid ik maar twee personen, iemand
in de voormiddag en iemand in de namiddag.
Bij elke nieuwe oudere of kwetsbare persoon is er
een testperiode van een maand. Daarna bekijkt
Petits-fils of alles goed verlopen is, zowel voor mij als

voor de familie. Ik kan dus beslissen om niet verder
te gaan als ik dat wil.
Aan het einde van elke maand wordt er opnieuw
geëvalueerd. Deze wederzijdse luisterbereidheid
maakt het mogelijk om te weten wat er gebeurt op
het terrein en te kijken of iedereen nog tevreden is.
Deze aandacht maakt de begeleiding die ik geef,
en die vaak jaren duurt, waardevol.
Zolang de persoon mij nodig heeft en mijn
aanwezigheid wil, blijf ik. Zo vermijden we ook de
verwarring die vaak ontstaat als er steeds nieuwe
gezichten zijn. Ik ben heel goed in mijn werk. Ik weet
wat ik moet doen om problemen te voorkomen
en ik handel ernaar. Maar het belangrijkste is dat
ik altijd tijd heb om te luisteren. We praten veel en
dat schept een band. Dat maakt begeleiding zo
belangrijk.
Het is natuurlijk niet altijd eenvoudig. Ik moet mij
aanpassen aan elk karakter en elke omgeving.
Soms is er ook niet veel nodig om spanning te
creëren.
Maar Petits-fils staat altijd klaar om uit te leggen
waarom ik niet meer kan doen of een misverstand
op te lossen. Ik mag bijvoorbeeld geen medicatie
geven. Het is belangrijk dat een derde partij dit kan
uitleggen, zodat dat ik mij beschermd weet. Ik heb
mijn evenwicht gevonden en het kader om het
werk dat ik graag doe te doen zoals ik wil.
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Verbintenis 2

100% van de voorzieningen zijn
ISO 9001-gecertificeerd tegen 2023
De kwaliteitscertificering ISO 9001 garandeert een onberispelijke
kwaliteit in al onze voorzieningen
Uitleg van:
Giliola Avisani,
Corporate Director
Korian Italië,
verantwoordelijk
voor de ISO-certificering

Waarom is het belangrijk om
gecertificeerd te zijn?
De ISO-certificering helpt ons de activiteiten in
onze voorzieningen te organiseren, zodat we de
kwalitatieve begeleiding kunnen garanderen
die aansluit bij onze ambitie van operationele
uitmuntendheid. Om een verantwoordelijke
onderneming te kunnen zijn, moeten we onze
volledige organisatie en de principes die we willen
respecteren neerschrijven. Vervolgens moeten
we daadwerkelijk uitvoeren wat we hebben
neergeschreven. Om de certificering te krijgen,
moet een onafhankelijke externe instantie dit
allemaal vaststellen én regelmatig controleren.
Onze activiteiten zijn sterk gereglementeerd:
al onze voorzieningen hebben al een
kwaliteitsprocedure, goedgekeurd via audits, die
rekening houdt met de rechten van patiënten en
bewoners en garandeert dat zij gedurende hun
hele verblijf de beste zorg krijgen. De certificering
van onze 893 voorzieningen zal het mogelijk
maken om al deze praktijken te harmoniseren.
In Italië zijn al onze voorzieningen al 20 jaar
gecertificeerd, net als in Spanje en Nederland. Het
doel van deze verbintenis is het opstellen van een
algemene kwaliteitsnorm op het niveau van de
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Groep. 100% van de gecertificeerde voorzieningen
in Frankrijk, Duitsland en België moeten deze norm
vervolgens bereiken over 3 jaar, wat een grote stap
voorwaarts zou zijn.

Wat is uw actieplan om dit resultaat te
bereiken?
We hebben samen met alle landen de “standaard”
opgesteld, die in al onze woonzorg- en
nazorgcentra in Europa moet worden nageleefd.
Onze aanpak is gebaseerd op de Europese
richtlijnen voor de toepassing van de rechten
van patiënten en bewoners en de behoeften en
verwachtingen van de betrokkenen. Ons doel is
deze richtlijnen te respecteren en ervoor te zorgen
dat de betrokkenen tevreden zijn.
Onze normen hebben betrekking op al onze
zorg- en begeleidingsactiviteiten en de
“ondersteunende” diensten, zoals catering. Elk
land integreert deze normen in zijn kwaliteitsproces,
nadat ze zijn aangepast aan hun specifieke
regelgeving, cultuur en type voorziening. Zij kunnen
altijd verdergaan dan deze basisnormen en hun
eigen goede praktijken toevoegen.
Er worden referentiepersonen kwaliteit aangesteld,
die erop toezien dat alle procedures worden
gevolgd. Ze worden ook eerst toegepast in testvoorzieningen voordat ze ergens anders worden
geïmplementeerd.
We hebben gepland dat 15% van de voorzieningen
gecertificeerd worden in 2021, 50% in 2022 en 100%
in 2023.

Hoe helpt deze certificering bij het
garanderen van de vrije keuze van
zij die nood hebben aan zorg en
zorgverleners?
Elke patiënt moet toegang hebben tot de
nodige zorg zonder discriminatie, tot alle

infor matie over zijn behandeling en zijn
toestemming moet verkregen worden. Ook
moet elke bewoner een persoonlijk project
voorgesteld krijgen, waarbij zijn waardigheid,
vrijheid van meningsuiting en zijn gedachten en
wensen worden gerespecteerd.

Sommige voorzieningen passen de “normen” die door de Groep
zijn gedefinieerd al toe of hebben alleen enkele aanpassingen
nodig om eraan te voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
woonzorgcentrum Seniors Torre Del Mar in Spanje, dat al jaren
gecertificeerd is. Waarom, waarvoor en wat zijn de resultaten?
Antwoorden
van de directeur,
Enrique Ruiz-Chena
Molina

waar nodig. En we stellen PAI op, individuele
“zorgrapporten” met onder meer het functionele
niveau, de zorgnoden, voeding en mobiliteit.

U draagt ook bij aan de bescherming
van het milieu. Waarom?
Sinds wanneer is uw voorziening
gecertificeerd?
We hebben onze eerste ISO 9001-certificering
gekregen op 20 december 2004. Ondertussen
hebben we vier certificeringen, zowel voor de
kwaliteit (ISO 9001, ISO 158101, ISO 179003) als voor
het milieu (ISO 14001). Dit vereist een belangrijke
investering op het gebied van organisatie,
management en training. De implementatie en
toepassing van deze certificeringen zijn geïntegreerd
in de werkroutine van al onze medewerkers.

Hoe vertalen deze certificeringen zich
concreet in de ouderenzorg?
Het is van essentieel belang voor ons dat we de
autonomie van oudere en kwetsbare personen
kunnen verbeteren. Daarom hebben we de ISO
158101-certificering – een specifieke norm voor de
sector van woonzorg- of gehandicaptencentra
– en de ISO 179003-certificering – gericht op
patiëntveiligheid.
We maken bijvoorbeeld gebruik van RESIPLUS, een
applicatie waarmee alle leden van het technische
team hun evaluaties bijhouden. We komen ook
elke dag samen om de begeleiding bij te sturen

Onze impact op het milieu verkleinen, gaat voor
ons hand in hand met een kwalitatieve zorg, zodat
we ouderen en hun naasten een duurzame en
gezonde omgeving kunnen bieden.
Onze ISO 14001-certificering stimuleert ons
om de uitstoot van broeikasgassen in de
atmosfeer te beperken. Dit houdt in dat we ons
elektriciteitsverbruik verminderen door bijvoorbeeld
gebruik te maken van ledlampen en gerecycleerd
papier. We minimaliseren ook onze afvalproductie
door producten met een langere levensduur
te kopen en we vermijden het gebruik van
milieugevaarlijke stoffen.
En we scheiden natuurlijk al ons afval – toner,
olie, papier, plastic – of brengen het naar een
containerpark.

Wie heeft er baat bij deze algemene
aanpak?
De kwaliteitscertificeringen hebben een impact op
onze bewoners en hun families, onze medewerkers
én het imago van onze voorziening. Zo maken we
iedereen tevreden. Ze zorgen er ook voor dat we
aantrekkelijk blijven en altijd efficiënter worden én
ze stimuleren het continue verbeteringsproces.
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Verbintenis 3

Eén bemiddelaar per land en een
wederkerige overeenkomst in alle
voorzieningen tegen 2023
De vrije keuze van kwetsbare personen en hun familie wordt
niet alleen bepaald door het aanbod van geschikte buurt- en
nabijheidsdiensten, maar ook door richtlijnen en instanties waar
ze terecht kunnen met hun problemen.
Dit jaar heeft Korian een bemiddelaar aangesteld in Frankrijk. Deze aanpak zal tegen 2023 overal waar de
Groep actief is worden toegepast volgens de specifieke kenmerken van elk land.
Doelstelling: een voortdurende verbetering van de manier waarop we ons aanbod afstemmen op de
feedback van de families en bewoners en conflicten tussen Korian en families van bewoners in der minne
kunnen regelen.
Tegelijkertijd werkt Korian aan een wederkerige overeenkomst, omdat we de bewuste en vrije keuze van
de persoon die naar een voorziening komt, willen garanderen. Dit is de strikte toepassing van een van de
vier waarden van de Groep: transparantie in onze activiteiten, in het belang van iedereen.
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Waar of niet waar met:
Thomas Pretot,
verantwoordelijke
voor de familierelaties
in Frankrijk

De bemiddelaar van Korian is neutraal
WAAR
Volgens de deontologische code van de functie
is de bemiddelaar een derde partij die buiten het
conflict staat. Korian of de familie kunnen contact
opnemen, waarna de bemiddelaar verplicht is om
de regels van onafhankelijkheid, onpartijdigheid,
neutraliteit en vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Het is de bemiddelaar die beslist
NIET WAAR
In tegenstelling tot een rechter die over een geschil
beslist, moet een bemiddelaar de dialoog tussen
twee partijen herstellen. Hij is een bruggenbouwer
die de partijen in harmonie bij elkaar brengt. Omdat
woonzorgcentra woonplaatsen zijn, kan de relatie
tussen Korian, de bewoners en hun naasten jaren
duren.
Zoals in elke menselijke relatie kunnen er
soms conflicten ontstaan of een storing in de
communicatie, onder meer door veranderingen
in de gezondheidstoestand van de patiënt of de
bewoner.

Omdat vertrouwen centraal staat in ons beroep,
zetten we ons altijd in om te praten met de
bemiddelaar en de naasten. De bemiddelaar heeft
geen beslissingsbevoegdheid. Hij maakt de dialoog
opnieuw mogelijk en streeft naar een compromis.

Korian gaat een wederkerige
overeenkomst opstellen
WAAR
Het is onze taak om te zorgen voor de bewoners
die ons zijn toevertrouwd. Dit is onze belangrijkste
missie en eerste prioriteit. Maar we bieden niet
alleen zorg en diensten, we streven naar hun welzijn
en zijn dus ook moreel betrokken bij de ouderen,
kwetsbare personen én hun naasten. Iedereen
die naar onze voorzieningen komt, moet er zeker
van kunnen zijn dat alle Korian-teams over de juiste
kennis en opleiding beschikken om bewoners in een
kwetsbare situatie en hun families te begeleiden.
We willen een relatie opbouwen die gebaseerd
is op vertrouwen en transparantie. Voordat
een familie beslist om ons hun oudere of naaste
toe te vertrouwen, is het belangrijk dat zij onze
begeleidingsaanpak en onze beperkingen begrijpt.
Op deze manier kunnen we misverstanden in de
toekomst vermijden en samen bijdragen aan het
welzijn van de oudere.
Daarom zijn we, samen met families, een
wederkerige overeenkomst aan het opstellen, met
de “rechten en verplichtingen” van de bewoner
én van Korian.
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KERNDOEL

2

ZORG DRAGEN VOOR ZIJ
DIE ZORG DRAGEN
Het is onze prioriteit om “zorg te dragen voor zij die zorg dragen”, zodat de
kwaliteit van het werk behouden blijft voor de 56.000 medewerkers van de
Groep, elke dag opnieuw, het hele jaar door. Alleen op deze manier kunnen
we de permanente kwaliteit van onze zorg garanderen.
In de eerste plaats moeten we dus zorgen voor een sterk sociaal contract
tussen Korian en de teams: door een veilige en gezonde werkomgeving,
minder arbeidsongevallen en het daarmee gepaard gaande ziekteverzuim,
meer vaste contracten door een betere werkorganisatie, een betere
planning van de behoeften en minder verloop. In heel Europa investeren
we in de managers en teams van de voorzieningen, omdat zij de hoeksteen
vormen van ons netwerk.
We gaan drie concrete verbintenissen aan:
• de gemiddelde anciënniteit van de werknemers behouden en verhogen,
• investeren in kwalificerende opleidingen,
• diversiteit garanderen op alle niveaus van de organisatie.
Korian is nu al een voorbeeld op het gebied van genderdiversiteit, maar we
streven ernaar om het aantal vrouwen in het topmanagement te verhogen
met 10%, zodat we een gelijke vertegenwoordiging van mannen en
vrouwen hebben (50%).
16
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Verbintenis 4

Behoud en verhoging
van de gemiddelde anciënniteit,
die nu op 6-7 jaar ligt
Doelstelling: de gemiddelde anciënniteit binnen de Groep behouden
en verhogen, waarbij we gebruikmaken van de beste praktijken in
alle landen om het “Korian-sociaal contract” te verbeteren.
Meer uitleg van:
Nadège Plou,
Directrice Personeelszaken
Frankrijk

De kwaliteit van de zorg die onze medewerkers
elke dag opnieuw verlenen aan de bewoners
en patiënten en bij mensen thuis hangt nauw
samen met hun anciënniteit. Om voldoende
inleving te kunnen tonen – voorbij de professionele
handelingen – moeten zij hun vak goed beheersen,
zich prima in hun vel voelen en een open geest
hebben. Anciënniteit is ook belangrijk in de omgang
met personen met neurologische aandoeningen,
die heel onrustig kunnen worden als ze altijd nieuwe
gezichten zien.

