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Beste journalist,
Beste redactie,

ZORGGROEP ORION LANCEERT OPSTART
TIJDENS ONTBIJT MET BEWONERS
EEN AANGEPAST PROGRAMMA VOOR BEWONERS, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS, PARTNERS, BEZOEKERS EN
BUURTBEWONERS.

Zorggroep Orion, de verzelfstandigde versie van WZC De Wending, GAW, Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck en OC De Meerloop is sinds 1 januari officieel en operationeel van start gegaan. Daar hoort ook een programma bij waarbij alle betrokkenen
de lancering van Zorggroep Orion met tekst, uitleg en een aangepast evenement kunnen beleven. De grote aftrap gebeurde op donderdag 9 februari met een gezamenlijk,
feestelijk ontbijt voor de bewoners van de assistentiewoningen. Daar werden ineens de
ambities en uitdagingen voor de zorggroep voorgesteld.

Persbericht
De oprichting van Zorggroep Orion werd op 15 april goedgekeurd door minister Homans. Heel
concreet gaat het hier over de verzelfstandiging van WZC De Wending, de Groep van Assistentiewoningen, LDC Albert Van Dyck en OC De Meerloop. Een grote ambitie is hier de concretisering
van de visie op zorg in de dagelijkse werking en organisatie. Grote thema’s hierbij zijn kwaliteit,
geïntegreerde zorg en mensgerichte zorg.

Twee jaar geleden kondigden OCMW Turnhout voorzichtig de intentie aan om te verzelfstandigen
met de woonzorgcentra en assistentiewoningen. Al gauw kwamen daar de dienstencentra bij. In
een volgende stap kreeg die verzelfstandiging een naam: Zorggroep Orion.
Voorzitter Luc Op de Beeck getuigt hierover: “En sinds 1 januari, na twee jaar met een hele ploeg
heel hard werken, zijn we die nieuwe organisatie. Aan de ontbijttafel met de bewoners, ik vind het
best symbolisch. Een familiaal gevoel, een huiselijke sfeer. Het heeft ook iets feestelijks omdat we
samen willen vieren en delen, omdat we zo elkaar wat beter kunnen leren kennen bij een gesprek
en een goede kop koffie.”
Bart Michielsen, algemeen directeur van Zorggroep Orion gaf toelichting bij de uitdagingen en de
prioriteiten van Zorggroep Orion. Deze draait om drie belangrijke pijlers: kwaliteit, geïntegreerde
zorg en vooral zorg waarin de mens centraat staat: mensgericht. Zorggroep Orion staat nu op eigen benen, met eigen mensen en eigen middelen die een uniek doel hebben: zorg. Uiteraard blijft
het OCMW een belangrijke partner, maar Zorggroep Orion is er wel van losgemaakt. “We houden
onze ogen en oren open voor nieuwe tendensen in de maatschappij, de groei van bepaalde vragen
of noden, de mogelijkheid om een aantal zaken op een andere, efficiëntere manier te organiseren met als ultieme focus: zorg, zorg en nog eens zorg. We gaan een aantal zaken anders doen,
nieuwe partnerschappen aangaan om op een inspirerende wijze mee aan de slag te gaan.”
De missie van Zorggroep Orion is al vanaf de eerste schuchtere stapjes duidelijk: Zorggroep Orion
staat voor een aanbod van mensgerichte, kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg door een
financieel gezonde organisatie tegen een correcte prijs.

Persbericht
DE BELANGRIJKSTE AMBITIES VAN ZORGGROEP ORION
1. We willen ontzetten goed blijven en zelfs nog beter worden in wat we doen, en waarom niet,
de beste?
2. Geïntegreerde zorg: hierin staat de zorgvrager centraal en krijgt hij zorg/hulp aangeboden vanuit verschillende disciplines (vb. maatschappelijk werker, kine, verpleegkundige, …)
3. Integrale zorg: we willen in de verschillend de fases van de zorg een aanbod ontwikkelen. Van
hele licht zorgbehoeften tot hele zware en alles wat daar tussenin ligt.
4. Ontschotten en verbreden van het zorgaanbod: het gaat om zorg waarbij we niet per se aan
“hokjes”denken moeten doen, zorgvragers met een verschillend profiel hebben regelmatig nood
aan het zelfde zorgaanbod. Door te ontschotten kunnen we het verschil maken.
5. Groeien: zowel op eigen kracht door bvb de bouw van meer assistentiewoningen, het uitbouwen
van een werking met verschillende dienstencentra, … maar ook door het verder uitbouwen van
sterke partnerschappen. Enkel samen met partners zoals De Leeuweric of Ter Loke kunnen we in
de toekomst voldoende sterk zijn om alle uitdagingen die op ons afkomen aan te gaan.
6. Inzetten op innovatie. Waar nodig nieuwe dienstverlening ontwikkelen. Met steeds als doel
kwalitatieve zorg in Turnhout en de regio.

PROGRAMMA VOOR ALLE BETROKKENEN
Vanaf 9 februari zijn er verschillende initiatieven om woordje uitleg te geven en stil te staan bij
de ambities en lancering van Zorggroep Orion. Deze initiatieven zijn aangepast aan de doelgroep.
“Zo krijgen de bewoners van de assistentiewoningen tekst en uitleg bij een feestelijk ontbijt,voor
de bewoners van WZC De Wending wordt een dansnamiddag georganiseerd, de medewerkers en
vrijwilligers van Zorggroep Orion zijn uitgenodigd op een lanceringsparty en de buurtbewoners en
bezoekers van dienstencentra kunnen ten gepaste tijde inschrijven voor infomomenten met uitleg. Het is belangrijk om iedereen zoveel mogelijk te betrekken in ons grote verhaal dat we willen
schrijven met Zorggroep Orion”, getuigt voorzitter Luc Op de Beeck.

Contact

Directeur Bart Michielsen beseft: “dat het een hele uitdaging is om Zorggroep Orion op de rails
te zetten. We hebben er het volste vertrouwen in dat we zo garant zullen staan, nu en in de toekomst, voor een optimale zorgverlening, waarin de mens en zorgvrager centraal staat en kwaliteit
voorop. Dat is de belangrijkste reden waarom we dit initiatief genomen hebben. Een volwaardige
reden om er flink wat aandacht aan te besteden tijdens deze lancering van Zorggroep Orion.”
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