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Vivalto Home* biedt zelfstandige, afhankelijke of dementeren-
de bejaarden een comfortabele, veilige en hartelijke leefomge-
ving.  

De groep, die in volle expansie is en werd opgericht in 2009, is 
actief in het ontwikkelen, verwerven, beheren en uitbaten van 
‘Assistentiewoning’ en ‘Woonzorgcentra’ in België. De groep 
telt reeds een twintigtal residenties en stelt zo’n 500 personen 
tewerk VTE**. 

De belangrijkste missie van Vivalto Home is gericht op het com-
bineren van levens- en verzorgingskwaliteit voor haar be-
woners. Dit vertaalt zich in residenties op mensenmaat en een 
toegewijd verplegend, ondersteunend en logistiek personeel 
dat de bewoners dag na dag met het nodige respect en hoffe-
lijkheid behandelt. 

Op lange termijn wenst de groep duurzame oplossingen 
aan te bieden inzake het huisvesten van senioren en het 
hoofd te bieden aan de problematiek rond de toenemende le-
vensverwachting. 

Vivalto Home, opgericht door Daniel Caille en Benoît della Faille, 
heeft 30 jaar erkende ervaring in de zorgsector en bedrijfsont-
wikkeling. Een strikt financieel beheer van de groep in com-
binatie met een grote autonomie van de directie van de 
woonzorgcentra garanderen de soliditeit van de groep en het 
vrijwaren van de best mogelijke levensomstandigheden van de 
bewoners. 

*   Dit activiteitenverslag is uitgegeven door Vivalto Home Partners SA, de holdingmaatschappij van de groep Vivalto 
Home en heeft betrekking op de activiteiten van Vivalto Home Partners SA en haar dochterondernemingen (samen 
gedefinieerd als «Vivalto Home»)

** VTE - Voltijdsequivalenten

PROFIEL
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EERSTE ACTIVITEITENRAPPORT

Ons eerste activiteitenrapport vormt de 
gelegenheid om onze activiteiten, onze 
filosofie en onze perspectieven met de rest 
van de wereld te delen. Het rapport richt zich 
met name tot: 
•  onze bewoners en hun naasten die zich 

goed dienen te voelen bij hun keuze, 
•  de investeerders die ons steunen en in onze 

visie geloven en
•  al onze medewerkers en partners die groot 

belang hechten aan het uitoefenen van een 
diepmenselijk beroep.

 

Er is eveneens een video 
met een samenvatting van 
het rapport beschikbaar op 
de website  
www.vivaltohome.com

VIVALTO HOME 
VERWELKOMT 
ONGEVEER

1 600
BEWONERS IN EEN 
COMFORTABELE, 
GEZELLIGE 
LEEFOMGEVING.  
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2016 WAS EEN 
SCHARNIERJAAR 
VOOR VIVALTO

Dat klopt! Na de herschikking van 

het kapitaal, de nieuwe finan-

cieringsmiddelen waarover we 

beschikken, het aantrekken van 

nieuwe institutionele aandeel-

houders en het versterken van 

onze familiale aandeelhouders is 

Vivalto Home vandaag een van 

de best gekapitaliseerde bedri-

jven uit de sector en een van de 

bedrijven die het best voorbereid 

is op mogelijke, nieuwe uitdagin-

gen. 

In een sector in volle groei wenst 

Vivalto Home uiteraard winst-

gevend te zijn en haar groeiam-

bities te vervullen, maar daar-

naast wenst de groep eveneens 

maatschappelijke waarde te creë-

ren.  

Tegen de achtergrond van een 

snel vergrijzende bevolking, 

een ongezien fenomeen in de 

geschiedenis van de geïndustria-

liseerde wereld, richt ons project 

zich op het vervullen van onze 

maatschappelijke rol door bij te 

dragen aan het moderniseren van 

de sector. Wij wensen de behoef-

ten van senioren en de bestaande 

infrastructuur beter op elkaar af 

te stellen, en streven tegelijkertijd 

naar het behoud van familiebe-

drijven, die vaak een voorbeeldrol 

vervullen en die reeds meer dan 

30 jaar actief zijn in de sector van 

de woonzorgcentra.  

HOE ZIET U DE 
TOEKOMST VAN DE 
WOONZORGCENTRA 
TEGEMOET? 