Actieplan
In deze tijden waarin de kandidaten in onze sector
schaars zijn en het verloop hoog is, hebben we een
nieuw “sociaal contract” opgesteld, zodat we onze
gemiddelde anciënniteit kunnen behouden en zelfs
verhogen.
Hierin benoemen we alles wat we als werkgever
aan onze werknemers beloven op lange termijn,
vanaf het eerste contact (onthaal en integratie)
en vervolgens gedurende hun hele carrière bij ons
(gezondheid en veiligheid op het werk, opleiding,
promotie …).
We zorgen voor werkzekerheid door tijdelijke
contracten om te zetten in vaste contracten,

we bieden een salaris dat vaak hoger ligt dan
gebruikelijk is in de sector en we stimuleren promotie
door massaal te investeren in beroepskwalificerende
trajecten via ons opleidingsinstituut, de Korian
Academy.

Het belang van ervaring en goed
management
Onze opleidingen zijn belangrijk om de juiste
gebaren en procedures onder de knie te krijgen,
maar het is vervolgens de manier van toepassen
en de opgebouwde ervaring die het verschil zullen
maken.
Anciënniteit wordt gecreëerd met middelen en
tijd, maar ook met aandacht. En die krijgen onze
zorgverleners elke dag. De uitvoering van dit sociale
contract gebeurt door de voorzieningen en de
lokale managers. Zij zijn opgeleid om hun teams te
laten groeien en hebben de juiste gevoeligheid om
aandacht te hebben voor elke persoon. Wij geloven
sterk in de wederkerigheid van aandacht: een
manager die aandacht heeft voor zijn medewerker,
zal een medewerker hebben die aandacht heeft
voor de persoon die hij begeleidt. Op deze manier
garanderen we een betere kwaliteit van het leven
op het werk en een blijvende inzet voor een steeds
professionelere en humanere zorg.
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Verbintenis 5

8% van de medewerkers volgen een
kwalificerende opleiding tegen 2023

Om deze verbintenis na te komen, moet het aantal medewerkers
dat een kwalificerende opleiding volgt verdubbelen ten opzichte
van 2020. Korian heeft de ambitie om een lerende organisatie te
worden, een referentie in de sector.
Ingezette middelen en portretten van medewerkers.
Christophe Guillery,
Directeur van de Korian
Academy Frankrijk

Wij streven naar uitmuntendheid in de kwaliteit
van onze begeleiding, voor elke functie: van de
zorgverleners tot de technici en de chef-koks. Onze
opleidingen zijn de kern van ons sociaal contract en
spelen een hele belangrijke rol bij twee uitdagingen:
mensen aanwerven in een sector met een tekort
aan kandidaten én zorgen dat ze bij ons willen
blijven werken.

Voorrang aan kwalificering …
We zetten zoveel middelen in voor “kwalificerende”
opleidingen, omdat diploma’s heel belangrijk zijn in
onze sector en wij een “lerende organisatie” willen
worden, die haar kennis en sociale vaardigheden
overdraagt.

… om de expertise van onze
medewerkers te erkennen
Dit is onze prioriteit. We bieden hen de
mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen
gedurende hun hele carrière en we zorgen
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ervoor dat ze gemakkelijk toegang krijgen tot
een beroepstraject, onder meer via e-learning.
We geven voorrang aan beroepskwalificerende
trajecten, zodat de verworven kennis en ervaring
van de Korian-medewerkers worden erkend met
een diploma, waarmee ze verder kunnen groeien
in hun carrière.

… om bij te dragen aan de
aantrekkelijkheid van onze sector
We leggen er echt de nadruk op dat medewerkers
een opleiding kunnen volgen bij Korian. Nog
voordat ze worden aangenomen, leren steeds
meer jongeren bij ons in de praktijk het vak via een
stage. Ook niet-werknemers kunnen toegang krijgen
tot ons “geriatrisch paspoort”, de specialisatie
die we hebben ontwikkeld voor zorgkundigen
en verpleegkundigen die ouderen begeleiden.
Onze Academie is, samen met deskundigen,
verantwoordelijk voor de pedagogische inhoud
van de opleidingen, zodat deze aangepast zijn
aan de verwachtingen op het terrein. Er zijn tal van
e-learningmodules ontwikkeld, zodat medewerkers
in alle voorzieningen gemakkelijk toegang hebben.
In 2019 heeft bijna één op de twee werknemers
een opleiding gevolgd. We verdubbelen onze
inspanningen om de ambitieuze doelstelling van 8
procent tegen 2023 te halen.

In 2019 in Frankrijk:
• Meer dan 400.000 uur opleiding
• 200 medewerkers in een beroepskwalificerend traject worden zorgkundige, 300 in 2020
• 100 medewerkers volgen een kwalificerend programma
• 25.000 stagiaires

Zoom

op Duitsland en de opleidingen in onze voorzieningen
Eva Lettenmeier,
Personeelszaken Duitsland

Hoe gebeuren de
kwalificerende
opleidingen in
Duitsland?
Onze voorzieningen zijn een belangrijke schakel
in de kwalificerende opleidingen van onze
medewerkers, maar ook van jongeren en
laagopgeleide werknemers.

Wat stellen jullie voor aan
medewerkers?
We houden rekening met de vaardigheden
en ambities van elke persoon. Ze kunnen zich
verder ontwikkelen en nieuwe kwalificaties halen.
Sommigen hebben een operationele zorgfunctie,
maar scholen zich om in de geriatrische psychiatrie,
hygiëne, wondzorg of pijnbestrijding; anderen
richten zich op functies zoals hotelmanager,
zorgmanager of manager van een voorziening.
Hiervoor kunnen zij kiezen uit gespecialiseerde
deeltijdse opleidingen, ontworpen door onze
academie of aanbieders die wij financieren. Wie
dat wil, kan ook toegang krijgen tot deeltijdse
bachelor- of masteropleidingen of andere voltijdse
voortgezette opleidingen.

Welke rol spelen de woonzorgcentra
in de opleiding van jongeren en
volwassenen?
In Duitsland start ongeveer 60% van de jongeren
met een middelbareschooldiploma een opleiding
in een bedrijf in combinatie met een opleiding aan

een beroepsschool. Dit maakt van Duitsland
de “stage-kampioen” van de Korian-groep:
bijna 10% van de werknemers zijn stagiairs of
“generalistik”, zoals wij zeggen. We hebben in
onze woonzorgcentra bijvoorbeeld jongeren die
een opleiding volgen tot verpleegkundige. Deze
stagiairs leren de praktische basis gedurende
enkele weken bij ons, terwijl de school zorgt voor
de theoretische kennis.
De stagebegeleiders helpen bij het in praktijk
brengen van deze theoretische kennis.
Ook voor volwassenen die laagopgeleid zijn of
van loopbaan willen veranderen, bestaan er
verschillende formules die een combinatie bieden
van theorie en praktijk in onze woonzorgcentra.
Wij financieren deze opleidingen samen met
het WeGebAU-programma van de federale
arbeidsdienst.

Hoe dragen deze opleidingen bij aan
de kwaliteit van de begeleiding?
De begin- en voortgezette opleidingen zorgen
ervoor dat onze teams hun kennis en professionele
vaardigheden kunnen onderhouden, verder
uitdiepen en verbreden om zo verder te groeien
in hun carrière.
Onder meer met de Positive Care-methode
verlenen zij zorg via vernieuwende, complementaire
behandelingen.
Op deze manier krijgen de bewoners een
hoogwaardige zorg, op basis van de nieuwste
medische kennis en verleend door jong, tevreden,
bekwaam, toegewijd, zorgzaam en gemotiveerd
personeel.
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In Duitsland
Ali Ibrahim,
Verpleegkundige in opleiding in het
woonzorgcentrum Korian am Wasserpark
in Frankfurt
“Ik ben 22 en zit momenteel
in het tweede jaar van mijn
opleiding tot geriatrisch
verpleegkundige. Ik heb een
lange weg afgelegd om hier
te geraken. Toen ik 13 was,
vluchtte ik alleen uit Ghana
dwars door de Nigeriaanse
woestijn naar Libië. Daar verzamelde ik via allerlei
werk voldoende geld om de overtocht in een klein
bootje te kunnen betalen. We waren enkele dagen
op zee met 150 mensen aan boord, waaronder
vrouwen en kinderen, zonder eten of drinken.
Toen we werden gered, kwam ik in Italië terecht.
In 2014 ben ik in Frankfurt aangekomen, waar ik
een cursus Duits heb gevolgd en vervolgens naar
een beroepsschool ben gegaan. In anderhalf jaar
tijd heb ik mijn middelbareschooldiploma gehaald,
waarna ik een stage kon doen in een ziekenhuis. Ik
woonde toen in een huisvestingsproject voor jonge
minderjarige asielzoekers en de verantwoordelijken
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hebben Barbara Kaffenberger, directrice van
een Korian-woonzorgcentrum, gevraagd of
ze een aantal van ons een kans wilde geven.
Ze had in het verleden al samengewerkt met
het huisvestingsproject en heeft geen minuut
geaarzeld. Zoals ze me later vertelde, wilde ze iets
doen aan het nijpende tekort aan geschoolde
arbeidskrachten door ook vluchtelingen een kans te
geven om een opleiding te volgen. Ze stelde maar
één voorwaarde: dat ik eerst een stage zou doen
om te kijken of we met elkaar konden opschieten.
Dat was drie jaar geleden. Ik voelde mij meteen
thuis in dit woonzorgcentrum en kreeg de kans om
een opleiding tot hulpverpleegkundige te volgen.
Ik zit nu in het tweede jaar. Ik maak me zorgen om
mijn familie. Ik heb weinig contact met hen, omdat
ze thuis geen elektriciteit hebben en dus niet vaak
kunnen bellen. Ik hoop dat ik na het halen van mijn
diploma in Duitsland mag blijven. Ik zal er in ieder
geval alles voor gedaan hebben!”
Barbara Kaffenberger ziet elke dag hoe graag Ali
zijn werk doet: hij is vriendelijk met de bewoners,
lacht samen met hen en houdt hun hand vast. Ze
rekent erop dat Ali na zijn diploma bij haar mag
blijven werken.

René Lotholz,
Mentor in een Korian-woonzorgcentrum in Karlsfeld
Ik was bakker, maar kreeg
plotseling een allergie voor
bloem. Op 35-jarige leeftijd
moest ik mij omscholen en
opnieuw een stage doen,
terwijl ik al papa was. Ik
heb dan besloten om een
opleiding tot algemeen
verpleegkundige te volgen. Deze stagevorm
was toen nieuw en het duurde twee jaar om de
opleiding af te ronden. Ik vond het best spannend
om verschillende structuren te ontdekken, van
een kinderziekenhuis tot een woonzorgcentrum.
Veel van mijn studiegenoten wilden later in een
ziekenhuis werken, maar ik voelde meer voor een
woonzorgcentrum.
Aan het einde van mijn opleiding, in 2012, ben ik
onmiddellijk aan de slag gegaan als gediplomeerd
verpleger in het Korian-woonzorgcentrum in
Karlsfeld. Ik was heel tevreden met mijn keuze: in
een ziekenhuis wisselen de patiënten voortdurend,

terwijl we hier echt een relatie kunnen opbouwen
met de bewoners.
Na amper een jaar werd ik “verantwoordelijke
woonzone” en ik beheer nu de grootste woonzone
met 48 bewoners en 20 werknemers. Van wat ik
hoor, waardeert het team mijn humor en mijn
persoonlijkheid. De COVID-19-crisis heeft de
samenhang in het team versterkt. Wat er ook
gebeurt, we zullen altijd samen een oplossing
vinden. Net als in het echte leven hangt alles af
van een goede communicatie.
Ik train nu zelf ook stagiairs. Als vader van twee
kinderen is het een plezier om jongeren te kunnen
begeleiden op het pad dat ze willen volgen.
Mijn stagiair, Felix Okoidegun, heeft een allochtone
achtergrond. Hij zit in het tweede jaar van de
opleiding gespecialiseerd verpleegkundige, nadat
hij eerst als ongeschoold hulpverpleegkundige
heeft gewerkt.
Ik hoop dat meer jongeren het beroep van
gespecialiseerd verpleegkundige willen uitoefenen.
Ik vind het een zeer gevarieerd beroep met veel
carrièremogelijkheden en ik heb bovendein het
gevoel dat ik iets nuttigs doe.
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Verbintenis 6

50% vrouwen in het topmanagement
tegen 2023
De medewerkers van Korian hebben allemaal een verschillende
achtergrond, nationaliteit en leeftijd, en in het bijzonder in de
zorg- en dienstverleningsberoepen. Via onze verbintenis voor
gendergelijkheid wil Korian ervoor zorgen dat vrouwen worden
erkend op alle niveaus.
Zoom

op deze verbintenis
Rémi Boyer,

gebied van gelijkheid, zodat al onze werknemers

Directeur Personeelszaken
en MVO Korian-groep

hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, promotie
kunnen krijgen, zich kunnen ontplooien en zich
kunnen ontwikkelen gedurende hun hele carrière.
Voor gelijke vaardigheden moeten vrouwen
dezelfde promotiekansen hebben als mannen. Het

Vaststelling
Korian heeft 83% vrouwelijke medewerkers, maar
in het topmanagement is slechts 46% een vrouw.
Zij vormen dus de meerderheid van ons personeel,
maar zijn minder aanwezig aan de top van de
hiërarchische piramide, vooral op sleutelposities.

•

controleren of het ook daadwerkelijk in de praktijk
wordt gebracht.

Actieplan
Om onze ambitieuze doelstelling van 50% vrouwen

Ook onder de bewoners en patiënten in onze

in het topmanagement te bereiken, hebben

woonzorgcentra en centra voor tijdelijk verblijf zijn

we, naast de regelgeving in de landen waar we

vrouwen in de meerderheid. Voor hen is het belangrijk

actief zijn, een eigen regel aangenomen: bij elke

dat er vrouwen zijn die naar hen luisteren, hun stem

managementfunctie die vacant is, moet minimaal

uitdragen en hun behoeften of gevoelens begrijpen.

één vrouwelijke kandidaat op de shortlist staan.

