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Zorgdorpen, wonen met zorg op maat 
 
Zorgdorpen is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die op zoek zijn 
naar gepaste ondersteuning, afgestemd op hun noden. Onze antwoorden op de 
verschillende zorgvragen zijn divers: tijdelijk of permanent verblijf, al dan niet met 
woonassistentie of gespecialiseerd VAPH-zorg, thuiszorg, dagbesteding, toerisme en 
herstelverblijf, enz.  Zorgdorpen biedt aan deze personen een integrale hulpverlening aan 
op maat en op vraag van de bewoner. Zorgdorpen beschikt hiervoor over verschillende 
woonvormen in gevarieerde sites verspreid over Vlaanderen.  
 

Bestuurder Geert Stroobant licht toe: “Aan de hand van onze zorg op maat willen we de 
personen met een zorgvraag aanzetten om (opnieuw) in beweging te komen of in beweging 
te blijven en dit in geest en lichaam. We hebben hierbij oog voor het plaatsen van zorgvraag 
in het leven van de bewoner. Dit doen we met heel veel aandacht voor de leefwereld van de 
cliënt. Op die manier proberen we iedere persoon met een zorgvraag maximale kansen te 
geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het 
maatschappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes.” 

Verbondenheid in de zorg 

Bij Zorgdorpen werken we aan zorg waarbij de vraag van de cliënt centraal staat. Er wordt 
naar de cliënt geluisterd en we zoeken samen naar de beste oplossing. Hierbij is de 
verbinding tussen de verschillende zorgprofessionals, instellingen, eerste én tweede lijn van 
groot belang, enerzijds voor het welzijn van onze cliënten én anderzijds voor een goede 
samenwerking op langer termijn.  
 
De verbondenheid wordt ook buiten de eigen organisatie gedragen. Zorgdorpen stelt alles in 
het werk om een partner zijn voor collegae, een goede buur te zijn en zich op een 
dienstbare wijze te integreren in de ruimere maatschappelijke context. Buurtvervlechting en 
vrijwilligerswerking zijn hierbij belangrijke troeven.  

Samen sterk 

Zorgdorpen vzw is de laatste drie jaar in capaciteit meer dan verdubbeld. Omdat het als 
sociaal ondernemer steeds meer inspanning vergt om de groeiende complexiteit en de 
specificiteit van ‘bouwen’ en ‘ondernemen’ te bevatten ging Zorgdorpen in maart 2020 een 
structurele samenwerking aan met A-Star Group. Samen wordt er gewerkt aan 
professionalisering, schaalgvergroting en verruiming van de financiële draagkracht. 
Dankzij de samenwerking met A-Star Group kunnen onze zorgprofessionals méér bezig zijn 
met de kernopdracht van Zorgdorpen: het organiseren van zorg op maat 

Contactpersoon:  
Geert Stroobant 
geert.stroobant@zorgdorpen.be 
TEL  0478/39 31 82 
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Teamwork, de sleutel tot succes 

Zorgdorpen is een transparante en professioneel uitgebouwde organisatie waarbij er zorg 
wordt gedragen voor ieder personeelslid en waarbij ieder personeelslid zich engageert om 
permanent te leren in functie van een kwaliteitsvolle zorg. Zorgdorpen bestaat uit 
gemeenschap van zorgvragers en personeelsleden, gebaseerd op dialoog, gelijkwaardigheid 
en respect voor elkaars diversiteit. Dit willen we laten zien in de dagelijkse ontmoetingen in 
goede maar ook in minder goede dagen.  

 

 
Zorghotel Prinsenhof 
 
Zorghotel Prinsenhof telt 76 toegankelijke kamers. Er is een cafetaria en een ruim, zonnig terras. 
Zorgbehoevenden kunnen er verder herstellen na een verblijf in het ziekenhuis of als ze thuis tijdelijk 
niet de nodige zorgen kunnen krijgen. De ruime kamers zijn allemaal rolstoelvriendelijk en voorzien 
van televisie, frigo en sanitair zodat zelfs totale afzondering mogelijk is. 
 
Ook reguliere toeristen zijn welkom in het zorghotel. In samenwerking met enkele lokale partners 
werden een drietal arrangementen samengesteld zodat hotelgasten de schoonheid van de Vlaamse 
Ardennen op een alternatieve manier kunnen ontdekken. 
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Iedereen verdient vakantie! Prinsenhof maakt deel uit van de netwerkorganisatie Zorgdorpen. 
Naast het herstelverblijf in Ronse exploiteert Zorgdorpen het Leeuwenhof in Drongen en 
De Ceder in Deinze. Met de opening van de site in Ronse komt de totale capaciteit op 230 bedden. 
Samen met De Ceder in Deinze is zorghotel Prinsenhof lid van het initiatief “Iedereen verdient 
vakantie” van het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Samen bundelen ze hun 
krachten zodat ook mensen in armoede op vakantie kunnen in Vlaanderen. 

 
Voor meer informatie: 
Zorgdorpen vzw, Burgemeester van Gansberghelaan 83, 9820 Merelbeke 
Geert Stroobant, directeur De Heide vzw, bestuurder Zorgdorpen vzw 
TEL: 0478/39 31 82 - www.zorgdorpen.be 
 