Wie vergrijzing van de bevolk-

ing zegt, zegt een steeds grotere 

afhankelijkheid voor een deel van 

de senioren. We dienen bijgevolg 

na te denken over de opvang van 

die ouderen die de komende 10 à 

20 jaar hun autonomie zullen ver-

liezen om het voorspelde tekort 

aan aangepaste huisvestingsin-

frastructuur te voorkomen. Het 

bouwen van nieuwe residenties 

en de medicalisering zijn echter 

niet voldoende. Bij Vivalto Home 

denken wij in de eerste plaats na 

over residenties waar voor iedere 

bewoner wordt voorzien in een 

aangepast levensproject. 

WAT ZIJN DE 
STERKE PUNTEN 
VAN VIVALTO OM 
IN TE SPELEN OP 
DE NODEN VAN DE 
SENIOREN?

De groep heeft haar groei te 

danken aan de kwaliteit van ons 

verzorgend personeel, ons on-

dersteunend personeel en de di-

recteurs van onze woonzorgcen-

tra, die een centrale rol spelen bij 

onze bewoners. De directeur van 

het woonzorgcentrum vormt de 

hoeksteen van onze organisatie.  

Hij vormt een referentie, zowel 

voor onze bewoners als voor het 

verzorgend en ondersteunend 

personeel en het management-

team. Hij belichaamt en ademt 

de waarden van onze groep uit 

jegens alle gesprekspartners. 

INTERVIEW 
MET DE STICHTERS 
DANIEL CAILLE, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
EN BENOÎT DELLA FAILLE, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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Vivalto Home is een dienstverle-

ningsbedrijf voor mensen, met 

die bijzonderheid zich te richten 

tot een publiek verzwakt door 

leeftijd en ziekte.

Met inachtneming van onze 

maatschappelijke doelstelling, de 

aandeelhouders die ons bijzonder 

grote kapitalen verschaffen, de 

families die ons een van hun dier-

baren toevertrouwen, en al onze 

teams die ons hun tijd en toewi-

jding schenken, biedt Vivalto 

Home diensten van uitstekende 

kwaliteit, waarbij het zich richt tot 

een zo breed mogelijk publiek. 

Onze diensten zijn gericht op es-

sentiële waarden zoals eerbied en 

menselijke waardigheid. 

We onderstrepen en erkennen 

de buitengewone toewijding van 

onze verzorgende en niet-ve-

rzorgende teams. Elke dag ver-

richten ze werk dat soms uit-

dagend is, zowel emotioneel als 

fysiek. Bij deze betuigen we hen  

onze dankbaarheid en steun.

ZAL 2017 EEN JAAR 
VAN GROEI ZIJN?

Jazeker! Momenteel hebben we 

tal van externe groeiprojecten 

lopen. Wij dienen onze aanwezig-

heid in Vlaanderen aanzienlijk te 

versterken en onze portefeuille in 

Wallonië verder te blijven uitbrei-

den. Dit jaar streven we ernaar 

de drempel van 2 000 bedden te 

overschrijden.  

DANIEL
CAILLE, 
CHAIRMAN

EN 
BENOÎT
DELLA 
FAILLE, 
CEO
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Vivalto Home richt zich dan ook 

tot een zo breed mogelijk publiek, 

met redelijke tarieven, eerder dan 

zich te beperken tot de financieel 

bevoorrechte elite. De residenties 

van de groep zijn dan ook geen gro-

te, onpersoonlijke structuren, wel 

integendeel: het blijven woonzorg-

centra op mensenmaat. Bijgevolg 

ligt de bezettingsgraad heel hoog: 

99% in 2016. 

Het business model van Vivalto 

Home is dat van een operator die 
tegelijkertijd vastgoed en zorg-
diensten aanbiedt. Op die manier 

waakt de groep, die eigenaar is van 

al haar ‘Assistentiewoningen en 

‘Woonzorgcentra’, over de kwaliteit 

van al haar activiteiten. 

Op lange termijn onderscheidt de 

groep zich eveneens door haar 

ambitie om duurzame huisves-
tingsoplossingen voor senioren 

aan te bieden. Zo voorziet de groep 

de medicalisering van de woonzorg-

centra te verhogen als antwoord 

op de hogere levensverwachting.