Zij kunnen ons aanbod en onze werking beïnvloeden

In 2019 hebben we ook de Korian Women’s Club

vanuit het standpunt van onze bewoonsters.

opgericht, die ons personeelsbeleid stuurt. Deze

Doelstelling

22

lijkt gemakkelijk als je het zegt, maar je moet wel

club is zowel een vereniging voor het stimuleren
van “roepingen” in de zorg, als een denktank over

Wij zijn deze verbintenis aangegaan om het aantal

alles wat verband houden met de vrouwelijke

vrouwen op alle niveaus en in alle beroepen in

vertegenwoordiging in de Groep.

evenwicht te brengen. We willen dat de vrouwelijke

We hebben het geluk veel getalenteerde vrouwen in

vertegenwoordiging in de Groep de realiteit

onze onderneming te hebben. Deze verbintenis helpt

weerspiegelt. We willen vooruitgang boeken op het

ons om hen te identificeren en beter te waarderen.

•
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Initiatief 2019: de oprichting van de eerste Europese Ondernemingsraad
in de sector
Omdat Korian de kwaliteit van de sociale dialoog als essentieel beschouwt, besteden
we veel aandacht aan ontmoetingen met werknemersorganisaties. Omdat nabijheid
hier een belangrijk gegeven is, wordt deze dialoog gevoerd in elke voorziening en op
het niveau van de nationale instanties. Om het sociaal contract op nationaal niveau
te versterken, werd op 24 juni 2020 de Europese Ondernemingsraad opgericht.

Zoom

op deze verbintenis

Carrière en standpunt van een vrouwelijke topmanager

Sophia Peteers,
COO Korian België

Ik maak al sinds mijn 26e deel uit van het
managementteam. Ik heb altijd elke gelegenheid
aangegrepen om mijn leiderschapsvaardigheden te
versterken. Ik ben nooit bang geweest voor mijn
zwakke punten, maar heb mij altijd ingezet om
mezelf te verbeteren via verschillende opleidingen. Ik
heb ook altijd geïnvesteerd in relatienetwerken
binnen én buiten de ondernemingen waar ik werkte.
Ik heb vaak de gelegenheid gehad om
veranderingen
door
te
voeren,
wat
mij
zichtbaarheid gaf. Maar ik ben vooral begeleid geweest
door managers die misschien veeleisend waren voor de
resultaten, maar tegelijk ook heel menselijk en die mij
hielpen om deze te bereiken.
Daarom heb ik kunnen groeien en was ik
gemotiveerd om opleidingen te blijven volgen. Bij Korian
heb ik de kans gekregen om nieuwe
verantwoordelijkheden op te nemen, mijn werkterrein uit
te breiden en zo mijn managementstijl aan te
passen. Leiding geven aan 120 woonzorgcentra is
immers niet hetzelfde als 40. Korian gaf me de
nodige aanpassingstijd en ook de CEO steunde mij. Soms
moest ik afstand nemen, soms moest ik beter
delegeren. En zodra de COVID-19-crisis het toelaat,
ga ik het performance-managementprogramma van
Korian volgen om nog beter te worden. Korian
heeft goed begrepen hoe belangrijk vrouwen

zijn, op alle niveaus. Ze investeren in opleidingen
of informele bijeenkomsten zoals Vrouwendag,
zodat vrouwen hun mening kunnen laten horen
en bijdragen aan belangrijke beslissingen voor de
toekomst van de onderneming.
Ik vind dit belangrijk omdat de aanpak van vrouwen
complementair is aan die van mannen. Ze houden
meer rekening met de maatschappelijke context
en durven het hebben over het emotionele. Ze
doen ook een beroep op hun netwerk in andere
sectoren om zich een mening te vormen of andere
manieren te vinden om een probleem op te lossen.
Ze verbreden echt de horizon en verrijken het debat
voordat een beslissing wordt genomen. Ik zie dit in
het topmanagement van Korian België, dat bijna
de 50%-doelstelling heeft bereikt waarvoor de groep
zich inzet: 8 van de 17 medewerkers zijn vrouwen.
Daarom moedig ik als directrice vrouwen altijd
aan om zich te blijven vormen, zich persoonlijk te
ontwikkelen en te netwerken. Dit is echt belangrijk
om, met gelijke vaardigheden, kansen te kunnen
zien én ze te grijpen. Ik raad hen aan om te durven
hun mening te geven en voorstellen te doen om
de onderneming vooruit te helpen. Ze mogen niet
vergeten dat fouten maken een manier is om bij te
leren. Ik ben er mij van bewust dat vrouwen die zich
helemaal richten op de uitvoering van een project
het risico lopen minder tijd te kunnen doorbrengen
met hun gezin. Ik vertel hen dus altijd dat ze zeker
moeten genieten van hun gezin, zonder zich
schuldig te voelen. Ik weet dat ze hun projecten
uitstekend zullen uitvoeren. Als ik één advies kan
geven: werk voor een onderneming die je waarden
deelt. Dit maakt dat je verantwoordelijkheid zal
willen nemen, vooruitgang boeken, vooruitgaan.
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KERNDOEL

3

EEN POSITIEVE BIJDRAGE
LEVEREN AAN DE UITDAGING
VAN DE VERGRIJZING VAN
DE SAMENLEVING
Korian gaat ervan uit dat de stijging van de levensverwachting
een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw is. Daarom
mobiliseert de Groep naast zijn kennis op het gebied van (kwetsbare)
ouderenzorg, netwerken en partners, ook aanzienlijke middelen om
een positieve bijdrage te kunnen leveren aan duurzame oplossingen
en een geoptimaliseerd zorgaanbod.
Deze bijdrage vertaalt zich concreet in drie verbintenissen:
• minimaal 1% van het jaarlijkse nettoresultaat gaat naar onderzoek
en maatschappelijke acties,
• elk jaar steunen wij minimaal 5 onderzoeken voor publicatie, onder
meer via ons netwerk van stichtingen,
• oprichting van een Raad van Belanghebbenden in alle landen,
naast deze in Frankrijk.
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Verbintenis 7

1% van het nettoresultaat van de Groep
is bestemd voor de financiering van
maatschappelijke acties
In 2019 is Korian deze verbintenis al nagekomen in Frankrijk, via
donaties aan de eigen Stichting, vzw’s (zoals FACE en United Way
L’Alliance) en onderzoeksorganisaties (zoals Fondation pour la
recherche médicale en INSERM).
In Frankrijk
De Stichting Korian Voor
Gelukkig Ouder Worden
vormt de hoeksteen van
deze verbintenis.

niet alleen aan een realistische verbetering van de
levens- en zorgkwaliteit voor de bewoners in onze
voorzieningen en hun naasten, maar ook voor de
zorgprofessionals die hen begeleiden.

Aude Letty,

Gedeelde resultaten en acties

Algemeen Afgevaardigde,
getuigt:

Wij verspreiden ons werk naar alle professionals
in de sector. Onze interventies zijn opgebouwd
rond 4 focusgebieden, onderverdeeld in zinvolle
projecten. Deze krijgen concreet vorm via
wetenschappelijk onderzoek of maatschappelijke
studies om de manier waarop we naar vergrijzing
kijken te veranderen, of via acties die een meer
inclusieve visie op ouderen verdedigen en de
nadruk leggen op hun rol in de samenleving.

Een dubbele missie
We doen toegepast onderzoek om de medische en
zorgkennis te verbeteren en we beoordelen nieuwe
methoden voor de begeleiding van bewoners en
patiënten.
We voeden ook het debat over ouderenzorg en
moedigen de ontwikkeling van goede praktijken
aan tijdens talrijke evenementen in heel Frankrijk.

Een operationele aanpak
Ons toegepast onderzoek richt zich vooral op
complementaire behandelingen en betere
geneesmiddelenvoorschriften. Dit gebeurt
samen met de professionals uit de voorzieningen
(artsen en zorgverleners) en is het onderwerp van
wetenschappelijke publicaties (wetenschappelijke
artikelen en congrespapers).
Onze bijdrage aan toegepast onderzoek in de
medisch-sociale sector is uniek. Wij staan voor een
“terrein”-aanpak: we betrekken alle betrokken
professionals bij elke fase van onze projecten en
houden rekening met hun beperkingen. Wij werken

Enkele van onze belangrijkste bijdragen: onze
wetenschappelijke publicaties (zie ook Verbintenis 8)
over complementaire behandelingen, die hebben
geleid tot de toepassing van Positive Care in alle
voorzieningen van Korian; onze evenementen (zoals
beurzen); onze studie “Les bons mots pour le dire”
(Zeg het met de juiste woorden) om over ouderen te
praten; onze Barometer, een instrument gewijd aan
ouderdomsvraagstukken dat uniek is in Europa; ons
baanbrekend werk “Le tabou de la mort” over het
taboe rond de dood in voorzieningen en dat tijdens
de COVID-19-crisis heel veel is geraadpleegd; onze
podcast “La voix des aînés” (De stem van ouderen),
die fascinerende getuigenissen verzamelt van
vrouwen en zorgverleners in de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw.
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Naar een Europese dimensie

Kerncijfer 2019:

Onze Stichting werd in 2017 opgericht in Frankrijk,
maar heeft zich ondertussen verspreid naar
andere landen. In Duitsland ontstond begin 2020
een eigen Stichting en in België organiseren we
evenementen en hebben we een gezamenlijk
onderzoeksprogramma. Tegenwoordig is de
Stichting heel belangrijk voor de financiering van
de maatschappelijke acties van de Korian-groep.
Door de omvang van de financiële middelen krijgt
de Stichting een nieuwe rol op Europees niveau.

•1
 0.300 personen bereikt via door de Stichting
georganiseerde evenementen

De 4 focusgebieden van de Stichting
1. Ondersteuning van de autonomie
2. Waardering van het zorgberoep
3. Solidariteit en inclusie
4. De impact van robotica en kunstmatige
intelligentie op de levenskwaliteit van
bewoners, patiënten en zorgverleners
Meer informatie fondation-korian.com

In Duitsland
De Duitse Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern (Stichting
Korian voor zorg en waardig ouder worden) werd opgericht in 2020.
Haar missie: bevordering van het welzijn van zorgverleners.
Het woord aan:
Elisabeth Scharfenberg,
Voorzitter
Onze Stichting, een non-profit organisatie, richt zich
vooral op het verplegend personeel, hun opleiding
en hun werkomstandigheden. De strijd tegen het
personeelstekort op het terrein en een betere
reputatie voor de zorgsector in het algemeen staan
ook centraal.
Onze vergrijzende samenleving is afhankelijk van
de beschikbaarheid van zorg in de toekomst. Dit
is alleen mogelijk als we genoeg zorgpersoneel
hebben, die bovendien beter gewaardeerd
worden. Dit onderwerp staat tegenwoordig hoog
op de agenda in het publieke debat: er is niet
genoeg zorgpersoneel en bovendien verlaten velen
hun baan voortijdig door de steeds toenemende
werkdruk.
De Stichting wil deze ontwikkeling tegengaan.
Een positieve verandering kan een grote
invloed hebben: gezonde, tevreden, erkende
en gemotiveerde zorgverleners garanderen dat
ouderen waardig kunnen leven in een voorziening
met hoogwaardige zorgverlening.
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Het is dan ook de missie van de Stichting om met de
zorgverleners te bekijken wat hun behoeften zijn en
innovatieve projecten en initiatieven voor ouderen
te steunen. Naast onderzoek in de verpleging,
geriatrie en geneeskunde, zal de Stichting ook
bijdragen aan de opleiding van verpleegkundigen
en zorgverleners en de toegang van arme mensen
tot de zorg.
Alle projecten en de resultaten ervan zullen voor
het grote publiek toegankelijk zijn.
Omdat wij verpleegkundigen zien als de sleutel
voor “waardig ouder worden”, krijgen zij al onze
aandacht. Het is een verantwoordelijk beroep dat
niet alleen onze erkenning, maar ook concrete
ondersteuning verdient. Elk van onze projecten
heeft als doel om “zorg te dragen voor zij die
zorg dragen” (zie ook Verbintenis 2) en zo “een
positieve bijdrage te leveren aan de uitdaging
van de vergrijzing van de samenleving” (zie ook
Verbintenis 3).

Andere zaken van algemeen belang, andere
maatschappelijke acties, twee voorbeelden
uit Frankrijk:

Zoom

met twee getuigenissen
over de actie bij scholieren.

1/ Steun aan Fondation FACE
Naast zijn eigen Stichting is Korian ook medeoprichter van Fondation FACE (Fondation Agir
Contre l’Exclusion - Stichting tegen sociale
uitsluiting), een Europees netwerk van bedrijven,
zoals Kering, Carrefour, SNCF, OuiCare en L’Oréal,
die zich inzetten voor het bestrijden van geweld
tegen vrouwen. In 2019 werden er opleidingen,
voorlichtingscampagnes en een beurs met de
Stichting Korian georganiseerd voor het grote
publiek, personeelsafdelingen en managers om
slachtoffers van huiselijk geweld binnen de Korianteams zo goed mogelijk te begeleiden. Op 8
maart 2019, Internationale Vrouwendag, werd een
microlearning over seksistisch gedrag online gezet.
In 2019 bleek uit een Europese studie, onder meer
uitgevoerd bij de Korian-teams, dat 20% van de
vrouwen al het slachtoffer is geweest van geweld
dat een invloed had op de kwaliteit van hun werk
en psychologisch welzijn. Het Europese consortium
heeft verschillende instrumenten in het leven
geroepen. Korian zal de samenwerking met het
Europese programma CEASE “One In Three Women”
ook in 2020 voortzetten om de voorwaarden voor
het in aanmerking nemen en behandelen van
geweld tegen vrouwen te verbeteren.

2/ Partner van Défi Jeunesse
De Groep steunt het programma Défi Jeunesse
van de vereniging United Way Alliance (UWA).
Het programma wil de schooluitval tegengaan
en loopt in 30 prioritaire onderwijsvoorzieningen,
waar leerlingen uit het middelbaar op weg worden
geholpen in de beroepswereld. Dit programma
wordt uitgevoerd met de steun van verenigingen,
zoals Crée ton avenir.

