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Het Heiveld uitgeroepen tot woonzorgcentrum
van het jaar

Het Heiveld in Sint-Amandsberg, een van de vijf woonzorgcentra van de Stad

Gent, is door het vakblad Zorg Magazine uitgeroepen tot woonzorgcentrum van

2021. De award bekroont een wzc dat extra inspanningen leverde om de

tevredenheid van zijn bewoners en personeel te verhogen.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Zorg Magazine, het vakblad voor leidinggevenden in de Belgische zorgsector, heeft op

donderdagavond 29 april 2021 tijdens een livestream in de Minard Schouwburg zijn jaarlijkse

awards uitgedeeld. In de categorie 'woonzorgcentrum van het jaar' kon volgens de vakjury Het

Heiveld van de zes genomineerden de beste troeven voorleggen.

Wat een prachtige erkenning. Hier mogen de gedreven medewerkers van Het
Heiveld trots op zijn. Dit zal ongetwijfeld energie en inspiratie geven aan
iedereen in onze stad die in de ouderenzorg werkt.
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid, Gezondheid en Zorg

De jury noemt Het Heiveld een dorp met 180 inwoners waar iedereen thuiszorg op maat krijgt.

Zorg, wonen en leven gaan er hand in hand. Daarnaast evolueert Het Heiveld mee met zijn

bewoners. Er wordt bijvoorbeeld sterk ingezet op groene zorg, met een eigen boomgaard, een

huisimker en tal van dieren. Het zorgvarkentje Gust heeft zelfs een eigen Instagrampagina. De

ontmoetingsruimte is ingericht als een bruin dorpscafé uit de jaren 50 met jukebox en een eigen

huisbier, 't Hospice.

Eigenlijk verdienen alle wzc's in ons land deze award, want het afgelopen jaar
zaten we allemaal in een oorlogszone. Gelukkig zien we nu weer perspectief
voor onze bewoners en hun familie. Maar deze prijs is vooral de verdienste
van al mijn 152 medewerkers. Goede zorg en focussen op de levenskwaliteit
van je bewoners zijn alleen maar mogelijk als je goede medewerkers hebt die
tevreden zijn van de omgeving waarin ze tewerkgesteld zijn. Daar zetten wij
onze alle dagen voor in.
— Geert Roggeman, directeur Het Heiveld 

https://www.instagram.com/gusthetzorgvarken/
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