Om deze groeistrategie te financie-

ren vond in 2016 een belangrijke 

kapitaalverhoging plaats, waar-

door de groep zich kon herschikken 

en nieuwe familiale en institutionele 

aandeelhouders kon aantrekken. 

Deze operatie zorgde voor een 

nieuwe investeringscapaciteit met 

eigen kapitaal van om en bij de 60 

miljoen euro. 

In 2016 ging Vivalto Home, reeds 

sterk aanwezig in Wallonië en Brus-

sel, van start met haar ontwikkeling 

in Vlaanderen met de overname en 

het openen van twee residenties 

nabij Gent. 

In 2017 zal de groep met name 

verder gaan met het uitbouwen van 

haar naambekendheid in Vlaande-

ren. Daarnaast plant Vivalto Home 

eveneens de opening van een nieu-

we, grote residentie in de Brusselse 

gemeente Woluwe. 

Vivalto Home wenst 
een referentie te 
worden in België 
door zich met 
haar filosofie en 
menselijke aanpak 
te onderscheiden 
van haar 
concurrenten.  

STRATEGIE  
ONZE AMBITIE:  
HET VERDUBBELEN VAN ONZE 
HUISVESTINGSCAPACITEIT IN 5 JAAR
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9,1M€
OPERATIONELE 

EBITDAR* 

136 M€

BALANS- 
TOTAAL

OMZET

1 581
BEDDEN OP 
31/12/2016

 

57,6M€
EIGEN  

VERMOGEN

49,5 M€

99%
BEZETTINGS- 

GRAAD

Februari: overname 
Brembloem en Stuivenbergh 
in Evergem

 December: overname La 
Méridienne in Meux 

November: overname Floréal 
in Ukkel, Vesper in Vorst en 
Madère in Etterbeek 
Februari: overname Centenaire 
in Châtelineau, 
Januari: overname Aux 
Hirondelles in Embourg 

September: overname 
Résidence Fragnée in Luik, 

September: overname 
Korenbeek in Brussel, 
Juli: overname Repos Fleuri, 

Juli: overname Clos des Roses 
in Poulseur, 
Juli: overname Aux Lilas de 
Bonlez, 
Juni: overname L’Etrier 
d’argent in Sombreffe, 

Juli: overname La Tonnelle in 
Hannut, 
Juni: overname La Maison 
Dieu in Wanze en Les 
Marronniers in Villers le 
Bouillet, 

November: overname van de 
onderneming L’Age d’Or in 
Bastenaken. 
Juni: overname van de 
onderneming Au Vert Bocage 
in Loncin (Ans). 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

DOELSTELLING: TEGEN 2021 
BIJ DE TOP 5 BELGISCHE 
OPERATOREN TE BEHOREN

TOP 5

mai
2009

création 
de Vivalto

Home

19
WOONZORGCENTRA IN

2016

EEN VERHAAL 
VAN GROEI

*EBITDAR = EBITDA vóór huisvestingskosten 
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2016
BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

ENNIUS SAPINES ITPUDA 
ALIQUID ELIAMUS Vivalto Home zet 

voet aan grond in 
Vlaanderen 

met 2 nieuwe residenties: 
opening van de residentie 

Brembloem (150 bedden) en 
de overname van de residentie 

Stuivenberg (85 bedden), 
beide in Evergem, nabij Gent. 

Lees meer op p16

Aux Lilas de Bonlez 
(nabij Waver): 

einde van de renovatie/
uitbreiding. De 

residentie telt voortaan 
67 kamers (RVT-ROB 

en kortverblijven) en 6 
Assistentiewoningen. 

Kapitaalverhoging
en herschikking van het 
aandeelhoudersschap in 

2016 om de groeistrategie 
van de groep te 

financieren.

Arnould della Faille  
vervoegt de rangen van 
het directiecomité van 

Vivalto Home als Deputy 
Chief Development Officer. 
Zijn jarenlange ervaring als 
bedrijfsleider, met name bij 
Armonea, zal worden benut 
om de naambekendheid van 

Vivalto Home in Vlaanderen uit 
te bouwen. 
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NOTRE AMBITION: 
DOUBLER NOTRE CAPACITÉ 
D’HÉBERGEMENT EN 5 ANS.