Isabelle Andrieu,
Algemeen directrice van de
vereniging Crée ton avenir

Christelle Foissotte,
Psycholoog bij Korian
Les Merlettes in Sarcelle,
Frankrijk

Welke acties onderneemt uw
vereniging samen met Korian?
Isabelle Andrieu: Het is onze missie om jonge mensen
te begeleiden in hun professionele oriëntatie. We
hebben daarvoor een educatief programma
opgesteld, Stages en main, dat leerlingen uit het
middelbaar begeleidt bij hun verplichte stage. Dit
is de eerste keer dat zij in contact komen met de
professionele wereld en we willen ervoor zorgen
dat deze stage voor hen zo efficiënt en “leerrijk”
mogelijk is. We organiseren deze stage van 1 week
al drie jaar samen met Korian. Hun medewerkers
begeleiden elke keer 16 tot 20 jongeren. Sinds
2019 verblijven ze drie dagen in de hoofdzetel,
gevolgd door twee dagen in het woonzorgcentrum
Les Merlettes. Ze worden verdeeld in groepen en
krijgen een project: “Jobbeurs”. Aan het einde van
de stageweek moeten ze vier functies bij Korian
op een aantrekkelijke manier voorstellen aan de
werknemers, zoals tijdens een echte jobbeurs. Door
dit rollenspel begrijpen ze hoe de onderneming
werkt en welke diensten er worden aangeboden.
Ze gaan als het ware in de schoenen van een
werknemer staan.
Christelle Foissotte: In januari werd ons gevraagd
deel te nemen aan dit solidariteitsproject om
jongeren uit kansarme wijken de kans te geven
onze onderneming te ontdekken. We hebben ons
meteen georganiseerd om hen begin februari te
kunnen ontvangen.
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Hoe was hun week?

Wat zijn de voordelen?

Christelle Foissotte: Samen met UWA hebben we
voor de eerste drie dagen een bus ingelegd tussen
de school en onze hoofdzetel. Daarna hebben we
een welkomstmoment georganiseerd voor de 16
leerlingen, waarin het hele team en alle functies
– zowel management als zorg – is voorgesteld.
De jongeren kregen een rondleiding door de
voorziening en werden in groepen verdeeld voor
de observatie. Ze hebben alle functies in de praktijk
ontdekt onder toezicht van mijn vijf collega’s die
deze stage begeleiden.

Christelle Foissotte: Die eerste stap in het bedrijfsleven
is heel leerrijk voor jongeren. In ons geval verandert
het vaak het negatieve beeld dat ze hebben van
een woonzorgcentrum. Ze leren ook hoe zo’n
centrum wordt geleid. Onze referentiepersonen
en begeleiders zijn altijd beschikbaar om jongeren
en kinderen te ontvangen. We doen het graag en
hebben verschillende samenwerkingsverbanden
met scholen in de buurt. Ook onze bewoners zijn
altijd blij als er kinderen of jongeren bij ons zijn.
We hopen natuurlijk dat dit leidt tot enkele
“roepingen”; sommige jongeren hebben al
interesse getoond voor de animatie-activiteiten.

Isabelle Andrieu: De stagiairs hebben deelgenomen
aan verschillende workshops – gegeven door
onze twee begeleiders – die de wereld van het
bedrijfsleven voorstellen en een idee geven van de
vereiste vaardigheden, met bezoeken, interviews
met medewerkers en observatiemomenten. Aan
het einde van de stage hebben ze vier Koriandiensten gepresenteerd aan enkele vrijwillige
medewerkers van Korian, via powerpoint en een
zelfgemaakte poster. Aan het einde was er ook
een kleine plechtigheid, waar alle jongeren en
begeleidende medewerkers een certificaat van
deelname kregen uitgereikt.

Isabelle Andrieu: Jongeren begrijpen de organisatie
van een onderneming en verwerven kennis,
ervaring en sociale vaardigheden – dit zullen ze
later allemaal nodig hebben om een beroep uit te
oefenen. Hun feedback is heel positief: ze stellen
een professioneel project op en ontdekken een
onderneming én zichzelf. Ook de families, leraren
en Korian-teams zijn positief.

Posters gemaakt door jongeren van het programma Défi Jeunesse (vereniging Créé ton avenir)
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Verbintenis 8

5 wetenschappelijke publicaties
per jaar
Korian wil bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek en
gaat de verbintenis aan om minimaal vijf onderzoeken te steunen
die tot publicatie leiden. Waarom deze doelstelling?
Het antwoord van:
Serge Guérin,
Voorzitter van de
Wetenschappelijke raad
van de Stichting Korian Voor
Gelukkig Ouder Worden
Om bij te kunnen dragen aan het publieke debat
en ideeën en kennis te verspreiden, voert de
Stichting zelf wetenschappelijk onderzoek uit of
steunt zij programma’s die via partners worden
uitgevoerd.
De Wetenschappelijke raad, waarvan ik voorzitter
ben, beslist welke studies worden uitgevoerd.
Daarbij kijken we vooral naar de focusgebieden
van de Stichting en de wens om resultaten te halen
die leiden tot operationele vooruitgang. We zijn ons
bewust van onze verantwoordelijkheid en houden
bij de keuze van de studies altijd rekening met de
praktische voordelen die ze kunnen opleveren
(zoals maatschappelijk nut en beter leven).
We houden toezicht op de methodologieën en
waken erover dat deze worden uitgevoerd, zodat
de studies kunnen worden gepubliceerd.

Waarom de nadruk op publiceren?
Publiceren betekent het risico nemen om te
worden geëvalueerd door volledig onafhankelijke
deskundigen. Deze weten niet wie het onderzoek
heeft uitgevoerd om belangenverstrengeling te
voorkomen. Door toestemming te geven voor
publicatie, bevestigen zij dat het onderzoek met
de vereiste wetenschappelijke zorgvuldigheid is
uitgevoerd, volgens een protocol dat de resultaten

ondersteunt. We vormen bijvoorbeeld twee
identieke groepen: de ene test een hypothese, de
andere niet. Dit maakt het mogelijk om het verschil
te meten en te controleren of er een reëel voordeel is.
Publicatie bewijst de ernst van het uitgevoerde
onderzoek en is de sleutel tot de toepassing van
oplossingen waarvan de effectiviteit is bewezen.
Publiceren betekent ook dat we nieuwe kennis
delen met de wetenschappelijke gemeenschap:
onderzoekers kunnen zo hun visie op een
probleem verbreden of een overtuiging bevestigd
zien met convergerende resultaten. Met haar
“operationele” invalshoek brengt de Stichting vaak
een andere kijk op gekende kwesties, wat nieuwe
perspectieven opent.
De Stichting Korian heeft een aantal unieke
kenmerken: haar missie, het feit dat zij wordt
gefinancierd door de Korian-groep én de
verspreiding van de resultaten van haar werk, ver
buiten de wetenschappelijke wereld. Alle studies
zijn vrij toegankelijk voor het grote publiek op onze
website.
Door een stichting op te richten, levert Korian het
bewijs van zijn “verantwoordelijke” aanpak.
De Stichting Korian is bovendien uniek in de sector
en gaat bijzonder ver op het gebied van onderzoek
en de inzet van het personeel in de voorzieningen.

Kerncijfer 2019:
• 5 wetenschappelijke publicaties
•3
 8 voorzieningen en 100 medewerkers
betrokken bij studies
Meer informatie over het werk van de Stichting Korian
vindt u hier: fondation-korian.com/fr/nos-travaux
(ook in het Engels beschikbaar)
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Voorbeeld van een “gepubliceerde” studie

DemAsCH*,
Uitleg door:
Dokter Paul-Émile Haÿ,
Medisch en zorgdirecteur
Korian France Seniors
Hoe kunnen we artsen die ouderen behandelen
in woonzorgcentra sensibiliseren om bepaalde
geneesmiddelen met bijwerkingen minder voor
te schrijven en te vervangen door alternatieven?
We hebben een antwoord proberen vinden
op deze belangrijke gezondheidskwestie.
Korian heeft allereerst bijgedragen aan de
oprichting en ondersteuning van Du bon usage
du médicament, een vereniging die ijvert voor
verantwoord medicijngebruik. Deze vereniging
heeft vervolgens in 2015 een analyse gemaakt van
de geneesmiddelen die dat jaar voorgeschreven
zijn aan 14.000 bewoners in 110 woonzorgcentra
van Korian. Deze gegevens werden vergeleken
met de in Frankrijk gangbare praktijk voor het
juiste gebruik van geneesmiddelen in de geriatrie
(de “20 Vidal-regels”). We stelden vast dat
geneesmiddelen met anticholinerge bijwerkingen
veelvuldig voorgeschreven werden, alhoewel zij
ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken bij
ouderen. Daar bestaan alternatieven voor en
betere geneesmiddelenvoorschriften kunnen een
belangrijke rol spelen in het verbeteren van de
levenskwaliteit van onze bewoners. De Stichting
Korian heeft daarom in 2017 besloten om te starten
met de studie DemAsCH* om artsen te informeren
over vaak verkeerd begrepen bijwerkingen,
risicovolle geneesmiddelen en de alternatieven.

Artsen konden hun voorschrijfgedrag ook
vergelijken via numerieke indicatoren. 23 andere
voorzieningen (controlegroep) kregen geen
communicatiemateriaal of gegevens.
Vergelijkende resultaten: de studie toont een
significante daling van 14% in het aantal
voorschriften van geneesmiddelen met
anticholinerge bijwerkingen in de interventiegroep
in vergelijking met de controlegroep.
De kwaliteit van de aanpak werd ook goedgekeurd:
dankzij de versterkte interprofessionele dialoog
tussen de lokale actoren – met respect voor de
onafhankelijkheid van artsen en apothekers – en
de aangepaste tools ontstond een collectieve
betrokkenheid, waarbij op lange termijn minder
geneesmiddelen werden voorgeschreven.
Dit laatste is al jaren een uitdaging. De studie heeft
aangetoond dat gerichte communicatie – met
indicatoren en voorgestelde alternatieven – werkt
om aanbevelingen om te zetten in actie.
Door deze methode toe te passen in alle
woonzorgcentra in Frankrijk worden meer dan
20.000 bewoners minder blootgesteld aan
geneesmiddelen met anticholinerge bijwerkingen.

Resultaten die ergens anders kunnen
worden toegepast
De voorlopige resultaten zijn al gepubliceerd. Om
de interactie tussen de overheid en de medische
sector te vergemakkelijken, zullen de eindresultaten
worden aangeboden aan enkele populaire
Europese en internationale wetenschappelijke
tijdschriften. We willen de praktijken aangepast zien,
ten gunste van de gezondheid van de bewoners.

33 woonzorgcentra van Korian zijn
betrokken bij het onderzoek
10 woonzorgcentra (interventiegroep) ontvingen
bewustmakings- en informatiebrochures en posters
om behandelende artsen, apothekers, patiënten
en families te sensibiliseren.

* “DemAsCH: een pragmatische aanpak voor een betere voorschrijfpraktijk van geneesmiddelen met anticholinerge bijwerkingen.”
Stéphane Sanchez, Paul-Émile Haÿ, Biné Mariam Ndiongue, Dimitri Voilmy, Karine Lan, Aude Letty, Jean-Luc Novella. (Revue Médecine
Cognition et Vieillissement - december 2019).
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Verbintenis 9

Een Raad van Belanghebbenden
in alle landen tegen 2023
Er werd al een raad opgericht in Frankrijk en Duitsland. In België
en Nederland staat het project in de steigers.
Zoom

op dit initiatief met:

Françoise Weber,
Voorzitter
Ik was blij dat ik deze raad, de
eerste in de sector, op verzoek
van Korian kon oprichten in
oktober 2019. Bij de begeleiding van ouderen lijkt
het mij noodzakelijk om rekening te houden met
het standpunt van alle betrokkenen. Hun mening is
zo belangrijk, omdat de gezondheid en het welzijn
van onze ouderen de hele bevolking persoonlijk
en emotioneel raakt. Dit vernieuwende initiatief
toont hoeveel aandacht Korian ouderen geeft en
hoezeer ze bereid zijn om met hen vooruitgang te
boeken op alle niveaus.

Van strategie naar actie
Wij geven advies bij de strategische beslissingen
en oriëntaties van de Groep in Frankrijk, zowel voor
de activiteiten in de voorzieningen als aan huis.
We staan de Groep ook bij in meer ingewikkelde
kwesties op kortere termijn. Wij zijn een aanvulling
op de Raad van Gebruikers in elke voorziening
en maken dezelfde dialoog mogelijk op het
niveau van het bestuur van de Groep. Concreet
beantwoorden wij vragen van Korian en/of leveren
onze ervaring en onze visie op maatschappelijke
evoluties, uitdagingen of risico’s en de noden
van alle betrokkenen. Wij zetten ons ook in voor
concrete en operationele adviezen.

Belangrijk onderwerpen,
nu en in de toekomst
We hebben bijvoorbeeld gewerkt rond het
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“Woonzorgcentrum van de toekomst”, waarbij
we gewezen hebben op het belang van een
betere communicatie over alle collectieve en
vernieuwende oplossingen die Korian biedt – en
die vaak onbekend zijn bij het grote publiek – zoals
woongemeenschappen of centra voor tijdelijk
verblijf. Op deze manier wordt de beslissing over
een woonzorgcentrum genomen met volledige
kennis van zaken en wordt de keuze meer ervaren
als positief. We hebben ook suggesties gedaan
voor een betere organisatie van het onthaal
in de voorzieningen en voor de integratie van
voorzieningen in steden.
We waren betrokken bij de organisatie van het
bezoek na de lockdown. Onze raad heeft de
voorwaarden uitgewerkt en benadrukt hoe
belangrijk bezoek is, onder meer voor bewoners
met cognitieve problemen.
We volgen altijd de toepassing van onze acties op
en we weten dat ze worden uitgevoerd.

Onafhankelijke raad,
met vrije meningsuiting
Wij staan in permanente dialoog met Korian, op
een constructieve manier. We beantwoorden
niet alleen hun vragen, maar handelen ook
proactief. We maken hun attent op bepaalde
zaken of voeden het debat over andere
onderwerpen. We werken bijvoorbeeld rond de
samenstelling en organisatie van de maaltijden
en de aantrekkelijkheid van de zorgberoepen.
We zullen ook advies geven over de wederkerige
overeenkomst met de families en de bewoners en
waar nodig opmerkingen formuleren.

Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd:
Onder de 14 leden van de Raad bevinden zich vertegenwoordigers van patiënten, bewoners
en ouderen, artsen en zorgverleners, deskundigen op het gebied van planning, leefomgeving
en het gebruik ervan en onderzoekers, zoals:
• Marie-Françoise Fuchs, stichter van de vereniging voor ouderen Old’Up
• J acques Dessene, bewoner en voorzitter van de Raad van Gebruikers van zijn
woonzorgcentrum
• Alain-Michel Ceretti, liaison-voorzitter van een vereniging voor patiënten en andere
belanghebbenden
• Jérôme Vandekerkhove, revalidatiemanager en Secretaris van de EOR van Korian
• Jean-Paul Viguier, stedelijk architect
• Jean-Philippe Arnoux, directeur Economie en toegankelijkheid Silver bij Saint-Gobain
• Julien Damon, socioloog en universiteitsdocent Politieke wetenschappen.
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KERNDOEL

4

EEN LOKALE SPELER ZIJN
DIE ZICH INZET VOOR DE
LEEFGEMEENSCHAP
Omdat Korian gevestigd is in het hart van leefgemeenschappen, met een
zeer dicht netwerk in zowel landelijke als stedelijke gebieden, dragen wij
bij aan de vitaliteit van deze gebieden. Onze vaste of mobiele zorgteams
dragen actief bij aan het lokale volksgezondheidsbeleid en onze
voorzieningen zijn lokaal economische spelers, die stabiele, duurzame
en inclusieve banen creëren of producten en diensten kopen.
In elke vestiging komen verschillende generaties samen. We stimuleren ook
de dialoog tussen de lokale autoriteiten, de voorzieningen en de families,
onder meer via de Raad van Gebruikers. Onze teams zijn daarnaast nauw
betrokken bij het lokale leven via verenigingen en concrete projecten.
De Groep wil deze sociale integratie nog versterken én verbreden via de
volgende verbintenissen:
• minimaal 70% van de aankopen voor producten of diensten gebeurt in een
van de landen waar we actief zijn en minimaal 20% bij kmo’s,
• 100% van de voorzieningen steunen een verenigings- of gemeenschapsproject,
• 100% van de voorzieningen heeft een Raad van Gebruikers.
34
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Verbintenis 10

70% van de aankopen gebeuren in een van
de landen waar de Groep actief is, waarvan
20% bij kmo’s
Ambitie, stand van zaken en actieplannen voor deze verbintenis

Avec Arnaud Choulet,
Aankoopdirecteur
van de Groep

Wij ontwikkelen onze activiteiten lokaal, zodat
bewoners in hun eigen omgeving kunnen blijven,
dicht bij hun familie. Wij voelen ons dus ook
verantwoordelijk voor dat lokale ecosysteem.
Bovendien kunnen we door de voorkeur voor
lokale leveranciers kwaliteitsdiensten aanbieden
die in overeenstemming zijn met ons DNA en onze
waarden. Vandaar deze verbintenis om onze
aankopen te doen in elk land waar we gevestigd
zijn en, waar mogelijk, zelfs in elke regio.

Een stap verder in Frankrijk
In Frankrijk komen we deze verbintenis al na: 80%
van onze producten zijn “Made in France”.
Bij de aankoop van voedsel, onze belangrijkste
kostenpost, komt bijvoorbeeld 100% van het
varkensvlees, gevogelte en eieren uit Frankrijk en
98% van het brood is afkomstig van lokale bakkers.
We proberen ook zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan de vraag van bewoners naar plaatselijke
gerechten, onder meer via ons programma Le
goût de nos régions (Smaken van bij ons). In de 12
grootstedelijke regio’s staan er elke week enkele
iconische plaatselijke gerechten – voorgerecht,
hoofdgerecht en dessert – op het menu.
Ook bij de aankoop van producten voor de
schoonmaak of het onderhoud van onze groene
ruimtes kiezen we voor lokale of regionale leveranciers.

Tijdens ons uitgebreide renovatieproject hebben we
dezelfde aanpak gehanteerd: alle meubels voor de
kamers en gemeenschappelijke ruimtes zijn gemaakt
van Frans hout en in Franse fabrieken.
We willen ook een inclusieve partner zijn door bij te
dragen aan de ontwikkeling van kmo’s, die heel
belangrijk zijn voor de lokale werkgelegenheid.
Daarom nemen we bijvoorbeeld al drie jaar deel
aan TOP, een bijeenkomst van enkele grote groepen
en managers van kmo’s georganiseerd door AFEP*.

Medeverantwoordelijkheid
Ten slotte betekent verantwoordelijkheid ook dat
we verantwoordelijke leveranciers kiezen voor wie
wij op onze beurt verantwoordelijk moeten zijn.
Korian hanteert voor al zijn contracten en
aanbestedingen een duurzaam aankoopbeleid
met wederzijde verbintenissen voor de leveranciers
én Korian. Om de naleving van dit beleid te
controleren, doen wij beroep op ECOVADIS. Deze
onafhankelijke organisatie heeft eind 2019 aan
al onze leveranciers gevraagd om hun sociale,
ethische en milieuprestaties te evalueren.
Met een aantal leveranciers zal een actieplan worden
opgesteld om de milieuprestaties te verbeteren.
Deze verbintenis verplicht ons om steeds meer
aankopen regionaal te doen. Door nauwer samen
te werken met ons ecosysteem dragen we bij
aan de creatie van een virtueuze cirkel voor de
leefgemeenschappen waarin we actief zijn.

Kerncijfers:
• 80% van de aankopen in Frankrijk zijn “Made in France”
• 77% van de aankopen in Duitsland zijn “Made in Germany”
• 70-80% van de aankopen in Italië zijn “Made in Italy”
* Franse vereniging van privébedrijven.
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Achter de schermen in de keuken van Korian Jardins d’Alésia
in Parijs
Het aankoopbeleid door de ogen van chef-kok

Jérôme Landereau

Dit is belangrijk voor onze bewoners. Zij vragen ons
altijd of het vlees Frans is en of de verse groenten uit
de buurt komen. Ze behoren tot een generatie die
dit belangrijk vindt en het gewoon is om zelf thuis te
koken. Ze willen dat niet veranderd zien!

Proeven de bewoners het verschil?
Wie zijn uw leveranciers?
Op dit moment hebben we Bataviasla uit Chaillyen-Bière (Seine et Marne). Als ik naar mijn werk rijd,
zie ik deze sla groeien in de velden. Aan het einde
van het jaar krijgen we ook altijd aardappelen
geleverd uit de regio.
Wij koken altijd volgens de seizoenen en werken
met verse producten die we bestellen bij lokale,
regionale of Franse leveranciers. We kopen ook wel
eens boterkoeken bij de plaatselijke bakker.

Op welke manier maakt “Made in
France” het verschil?
Als de producten bij ons binnenkomen, staat er
“Frankrijk” op de verpakking. Voor het rundvlees
ben ik bijvoorbeeld verplicht een formulier in te
vullen voor de traceerbaarheid van de herkomst.
Ook het varkensvlees en het gevogelte zijn 100%
Frans. Voor Kerstmis hebben onze aankopers heel
veel moeite gedaan om verse Franse kapoen te
vinden, wat echt niet gemakkelijk is.
We wilden absoluut Franse kapoen, omdat die van
veel betere kwaliteit is. Het is net zoals met lokale
Bataviasla, die heeft helemaal niet dezelfde smaak
als de sla uit een zakje.
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We zien het meteen als de presentatie mooi
was, of als het eten lekker was – ze zeggen niets
en de borden komen leeg terug. Bevalt het hen
niet, dan krijgen we opmerkingen als we de zaal
binnenkomen. We hebben ook “Menu-comités”,
die geregeld samenkomen en waarop de
bewoners worden uitgenodigd. Daar luisteren we
naar hun wensen en nemen we samen menu’s
door. Als ze de saus of de bulgur niet lekker vinden,
dan passen we ons aan, maar we zorgen altijd voor
evenwichtige voeding.
We voelen ons verantwoordelijk, we weten hoe
belangrijk de maaltijden zijn voor hen en we willen
iedereen tevreden stellen. Het motiveert ons om
hen te zien glimlachen.
De kwaliteit van de geleverde lokale producten en
het feit dat we werken met verse producten maken
daarbij echt het verschil. Bovendien steunen we zo
verschillende Franse producenten die bij Korian een
gegarandeerde afzet vinden voor hun productie.

Verbintenis 11

100% van de vestigingen steunen een
verenigings- of gemeenschapsproject
tegen 2023
Er zijn heel wat verenigingen betrokken bij de voorzieningen
van Korian en we onderhouden nauwe banden met hen. Onze
medewerkers zijn ook actief betrokken bij het verenigingsleven. Zij
zetten zich in voor activiteiten rond gezelligheid, ondersteuning of
animatie en verzekeren zo de sociale cohesie, de communicatie
en het uiten van emoties. Ze onderhouden ook de intellectuele of
fysieke vaardigheden en informeren, trainen en ondersteunen de
bewoners, patiënten en families.
Een Europese tournee langs medewerkers en voorzieningen die
zich inzetten voor verenigings- of gemeenschapsprojecten …
In Spanje
Portret van
Francisco Rojas,
De geëngageerde
directeur van Seniors
Carretera in Ronda

Waarom zet u zich zo
in voor de gemeenschap?
Toewijding, betrokkenheid en solidariteit zijn voor
mij belangrijke waarden in het leven. Daarom zet
ik mij in voor de gemeenschap rondom mij, als
directeur van het woonzorgzorgcentrum en als
verantwoordelijke in verschillende verenigingen.

Sinds wanneer?
Als kind al ging ik bij de scouts omdat ik de wereld
wilde verbeteren. Sinds mijn 18 zet ik mij in voor
verenigingen en sociale bewegingen.

Wat zijn de belangrijkste projecten
waar u bij betrokken bent?
Ik ben betrokken bij verschillende sociale projecten.
Ik ben voorzitter van een vereniging die werkt
met kinderen en jongeren die bedreigd worden
door sociale uitsluiting. Ik werk ook actief samen
met de coördinator van de vrijwilligersdienst in
Serranía de Ronda en animeer verschillende
opleidingsprojecten. Daarnaast engageer ik mij
voor de verspreiding van informatie, de financiering
van een gemeenschapsmanager, de digitalisering
van verenigingen …

Wat is de impact van al deze
projecten?
Ze zijn allemaal gericht op het verminderen van het
‘sociale risico’ en ze bewijzen al meer dan 15 jaar
dat ze wérken. Deze positieve impact wordt erkend:
in 2017 was ik Vrijwilliger van het Jaar en in 2018
heb ik een gouden medaille gekregen van de stad
Ronda.
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In Italië
Catia Piantoni,
Operationeel directrice
Korian Italië presenteert
het Kpoint-project
We zijn erg trots op de
opening van K-point, een samenwerking tussen de
gemeente Tarzo en lokale patiëntenverenigingen.
K-point is een informatie- en servicepunt in het
gemeentehuis, dat gratis toegankelijk is voor de
lokale bevolking. Alle kosten worden gedragen
door ons woonzorg- en verpleegcentrum Istituto
Padre Pio.
We bieden er informatie en bijstand aan ouderen,
families en zorgverleners. Ze kunnen er ons
multidisciplinair team van zorgpersoneel ontmoeten:
psychologen, kinesisten, logopedisten,
verpleegkundigen, gezondheids- en maatschappelijk
werkers. We werken altijd samen met de huisarts van
de persoon én het lokale netwerk van gezondheids-

We organiseren ook verschillende gratis
evenementen voor een groot publiek. Ons doel
is altijd de ondersteuning van de lokale bevolking
– we bestrijden bijvoorbeeld eenzaamheid door
sociale momenten te creëren.

K-point, een globale aanpak

Informatievergaderingen

Aangeboden diensten:

Over gezondheid en actief ouder worden,

K-point biedt verschillende diensten aan rond

een gezonde levensstijl, voeding, tips om het

gezondheid, welzijn en actief ouder worden:

geheugen te verbeteren en algemeen advies

• B egeleiding en zorg voor ouderen en
zorgverleners, zodat de kwaliteit van het
leven én de zorg verbeteren ;
• Hulp voor families bij het aanvragen van
lokale gezondheids- en maatschappelijke

voor zorgverleners die ouderen thuis of in een
woonzorgcentrum begeleiden.
Persoonlijk advies
Vijf families hadden specifieke zorgbehoeften
voor ouderen met een specifieke

•
T ips om de ouderenzorg thuis te

assistentie en ging langs bij de families om de

• Preventie van eenzaamheid en isolatie van
zieke mensen.

•

Deze initiatieven zijn een nieuwe manier om de
banden aan te halen tussen het lokale netwerk
van gezondheids- en maatschappelijke diensten
en de families. We hopen dat deze aanpak zich
zal verspreiden naar andere regio’s waar Korian
actief is. We willen rekening houden met de
lokale behoeften en we zijn er zeker van dat het
succesvolle experiment in de gemeente Tarzo
hieraan zal bijdragen.

diensten, vooral na een ziekenhuisopname ;

optimaliseren ;
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en maatschappelijke diensten. Tijdens de COVID-19crisis was het servicepunt gesloten, maar we hebben
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aandoening. K-point zorgde voor telefonische
situatie beter te kunnen begrijpen, steeds in
coördinatie met de huisarts en andere lokale
professionals (zoals maatschappelijk werkers).

In België
Christel Wils,
Directrice
van de voorziening
De Witte Bergen

Campus De Witte Bergen is
een open woonzorgcentrum.
Bij alles wat er hier gebeurt, betrekken we onze
omgeving, zodat we onze bewoners, families
en medewerkers meer levenskwaliteit kunnen
bieden. We willen ervoor zorgen dat hun nieuwe
verblijfplaats geen “woonzorgcentrum” is, maar
een “thuis”. In de loop der jaren hebben we echt
geïnvesteerd in de samenwerking met de mensen
om ons heen. En vandaag plukken we daar de
vruchten van.
We kunnen rekenen op 114 vrijwilligers voor de
ondersteuning van onze teams op verschillende
gebieden, van animatie- tot zorgactiviteiten. We
bedanken hen altijd met een kleine attentie: een
verjaardagskaartje, een diner, een vrijwilligersdag …
Ook mensen met een beperking zijn welkom bij ons
als vrijwilliger – zij helpen graag in ons strijkatelier of
in de keuken. We zijn hen dankbaar en laten hen
voelen hoe belangrijk hun werk is.
We werken ook nauw samen met enkele lokale
scholen: we organiseren ontmoetingen tussen onze
bewoners en de scholieren, zowel bij ons als extern.
Tijdens ons jaarlijkse project Teenager meetz senior
komen leerlingen uit het middelbaar onderwijs

een dag bij ons op bezoek. We eindigen altijd met
de plechtige overhandiging van zelfgemaakte
boekjes aan onze bewoners, in het bijzijn van de
burgemeester.
De gemeentelijke structuren in Kasterlee
kunnen onze zalen ook gebruiken voor hun
vergaderingen. Of ze organiseren activiteiten bij
ons, zoals wandelingen op het rolstoelparcours ...
In ruil verzorgen zij bijvoorbeeld elk jaar samen
met hun leden een animatieactiviteit voor onze
bewoners. We werken mee aan het initiatief
Dementievriendelijke gemeente en dragen bij aan
het gemeentelijke dementiebeleid, samen met het
regionale expertisecentrum, de thuiszorg …
Samen met het servicecentrum Harten Drie
serveren we elke week een goedkope maaltijd
aan de buurtbewoners. Iedereen die ons kent
via de wandelingen op het rolstoelparcours of
toekomstige bewoners kunnen ook altijd samen
met ons eten. Het is een prima gelegenheid om
onze campus te ontdekken. Dit kan ook tijdens het
presentatiemoment dat we twee maal per jaar
organiseren.
We werken samen met de plaatselijke bibliotheek,
zodat onze bewoners boeken kunnen uitlenen.
Ze genieten hier echt van, en nog meer van het
feit dat ze de boeken kunnen bespreken met het
personeel! Tenslotte organiseren we elk jaar een
kerstmarkt, waar lokale handelaars en verenigingen
hun producten aanbieden.
Al deze contacten zorgen voor zichtbaarheid én
enkele mooie samenwerkingen.

DE 15 MVO-VERBINTENISSEN •

•

39

In Duitsland

De directeurs van voorzieningen met uitstekende MVO-prestaties krijgen een “Gouden Korian” tijdens een jaarlijkse
managementconferentie. Zij mogen ook op Learning expedition naar een van de landen waar de Groep actief is. Daar
kunnen ze beste praktijken uitwisselen en werken aan een informeel Europees netwerk.

De twee Korian-zustervoorzieningen in Hennef
(Korian Hennef en Hennef-Mitte) bijvoorbeeld,
zetten zich hard in voor een algemeen MVO-beleid
en zijn heel actief in het lokale verenigingsleven.
In 2019 werden ze hiervoor beloond met twee
belangrijke onderscheidingen, die goede praktijken
binnen de Groep aanmoedigt:
• de “Gouden Korian” (2019) voor het MVO-beleid
van voorzieningen
• d e “Grüner” (2019), na een audit op basis
van verschillende criteria, waaronder
werknemerstevredenheid, relatie met de families,
public relations en partnerschappen op lokaal
niveau.
In Hennef hebben de twee zustervoorzieningen
samen meer dan 300 bedden – de ene voorziening
is gericht op afhankelijke ouderen, de andere
voorziet serviceflats. Zij bieden ook diensten aan
huis. Ze werken nauw samen aan vele projecten.
In 2017 gingen ze bijvoorbeeld een partnerschap
aan, KURS, met twee middelbare scholen
(Städtisches Gymnasium Hennef en Gesamtschule
Hennef-West), waardoor ze nu deel uitmaken
van een netwerk van regionale bedrijven en
scholen. Dit netwerk is een initiatief van de lokale
autoriteiten van het district Keulen en de Kamer
van Koophandel en Industrie van Keulen/Bonn, op
vraag van de scholen en stagebedrijven.
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De afgelopen jaren werden er verschillende
activiteiten georganiseerd en de woonzorgcentra
werden opengesteld voor leerlingen, zodat
zij praktijkervaring konden opdoen via stages,
georganiseerde bezoeken of projecten. Zo hebben
leerlingen bijvoorbeeld bewoners geïnterviewd in
het kader van hun geschiedenislessen.
Ook op andere domeinen worden activiteiten
georganiseerd:
•
e r zijn regelmatig misvieringen (katholiek,
protestants, oecumenisch) en er komen priesters
langs in de kamers, zodat bewoners hun
godsdienst kunnen uitoefenen,
• d rie woonzorgcentra in Hennef hebben de
krachten gebundeld en organiseren al vijf jaar
dansmiddagen voor bewoners en personeel.
Verein der Freunde und Förderer der Curanum
Seniorenresidenz Hennef (Vereniging van vrienden
en sponsors van Curanum Seniorenresidenz
Hennef) organiseert verschillende evenementen
in de Korian-zustervoorzieningen. Deze altruïstische
vereniging werd in 2000 opgericht door 29
geëngageerde bewoners van Hennef en telt
ondertussen 150 leden. Zij willen zich inzetten
voor de integratie van de oudere en behoeftige
personen in de woonzorgcentra in Hennef. Zij
hebben bijvoorbeeld de aanleg gefinancierd van
een dementietuin en organiseren rommelmarkten
of excursies met de bewoners.

In Frankrijk
Toegang tot 150 voorzieningen
Jean-Michel Ricard,
Voorzitter
van de vereniging
Siel Bleu
Korian is al meer dan 10 jaar een belangrijke
partner voor ons, via een nationale conventie.
Dit partnerschap is gebaseerd op co-constructie,
solidariteit en innovatie, zowel op nationaal als
lokaal niveau.

Toepassing en erkenning
We mogen niet vergeten dat het concept van
aangepaste fysieke activiteiten (Activité physique
adaptée - APA) pas twintig jaar geleden werd
ingevoerd in Frankrijk. Bovendien worden deze
activiteiten vaak beschouwd als “animatie”. Door
ons toegang te geven tot zijn voorzieningen, heeft
Korian de ontwikkeling van onze vereniging versneld
en de toegang tot aangepaste fysieke activiteiten
voor een groeiend aantal kwetsbare personen
mogelijk gemaakt.
Korian heeft onze vereniging vooral geholpen door
aangepaste fysieke activiteiten te beschouwen
als een belangrijke pijler van complementaire
“behandelingen” en ons onderzoeksinstituut te
betrekken bij het wetenschappelijk onderzoek
van de Stichting Korian naar de voordelen van
deze activiteiten. Als gevolg hiervan werden
de gezondheidsvoordelen erkend door de
gezondheidsautoriteiten.
De COVID-19-crisis heeft opnieuw de kracht van dit
partnerschap aangetoond: tijdens de lockdown is
Korian ons blijven financieren en daarna hebben
we samen nieuwe manieren bedacht voor onze
interventies in hun voorzieningen, zodat we onze
missie zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren.

Onze lokale verantwoordelijken staan in contact
met de directeuren van de voorzieningen. Samen
maken ze een diagnose van de behoeften, die per
locatie sterk kunnen verschillen omdat ze gekoppeld
zijn aan het profiel van de bewoners. Vervolgens
wordt een aangepast project aangeboden:
oefeningen met een stoel of tafel, valpreventie, een
Alzheimer-groep … In sommige vestigingen werken
we ook voor de medewerkers: rugpijnpreventie of
het aanleren van opwarmingsoefeningen voor ze
aan het werk gaan. We proberen ook aansluiting te
vinden met het lokale ecosysteem door activiteiten
te organiseren voor alle voorzieningen of cursussen
die openstaan voor alle lokale gepensioneerden.
Dankzij onze aanwezigheid bij Korian bereiken we
bijna 6.000 mensen.
Elk jaar verwezenlijken we op deze manier onze
missie om zoveel mogelijk mensen toegang te
geven tot aangepaste fysieke activiteiten.

Onbetwiste voordelen
vermenigvuldigen
Tegenwoordig is de positieve invloed van
aangepaste fysieke activiteiten voor het
fysieke, emotionele en cognitieve welzijn
wetenschappelijk bewezen. De activiteiten gaan
het gebrek aan lichaamsbeweging tegen en
doen aan valpreventie, waardoor de mobiliteit
en onafhankelijkheid behouden blijft en ouderen
zo lang mogelijk gezond blijven. Bewegen is ook
de ideale gelegenheid voor sociale contacten
die ouderen uit hun isolement halen. Tot slot
verminderen aangepaste fysieke activiteiten het
risico op cognitieve ziekten en stimuleren ze het
geheugen.
In de toekomst willen we ook aangepaste fysieke
activiteiten introduceren in de Korian-serviceflats
in België. Het is onze bedoeling om ervoor te
zorgen dat aangepaste fysieke activiteiten in
alle leefgemeenschappen worden toepast,
zodat zoveel mogelijk kwetsbare personen er hun
voordeel mee doen.

DE 15 MVO-VERBINTENISSEN •

•

41

Handicap

Een droom die uitkomt
Een tandemsprong met de parachute, onderwaterspeleologie met een instructeur … Mensen
met een beperking droomden ervan en hun droom kwam uit! Dankzij de samenwerking tussen
het centrum voor tijdelijk verblijf Korian Mont Ventoux, Ligue de parachutisme sportif, Centre
école régional de parachutisme sportif (Cerps) van Gap Tallard en de vereniging De bouts
de rêves. Jérôme Imperaire, de directeur van Korian Mont Ventoux, financiert al jaren enkele
activiteiten van deze vereniging of leent hen voertuigen uit. Zijn team, gespecialiseerd in
aangepaste fysieke activiteiten, organiseert in oktober ook altijd een “ontdekkingsdag”.
Dit jaar verwelkomde het centrum ook Anthony Briançon, de nieuwe peetvader van de
vereniging en rijzende ster in de Franse voetbalcompetitie. Al deze acties zorgen ervoor dat
De bouts de rêves bekendheid verwerft en zijn gedurfde en geëngageerde werken voort kan
zetten, zodat nog meer dromen uitkomen.
Deze externe lokale acties komen bovenop de interne acties van Korian binnen onze missie
Handicap, die voortvloeit uit de akkoorden die wij in Frankrijk al in 2014 hebben afgesloten, en
telkens vernieuwd, voor de aanwerving van werknemers met een beperking. Hiermee dragen
wij bij aan hun integratie in het beroepsleven.

Initiatief
De samenwerking
met inclusieve
ondernemingen, met
Guillaume Pénigault,
Directeur renovatie
en kapitaaluitgaven
Ongeveer 3% van onze investeringen in de
renovatie van gebouwen in Frankrijk gaat naar
bedrijven in de sociale economie, zoals BATIVIE.
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Hiermee wil Korian mensen zonder opleiding
de kans geven om werkervaring op te doen of
een werkomgeving te (her)ontdekken, zodat ze
sneller werk kunnen vinden. Onder begeleiding
van een coach voeren zij in teams van 4 tot 6
personen schilder- of vloerwerken uit. Ook in
2021 zullen we ons blijven inzetten door onze
band met deze organisaties te versterken. We
willen ons maatschappelijk nut bewijzen voor
mensen die getroffen worden door werkloosheid
en uitsluiting.

Verbintenis 12

Een Raad van Gebruikers
in elke voorziening
In de voorzieningen van de Groep wordt de dialoog met de
bewoners, de patiënten en hun familie aangemoedigd, onder
meer via de vergaderingen van de Raad van Gebruikers (Conseil
de Vie Social in Frankrijk of Heimbeirat in Duitsland). Deze wettelijke
structuren bestaan in alle landen waar de Groep actief is en
maken een kwaliteitsvolle dialoog mogelijk met de belangrijkste
betrokkenen in al onze voorzieningen.
Dit verloopt op de volgende manier …
In Duitsland
Haus an den Niddaauen
in Frankfurt

2. Met welke onderwerpen krijgen jullie
te maken?

Christiane Meyer,

We delen suggesties of problemen van de
bewoners. Om zo goed mogelijk op de hoogte te
blijven van de belangrijkste onderwerpen, leggen
we ons oor voortdurend te luisteren. We zetten ons
echt in om te kunnen voldoen aan al hun fysieke
en psychische behoeften.
We houden ook elke maand een spreekuur voor
de bewoners en we zijn natuurlijk altijd bereikbaar
via telefoon of e-mail.
We hebben stemrecht bij de onderhandelingen
over de tarieven van de verpleegkundige zorgen.
We bespreken ook structurele veranderingen
of noodzakelijke reparaties, zoals bijvoorbeeld
vorig jaar, toen de stoelen en vloerbekleding aan
vervanging toe waren. Tot slot zijn we betrokken
bij de keuze van het menu en de bediening van
de maaltijden, de planning en uitvoering van
evenementen en de vrijetijdsactiviteiten.

Voorzitter van de
Heimbeirat, getuigt:

1. Wie zijn de leden van de lokale
Raad van Gebruikers?
Onze raad bestaat uit twee bewoners en drie
vertegenwoordigers van de families.
Een van de twee bewoners is mijn grootmoeder,
Brigitte Weber. Ze is 90 en woont al enkele jaren in
het woonzorgcentrum. Ze doet dit graag en zet zich
echt in voor de bewoners.
Susanne Walny, Ulrike Didzuweit, en ikzelf zijn de
vertegenwoordigers van de families.
Ik denk dat een dergelijke samenstelling nuttig is
voor de voorziening, omdat onze visie als “familie”
meestal neutraler is en meer in het belang van de
bewoners, die soms kritischer zijn.
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3. Op welke manier wordt er rekening
gehouden met uw verzoeken,
wat is de impact van jullie raad?
De voorziening en de onderneming staan altijd
open voor de problemen die wij aankaarten. We
voelen ons altijd serieus genomen. Ook al kunnen
sommige verzoeken niet worden uitgevoerd. We
zouden bijvoorbeeld graag zien dat de interne
richtlijnen worden gewijzigd, zodat zaken sneller
kunnen worden aangekocht.
Maar dankzij de voortdurende uitwisseling tussen
de leden van de Raad van Gebruikers, de andere
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bewoners en het personeel van de voorziening
komen we altijd samen tot een constructieve
oplossing.
We hebben echt het gevoel dat onze naasten
hier in goede handen zijn. Juist in deze
crisisperiode wordt de professionaliteit en het
verantwoordelijkheidsgevoel van een onderneming
het meest zichtbaar. Tijdens COVID-19-epidemie
heeft Korian snel gereageerd en alle noodzakelijke
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen getroffen
om de bewoners, naasten en werknemers te
beschermen.