2016
Brussel:  
verkrijging

stedenbouwkundige 
vergunning in mei 
2016 en aanvang 

van de werken aan 
de toekomstige 

grote residentie van 
Woluwe, die vanaf 

2018 onderdak 
zal bieden aan de 
bewoners van de 

Brusselse residenties 
Korenbeek (Sint-Jans-

Molenbeek) en Les 
Fleurs (Etterbeek), 
alsook aan nieuwe 

bewoners. 
Lees meer op p17

Vesper in Vorst  
(Brussel): 

bouw van een nieuwe 
verdieping met 16 

kamers en twee nieuwe 
woonruimtes ten gevolge 
van conformiteitswerken 
van het gebouw (nieuwe 

brancardlift). 

La Tonnelle
in Hannut: 

aanvang van de 
renovatie- en 

uitbreidingswerken. 
Eind 2018 zal de 

residentie plaats bieden 
aan 30 bijkomende 

bewoners. 

Le Cottage Rose 
in Luik : 

aanvang van de 
renovatiewerken aan de 

technische infrastructuur 
en belangrijke uitbreiding. 
De residentie gaat van 62 

naar 92 bedden. 

Le Clos des Roses 
in Poulseur (nabij Luik) : 

einde van de 
uitbreidingswerken en 

aanleg van het park, 
inclusief een jeu de boules 

baan.
Lees meer op p14
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VIVALTO HOME STARTTE HAAR ACTIVITEITEN IN 
WALLONIË. DE VOORBIJE JAREN WAS BRUSSEL AAN 
DE BEURT EN NU IS DE GROEP VOLOP BEZIG MET HET 
VEROVEREN VAN VLAANDEREN. 

ONZE WOON- 
ZORGCENTRA
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De teams van Vivalto Home delen eenzelfde visie: het 
aanbieden van de best mogelijke levenskwaliteit aan bewoners, 
in functie van hun gezondheid en hun autonomie. 

BEDDEN IN 
WOONZORGCENTRA (WZC). 

BEDDEN IN 
ASSISTENTIEWONINGEN. 

1 414 BEDDEN

167 BEDDEN

WOONZORGCENTRA 
OP MENSENMAAT
DIE DE LEVENSKWALITEIT VRIJWAREN 

Onze woonzorgcentra bestaan 

in hoofdzaak uit woonzorgcentra 

(WZC), maar daarnaast bieden we 

ook meer dan 150 Assistentiewo-

ningbedden aan. 

In de loop der jaren groeide Vivalto 

Home geleidelijk aan uit tot een 

netwerk van residenties die uitblin-

ken op gebied van zorgverlening 

en beheer. Dit garandeert de duur-

zaamheid van de werking. Vivalto 

Home hecht inderdaad veel belang 

aan de kennis en het mededogen 

van haar medewerkers. Tegelijkerti-

jd behoudt elke residentie een grote 

autonomie en ondernemersgeest, 

echter zonder te verzaken aan de 

gemeenschappelijke waarden en 

gedragslijnen. 

Om haar portefeuille uit te brei-

den, verwerft Vivalto Home kleine, 

bestaande structuren om deze 

vervolgens uit te breiden en ervoor 

te zorgen dat ze blijven bestaan. 

De verworven residenties krijgen 

een nieuw concept, worden ge-

renoveerd en meestal vergroot 

om nog beter in te kunnen spelen 

op de noden van de bewoners en 

te voldoen aan de normen opge-

legd door de federale en regionale 

overheden.

Wanneer de overgenomen residen-

ties niet voldoen aan de ontwikke-

lingsvoorwaarden, bouwt Vivalto 

Home nieuwe, comfortabele ge-

bouwen voor de bewoners. Dit is 

met name het geval in Vlaanderen, 

waar in 2016 residentie Brembloem 

haar deuren opende. Weldra zal 

ook in Brussel een nieuwe resi-

dentie het levenslicht zien, waar 

momenteel volop wordt gewerkt 

aan het onderbrengen van twee 

voormalige woonzorgcentra in 

één groot gebouw (lees meer op 

pagina 14).  

DE RESIDENTIES    
VAN DE GROEP
bieden een aangenaam 
kader waar de natuur nooit 
ver weg is. 