In Frankrijk
Korian Les Roses
(Pontaut-Combault)
Philippe Bellegueulle

We hebben het ook over de animaties die op het
programma staan, werken binnen en buiten de
voorziening, financiële beslissingen, ingediende
verzoeken en hun termijnen, of deze werden
nagekomen of geweigerd …

Na
Voor
De Raad van Gebruikers wordt gekozen door de
bewoners, families en het personeel en komt elke
drie maanden samen. Twee weken voor deze
datum neem ik via e-mail contact op met alle
families, die daarvoor hun instemming hebben
gegeven, om de agenda op te stellen. Ik verzamel
alle problemen en bekijk welke onderwerpen zij
graag willen bespreken. Ik overleg ook met de
vertegenwoordigers van de bewoners en praat
met het management.

D-day
Een dozijn sprekers rond de tafel: het hele
managementteam - directie, zorg, technisch - en
vertegenwoordigers van de families, bewoners en
het personeel.
Alle onderwerpen komen aan bod, zonder
taboes. Alles kan worden besproken en er wordt
rekening gehouden met feiten en gevoelens.
We bespreken de kwaliteit van de zorg en de
personeelsbewegingen (vertrek, aanwerving,
vervanging), maar ook het gedrag van het
personeel of de perceptie van de families over de
kwaliteit van de antwoorden die worden gegeven
in het klachtenboek dat ter beschikking ligt aan de
receptie van de voorziening.

Een van de meest belangrijke punten, naast de
zorg, is de keuken. We hebben suggesties gedaan
om de kwaliteit en de organisatie ervan te
verbeteren. Als gevolg daarvan zullen er voortaan
thema-maaltijden worden gehouden (Elzas, Italië
…) en op zonnige dagen zal er in de tuin gegeten
worden. Ook de families zullen worden uitgenodigd,
want dat is aangenaam voor iedereen. Een
ander voorbeeld: de dochter van een van de
bewoonsters heeft aangeboden om workshops te
organiseren (schilderen, vouwen, kerstversiering …).
We hebben dit samen met de verantwoordelijke
voor de animaties besproken in de raad. Deze
workshops zijn op een heel natuurlijke manier tot
stand gekomen, en zullen worden gevolgd door
een opendeurtentoonstelling.
Er zijn ook onderwerpen die altijd terugkomen.
Soms is er een kleine achteruitgang, dan is er weer
vooruitgang, maar dat is niet meer dan normaal,
niemand is perfect. Onze raad is waakzaam en
zorgt ervoor dat de druk op de ketel blijft. Het is onze
missie om iedereen eraan te herinneren dat er altijd
vooruitgang kan worden geboekt. De goede wil
is er en we hebben al reële verbeteringen gezien.
Dit soort raden streeft naar de voortdurende
verbetering van het welzijn en het comfort van de
bewoners, elke dag opnieuw.
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KERNDOEL

5

ONZE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK VERKLEINEN
Korian heeft meer dan 890 voorzieningen in Europa en wij vinden
het heel belangrijk om het energie- en waterverbruik in al deze
voorzieningen te optimaliseren. Wij besteden ook veel aandacht aan
afvalbeheer en proberen onze impact op het milieu zo laag mogelijk
te houden.
In 2019 werd de milieuvoetafdruk van de Groep gemeten. Op
basis van deze gegevens hebben we een ambitieuze doelstelling
vastgelegd: 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030. Om dit te bereiken,
richten we ons vooral op de volgende drie actiepunten: optimalisering
van het energieverbruik in al onze voorzieningen, stapsgewijze
controle over de afvalproductie en nieuwe gebouwen die voldoen
aan de Franse HQE-norm (Haute Qualité Environnementale of hoge
milieukwaliteit) of gelijkwaardig.
Dit alles vertaalt zich in drie verbintenissen:
• 3% minder energie verbruiken in 2020,
• 5% minder afval tegen 2023,
• 100% van de nieuwe gebouwen voldoen aan de Franse HQE-norm of
gelijkwaardig vanaf 2020.
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Verbintenis 13

3% minder energie verbruiken in 2020
Een eerste stap in de richting van de vermindering van de
ecologische voetafdruk van het patrimonium van de Groep is de
doelstelling om het energieverbruik in Frankrijk, België en Italië
met minstens 3% te verminderen tegen 2020.
Update over deze verbintenis met:
Anabelle Billy,
Technisch directrice
Patrimonium van de Groep

Waarom deze
verbintenis?
Onze voorzieningen werken
24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Er wordt steeds
meer gebruik gemaakt van airconditioning,
tablets en slimme toestellen, waardoor Korian
steeds meer energie zal nodig hebben. Het is
een uitdaging om ons verbruik te verminderen en
tegelijkertijd een optimaal comfort te garanderen.
Als goede ondernemer houden we ons al aan
de voorschriften voor gecontroleerd verbruik in
elk Europees land waar we actief zijn en willen
we de energierekening natuurlijk zo laag mogelijk
houden. Als verantwoordelijke onderneming
willen we nog verdergaan. Rekening houdend
met de eisen van de investeerders en betrokken
partijen willen we klimaatneutraal zijn tegen
2050. De eerste voorwaarde om dit te bereiken is
een vermindering van het energieverbruik in de
bestaande gebouwen, goed voor 34% van onze
ecologische voetafdruk.

Welke maatregelen werd al genomen?
Al onze acties moeten een toegevoegde
waarde hebben voor het welzijn van onze
bewoners, patiënten en werknemers. We
investeren in slimme meters, zodat we via het
maandelijkse verbruiksoverzicht inzicht krijgen in
ons energieverbruik en onze apparaten efficiënter
kunnen inzetten.
Wij hebben ook energieprestatiecontracten
afgesloten, waarbij de leverancier van een
efficiëntere verwarmingsketel of isolatie betaald
wordt met het budget dat Korian uitspaart door de
gerealiseerde energiebesparing.

Elke voorziening krijgt begeleiding op regionaal en
nationaal niveau om pieken in het energieverbruik
op te sporen en goede praktijken in te voeren. Tot
voor kort was dit vooral de verantwoordelijkheid
van de technische diensten en de directies. Maar
in de toekomst zal een beroep worden gedaan
op alle werknemers om verantwoordelijk om te
gaan met energie. Hiervoor baseren we ons op
het proefproject “Kubus” dat momenteel loopt in
20 voorzieningen in Frankrijk. Dit project streeft naar
een vermindering van het energieverbruik door
de verbruikers zelf. De werknemers op het terrein
weten immers beter dan wie ook welke verlichting
of warmhouder uit mag.

Welke voorzieningen moeten nu al
rekening houden met deze daling van
3%?
Al onze voorzieningen. Deze jaarlijkse doelstelling zal
deel uitmaken van de koolstofarme strategie die we
momenteel opstellen voor de 6 landen, rekening
houdend met de geldende regelgeving.
Hiervoor hebben we een overzicht gemaakt van
alle energie-uitgaven in al onze gebouwen. We
werken aan haalbare jaarlijkse doelen voor de
komende 5 tot 10 jaar, waarvoor we de nodige
middelen zullen voorzien.
De strategie zal klaar zijn in het laatste kwartaal
van 2020. We willen hiermee een beslissende
bijdrage leveren aan de significante daling van
onze CO2-uitstoot op lange termijn. We richten
ons onder meer op het voedsel (26% van onze
ecologische voetafdruk) en het vervoer van onze
teams (10%). Ik voeg hier nog aan toe dat het
duurzaam aankoopbeleid van de Groep ook een
belangrijke bijdrage levert aan de verbetering
van onze ecologische voetafdruk: de aankopen
zijn verantwoordelijk voor 16% van onze totale
CO2-uitstoot.
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Getuigenis van op het terrein:

Noël Verellen,
Directeur van de voorziening
Edelweiss in België

Sinds de opening van de voorziening is het
energieverbruik altijd nauwlettend in de gaten
gehouden.
Naarmate het gebouw ouder wordt, verhogen wij
het toezicht op het energieverbruik en sensibiliseren
wij de bewoners en het personeel, omdat zij
natuurlijk een belangrijke rol spelen.
Vanaf 2010 maakten regelmatige controles deel
uit van onze maatregelen om de opwarming
van de aarde tegen te gaan. Het opsporen van
energieverlies was moeilijker, vooral voor radiatoren of
lampen die aan bleven wanneer dat niet nodig was.
Dit verhelpen was vooral een grote menselijke
investering, omdat we geen andere keuze
hadden dan langsgaan in alle kamers, gangen en
multifunctionele ruimtes om onnodige verwarming
of verlichting uit te doen.
Met eenvoudige maatregelen – zonder in te boeten
op veiligheid of comfort – zijn we er toch in geslaagd
om succes te boeken. We hebben bijvoorbeeld
een deel van de verlichting in de kamers van de
bewoners, de gemeenschappelijke ruimtes of de
kelder uitgedaan, bewegingsmelders ingesteld op

3 minuten in plaats van 5 of verwarmingsbuizen
geïsoleerd. We hebben ook een timer gekocht
voor de automaat, zodat deze alleen werkt tussen
6:00 en 22:00 uur, onze koelkasten en diepvriezers
ingesteld op de juiste temperatuur en ervoor
gezorgd dat de vloerverlichting in de gangen
alleen‘s nachts werkt en de plafondverlichting
alleen overdag.

2015, een keerpunt
We hebben een beslissende stap voorwaarts kunnen
zetten door onze samenwerking met Nanogrid. Zij
hebben elektrische meetpunten geïnstalleerd, net
als sensoren op het verwarmingssysteem en de
stookolieketel, zodat we het verbruik per dag en per
meetpunt konden volgen via een website.
De eerste rapporten toonden onder meer dat er ‘s
nachts op bepaalde plaatsen uitzonderlijk veel stroom
verbruikt werd. Dankzij dit systeem kunnen we dit
soort anomalieën nu onmiddellijk detecteren en snel
verhelpen, zonder kwaliteitsverlies voor de bewoners
of het personeel.
Na een audit in 2019 hebben we 50% van de
“oude” verlichting vervangen door ledverlichting,
zonnepanelen geïnstalleerd op de zuidelijk
gerichte daken en de verwarmingssystemen op
stookolie vervangen door gas. Hierdoor zijn we nu
zo energiezuinig mogelijk met een minimum aan
energieverlies.

“De oprichting van een milieucommissie op het
niveau van de Groep maakt het mogelijk om elk
kwartaal best practices uit te wisselen tussen de
Korian-experts op het gebied van techniek, energie en
milieu. Op deze manier boeken we snel vooruitgang
bij de implementatie van de belangrijkste maatregelen
om de CO₂-uitstoot van de Groep te verlagen”.
Rémi Boyer
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Verbintenis 14

5% minder afval tegen 2023
Om het afval in alle voorzieningen beter te kunnen beheren, werkt
Korian enerzijds aan een vermindering van de geproduceerde
hoeveelheid en anderzijds aan een verbetering van de
afvalsortering en -recyclage.
Deze globale aanpak zal geleidelijk en systematisch
worden uitgerold. De Franse start-up Take a waste
voerde in 2018 in Frankrijk en in 2018 in Duitsland
een studie uit om de kosten en de volumes van
het afval dat de voorzieningen produceerden te
analyseren en inzicht te krijgen in hoe de teams
hun afval sorteerden. Bijna 50 voorzieningen
werden bekeken en concrete mogelijkheden voor
optimalisatie werden geïdentificeerd.
Deze diagnose wordt in 2020 ook uitgevoerd in de
andere Europese landen. De resultaten worden

vervolgens gebruikt om controle-dashboards op te
stellen voor de prestaties van de voorzieningen, de
prioriteren te bepalen en persoonlijke begeleiding
te bieden aan alle voorzieningen tegen het einde
van 2023.
Met het budget dat zo wordt uitgespaard, zal een
systeem voor bioafvalrecyclage opgezet worden
in Frankrijk, zoals nu al het geval is voor 100% van de
voorzieningen in Duitsland.
De teams zullen ook worden gesensibiliseerd over de
belangrijkste afvalstromen, zoals voedselverspilling.

Afvalpers van het centrum SSR Côte Normande in Ifs, Frankrijk.
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Zoom

op de initiatieven tegen voedselverspilling

met:
Christophe Parrot,
Hotel & Catering manager
Frankrijk
In het restaurantwezen houdt verantwoordelijk zijn
in dat je moet beschikken over kennis en een strikte
discipline.
In de eerste plaats moeten we er voor zorgen dat
de inname van de juiste voedingsstoffen altijd is
gegarandeerd. We mogen dus nooit kleinere porties
serveren, ook al weten we dat de eetlust afneemt
bij het ouder worden. We werken op basis van twee
eenvoudige regels. We proberen eerst en vooral om
altijd aangename maaltijden te voorzien – 3 of 4
maal per dag – en besteden veel aandacht aan de
keuze van de producten, de smaak en de bereiding.
Vervolgens doen we er alles aan om geen eetbaar
voedsel weg te gooien.
In onze woonzorgcentra gaat het bijvoorbeeld
over restjes die achterblijven op een bord, een
uitgeschonken glas wijn dat niet leeggedronken werd,
brood dat overblijft in het broodmandje.

Om voedselverspilling tegen te gaan moeten we dus
de manier waarop we onze maaltijden koken, serveren
en presenteren verbeteren en rekening houden met
de verminderde eetlust van onze bewoners.
Voor dit alles vertrouwen we op onze eigen chef-koks
en hun teams. Korian biedt al jaren een eigen keuken,
op basis van onbewerkte producten.
Onze chef-koks bereiden de aanbevolen
hoeveelheden. Hiervoor maken ze gebruik van
hun kennis (ik herinner eraan dat onze keuken 100
basistechnieken toepast) en traditionele recepten uit
ons culinaire erfgoed.
Zoals in elk restaurant luisteren ze naar hun klanten,
noteren ze wat deze lusten of niet en controleren ze
na elke maaltijd wat er terugkomt op de borden. Dit
laatste is nog altijd de beste manier om te weten of de
bewoners hebben genoten van hun maaltijd. Is dat
niet het geval, dan zullen ze direct overleggen met
de bewoners, zodat de volgende maaltijden worden
aangepast. Door op deze manier te werk te gaan,
wordt al veel verspilling voorkomen.
Om nog een stap verder te kunnen gaan, hebben
we ook besloten om al ons afval te wegen. Dit maakt
het mogelijk om de oorsprong in detail te analyseren,
oplossingen te vinden en samen met de teams een
gids op te stellen met alle goede praktijken.

Zei u “afval”? Zoom op het centrum SSR Korian Côte Normande
kliniek in Ifs, Frankrijk
8.800 m2, 140 bedden

met:
Paul Saumon,
Technisch verantwoordelijke

Deze hoeveelheid afval paste dan in één afvalbak
in plaats van drie en de vuilniswagen kwam nog
maar om de zes weken langs, in plaats van drie keer
per week. Het hoofdkantoor was geïnteresseerd en
er zijn enkele teams gekomen om alle technische
aspecten en voordelen te bekijken. Onze werkwijze
is vervolgens een goed voorbeeld geworden voor
alle voorzieningen met voldoende ruimte.

Deel 1
Zodra ik in 2015 aankwam, ben ik op zoek gegaan
naar manieren om de hoeveelheid afval te
verminderen, te beginnen met de eerste prioriteit:
het huishoudelijk afval. Dit werd toen verzameld in
drie afvalbakken die werden opgehaald door de
vuilniswagen. Ik heb voorgesteld om te investeren
in een afvalpers met een capaciteit van 4,5 ton.
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Deel 2
Achttien maand later hebben we het afvalbeheer
verder gerationaliseerd met een afvalcontainer
voor het karton dat we sorteerden. We hebben
een tijd gebruikgemaakt van een dienstverlener die
het karton verwerkte tot pulp, maar tegenwoordig
wordt het karton verbrand.

Deel 3
Sinds 4 jaar verwerken we zelf ons medisch afval.
We zijn de enige Korian-voorziening en een van de
weinige centra in Frankrijk die beschikken over de
nodige installatie.
Dit medisch afval volgt niet langer het specifieke
inzamel- en verwerkingscircuit, maar wordt ter
plaatse volledig vermalen en gedesinfecteerd. Wat
overblijft, mag in de gewone afvalbak.
Bij elke nieuwe investering, legde ik uit dat het beter
was voor de hygiëne en het milieu, goedkoper en
esthetischer.

Verbintenis 15

We zijn altijd gesteund en zagen al snel de
voordelen van onze investeringen: minder
vrachtwagens op de weg en minder vervuiling,
maar ook besparingen op het budget die ergens
anders kunnen worden inzet.
In de audits die door ARS worden uitgevoerd (het
Franse nationale gezondheidsagentschap), krijgen
we altijd een “A”. Dat is voor mij het bewijs dat we
niet alleen voldoen aan alle milieucriteria, maar
dat we ook altijd “beter” worden. We zullen ons
inderdaad blijven inzetten voor de planeet. Ons
volgende aandachtspunt is de voedselverspilling.
We gaan werken aan zo weinig mogelijk
voedselafval en wat toch overblijft zal worden
omgezet in biomassa.

100% van de nieuwe gebouwen voldoen
aan de Franse HQE-norm*
of gelijkwaardig vanaf 2020
Korian beschikt al over gebouwen die zijn gecertificeerd door
onafhankelijke instanties. Om dit proces te versnellen, hebben
we in 2019 besloten om alle nieuwbouw vanaf 2020 ook te laten
certificeren. Sindsdien is er een algemene mobilisatie voor
duurzaamheidskeurmerken zoals HQE* in Frankrijk, KFV 50 in
Duitsland of BREEAM in België en Italië.
In Italië
Een overzicht van de
projecten met:
Alessandro Bartucci,
Directeur Patrimonium
Korian Italië

Sinds wanneer bent u
betrokken bij de certificering van alle
nieuwe gebouwen, waarom en hoe?

We weten dat de cementsector alleen al goed
is voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot door
menselijke activiteiten en doordat de bouw de
klimaatverandering heeft beïnvloed.
Onze benadering van certificering vloeit natuurlijk
voort uit onze ideeën en ambities op het gebied
van het ontwerp van gebouwen. Daarom zijn we
eind 2018 geëvolueerd naar een nieuwe strategie
met bijzonder veel aandacht voor het gebruik van
hernieuwbare energie en materialen met een lage
impact op het milieu, zoals hout.

*Hoge milieukwaliteit
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Deze strategie is uitgetest voor ons gebouw in
Sondrio, waarvoor gebruik werd gemaakt van
geprefabriceerde houten constructies en we
hebben dit herhaald voor alle nieuwe projecten.
Deze keuze stelt ons in staat om een positieve
bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Bovendien
garanderen de passieve eigenschappen van het
gebouw een optimaal thermisch comfort. Voor de
installaties en apparatuur maken we gebruik van
microwarmte-krachtkoppeling voor de productie
van elektriciteit en warmte met een enkel systeem.

Hoeveel projecten zijn lopende?
Tien projecten richten zich op certificering. Het
gaat over nieuwbouwprojecten, nieuwbouw in
combinatie met renovatie of uitbreidingen. Acht
van hen belichamen het innovatieve concept
dat we ontwikkelen: in hetzelfde gebouw komen
een gemedicaliseerd woonzorgcentrum en
serviceflats, bij twee voorzieningen komt daar ook
nog een woongemeenschap bij. Tot slot zijn er
twee uitbreidingsprojecten voor serviceflats en de
renovatie van een centrum voor tijdelijk verblijf. In
totaal gaat het over meer dan 1.030 bedden.
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Kunt u meer details geven voor een
paar projecten?
In Beregazzo, in de provincie Como, komt er een
uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum
met 93 bedden. In totaal zullen er 120 bedden
zijn, plus 12 eenpersoonskamers in een
woongemeenschap. We streven naar een BREEAMcertificering (Good) voor de uitbreiding en BREEAM
In-Use voor het bestaande gebouw.
In Portogruaro, in Veneto, werken we aan een
erfgoedgebouw. Het project omvat de renovatie
van het historische gedeelte en nieuwbouw
voor een woonzorgcentrum (60 bedden) en 38
appartementen voor autonome ouderen. Dit nieuwe
deel wordt volledig gemaakt uit geprefabriceerde
houten constructies. De doelstelling hier is een
BREEAM-certificering (very good).

Welk rendement verwacht u van de
certificering?
De conformiteit van het project met de parameters
van de certificering verhoogt de totale investering
met ongeveer 10 tot 15%. Maar het draagt wel
bij aan de vermindering van onze ecologische
voetafdruk. Dankzij het lagere energieverbruik van
deze gebouwen verwachten we een vermindering
van de totale CO2-uitstoot met 806 ton per jaar, een
daling van 60% ten opzichte van het gemiddelde
van de huidige Italiaanse gebouwen.

Woonzorgcentra en centra voor tijdelijk verblijf worden
ontworpen om een duurzaamheidskeurmerk te halen, net als de
woongemeenschappen van Âges & Vie.
In Frankrijk
Pascale Ribadeau
Dumas,
Directrice Patrimonium
Frankrijk

De HQE-certificering gaat hand in hand met de
filosofie van Korian en onze missie om zorg te dragen
voor oudere en kwetsbare personen door te blijven
investeren in ons patrimonium. Daarom zijn we in
2019 ook de verbintenis aangegaan dat al onze
nieuwe gebouwen voortaan HQE-gecertificeerd
zouden zijn, zowel de woonzorgcentra als de
centra voor tijdelijk verblijf. Concreet betekent
dit dat we de ontwerprichtlijnen voor onze
toekomstige projecten hebben herzien en dat
we de ontwikkelaars en architecten die met ons
samenwerken hebben gevraagd om deze
systematisch toe te passen, zodat we zeker zijn dat
de-certificering wordt gehaald.
Ook de lopende projecten hebben we
geanalyseerd en opnieuw onderhandeld met de
betrokken bedrijven, opdat ook deze gebouwen
HQE-gecertificeerd zouden zijn. Korian heeft
ondertussen al acht projecten opgestart die de
“criteria” van de HQE-certificering zullen halen.

Zei u “criteria”?
Om de HQE-certificering te krijgen, moet een
gebouw voldoen aan criteria in vier categorieën:
“duurzaam bouwen”, “duurzaam beheer”,
“comfort” en “gezondheid”.
Deze hebben betrekking op het volledige gebouw
en voor de hele levensduur, inclusief tijdens de
sloop van het gebouw.
Bij het ontwerp van een voorziening wordt dus
uitgegaan van de totale kost: er wordt gekeken
naar de calorische waarde en het gebouw

moet harmonieus geïntegreerd zijn in de directe
omgeving.
De gebruikte materialen en processen op de
bouwwerf worden geselecteerd om zo weinig
mogelijk overlast te creëren (geluid, afvalbeheer).
En een HQE-gecertificeerd gebouw wordt natuurlijk
uitgerust om het energie- en waterverbruik,
de zorg, het onderhoud en het afvalbeheer te
optimaliseren.

Twee prioriteiten
In overeenstemming met onze bestaansreden en
onze strategische doelstellingen bevatten onze
richtlijnen bijzonder strenge eisen voor de criteria
“gezondheid” en “comfort”. Er wordt bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van sensoren, akoestisch
efficiënte vloeren, een betere gevelisolatie voor
meer thermisch comfort …
We optimaliseren ook zoveel mogelijk het
visuele comfort, met veel natuurlijk licht via
grote schuiframen, intelligente verlichting en
ledlampen, maar ook bio-dynamische verlichting,
zodat personen met de ziekte van Alzheimer niet
gedesoriënteerd raken.
Dankzij ons eisenpakket kunnen we nu al de
HQE-certificering halen en bijdragen aan de
vermindering van de ecologische voetafdruk
van Korian door ons energieverbruik te beperken.
Maar als verantwoordelijke onderneming is het in
de eerste plaats onze missie om de levenskwaliteit
van de ouderen, patiënten, hun naasten en onze
medewerkers te verbeteren.
Dit is een eerste stap in de richting van de HQEcertificeringen “hoog” en “heel hoog” (11
en 14 criteria) voor onze gebouwen en een
erkenning van de toegevoegde waarde van ons
patrimonium. Op deze manier komen we ook
dichter bij de doelstellingen van de nieuwe Franse
milieuregelgeving RE 2020 en het Franse E+C- label
(meer energie, minder CO2).
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In Frankrijk

William Quinty,
Manager Bouwactiviteiten
Âges & Vie

Een gebouw met een HQE-certificering garandeert
de bewoners een gezonde, comfortabele en
ecologische woning, die zich op een natuurlijke
manier integreert in de omgeving. We willen
ouderen een gastvrije oplossing bieden waar ze
zo normaal mogelijk kunnen leven, in de buurt van
hun oude woonplaats. In de woonzorgcentra van
Âges & Vie staat de levenskwaliteit altijd centraal.
Het lag dan ook voor de hand dat we voor onze
woongemeenschap op menselijke maat met 8
ouderen met autonomieverlies hebben gekozen
voor een gebouw met een HQE-certificering.
Dit duurzaamheidskeurmerk wordt toegekend
door een onafhankelijke instantie, die nagaat of
alles volgens de kwaliteitseisen is uitgevoerd en dit
in elke fase en voor de hele levensduur van het
gebouw: vanaf de start van de bouwwerf met
het toepassen van het veiligheidscharter voor een
nette bouwplaats, tijdens de uitbating en misschien
zelfs daarna als we het gebouw een nieuwe
bestemming moeten geven.
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Op 6 juni 2020 hebben we ons eerste HQEgecertificeerd woonzorgcentrum opgeleverd en
we zijn van plan om er tegen 2024 nog 300 nieuwe
op te leveren, allemaal met dezelfde certificering.
Het betekent een aanzienlijke investering om te
kunnen voldoen aan de eisen die hoger liggen dan
de huidige regelgeving.
Maar deze certificering weerspiegelt onze wens om
de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren.
Het ontwerp en de constructie van een HQEgecertificeerd woonzorgcentrum garandeert een
verhoogd thermisch en akoestisch comfort, wat
wordt gewaardeerd door onze bewoners en hun
families.
Deze aanpak illustreert ook onze wens om de
prestaties van gebouwen te verbeteren en het
energie- en waterverbruik te verminderen. Omdat
we geen tijd willen verliezen in deze milieucrisis die
onze planeet in gevaar brengt, waken we over
de milieukwaliteit van onze bouwwerken. En onze
inspanningen om vooruit te komen worden ook
gewaardeerd door de investeerders.
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MEER VIDEO’S EN PUBLICATIES OP: KORIAN.COM
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Een uniek beroep

De eerstesteenlegging van het centrum
voor tijdelijk verblijf
Estela

De ziekte van
Alzheimer, een
uitdaging voor ons

Troyes, Les Vergers
Innovatielaboratoria
van een nazorgcentrum

Positive Care
in onze centra

We zijn allemaal
Positive Care!

Geïntegreerd
verslag

Plezier, voeding,
gezelligheid –
de ingrediënten voor
een gezonde catering

Het patrimonium
in dienst van
gezondheid
en welzijn

LEVEN
Een werk van
de Stichting Korian
in samenwerking met
Les Ateliers Henry Dougier

WIJ
(Ouderen)
Béziers

WIJ
(Ouderen)
Marseille

WIJ
(Honderdjarigen)
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Ontdek ons beroep via een immersieve digitale omgeving
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