ONZE WOON- 
ZORGCENTRA
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BONLEZ 
AUX LILAS DE 
BONLEZ

VILLERS-LE-
BOUILLET
LE MARRONIER

MOLENBEEK 
ST-JEAN 
KORENBEEK

EVERGEM
STUIVENBERG

UKKEL
FLOREAL

FOREST
VESPER

ETTERBEEK
LES FLEURS

EVERGEM
BREMBLOEM

ONZE
RESIDENTIES
IN DE DRIE GEWESTEN
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BASTOGNE 
L’ÂGE D’OR

WANZE
LA MAISON 
DIEU

CHATELET
LE CENTENAIRE

HANNUT 
LA TONNELLE

POULSEUR
LE CLOS DES 
ROSES

MEUX
LA 
MERIDIENNE

SOMBREFFE
LES 
ARDENELLES

SOMBREFFE
L’ÉTRIER 
D’ARGENT

EMBOURG
AUX 
HIRONDELLES

LUIK
COTTAGE ROSE

LONCIN
AU VERT 
BOCAGE
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RONDLEIDING
WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM IN 3 VAN ONZE 
WOONZORGCENTRA 

LE CLOS DES ROSES
POULSEUR 

Wij kozen ervoor om u per gewest een woonzorgcentrum 
voor te stellen zodat u ziet hoe dynamisch de groep te werk 
gaat en comfortabele, gezellige leefruimtes renoveert en 
bouwt. 

WALLONIË

Het woonzorgcentrum Le Clos 

des Roses, dat overgenomen 

werd door Vivalto Home in juli 

2011, bevindt zich in een klein 

(maar gemakkelijk met de trein, 

bus of wagen bereikbaar) dorpje 

in de Ourthevallei. De residentie 

werd gerenoveerd en uitgebreid 

en biedt voortaan 83 bedden 

aan in plaats van 60. De residen-

tie heeft geen reclamecampagne 

nodig, mond-tot-mond reclame 

volstaat ruimschoots om zijn uit-

stekende reputatie met de bui-

tenwereld te delen. 

In de eerste plaats omdat de be-

woners er goed verzorgd worden 

– de residentie is sterk gemedi-

caliseerd en geeft voorrang aan 

personen die een deel van hun 

autonomie verloren zijn. Aan 

het hoofd van het medisch team 

staat een medisch coördinator. 

Daarnaast is er 24u/24u verple-

gend personeel aanwezig en 

wordt de gezondheid van iedere 

RUE DES ÉCOLES 53, 4171 POULSEUR
(TEN ZUIDEN VAN LUIK)
WOONZORGCENTRUM

WAARVAN 8 
DUBBELE KAMERS

MEDEWERKERS

76 KAMERS

60
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bewoner van dichtbij opgevolgd 

tijdens wekelijkse vergaderingen.

Vervolgens omdat de locatie veel 

lichtinval geniet en erg netjes is, 

het geen vaak als eerste spon-

taan door bezoekers wordt opge-

merkt.

ORGANISATIE

“We hebben erg bekwame teams die 

fantastisch werk leveren, waaronder 

het dagelijkse onderhoud waar ik 

bijzonder veel belang aan hecht”, 

aldus Jean-François Rogister, sinds 8 

jaar directeur van Le Clos des Roses.

“Dankzij Vivalto Home, dat op alle 

niveaus heeft geïnvesteerd en ons 

met name de nodige steun verleent 

inzake kwaliteitsnormen, heb ik extra 

mensen kunnen aannemen en het bij-

scholingsaanbod kunnen uitbreiden. 

Zo heeft het verzorgend personeel 

zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in 

palliatieve zorgen en het begeleiden 

van mensen met dementie.”

COMFORT EN WELZIJN 

Na de overname door Vivalto Home 

werd de residentie volledig ge-

renoveerd en werd een groot stuk 

bijgebouwd. Alle kamers beschik-

ken over een in hoogte verstelbaar 

bed, handige meubels en een koel-

kast (optioneel), televisiedistributie, 

telefoon, wifi, een privétoilet, een 

lavabo en een douche. Op gebied 

van veiligheid werd iedere kamer 

uitgerust met 3 oproep/waarschu-

wingssystemen in geval van nood.

Omdat een verlies van autonomie 

geen synoniem hoeft te zijn voor 

eenzaamheid, beschikken de be-

woners over een groot park en tal 

van gemeenschappelijke ruimtes: 

twee eetzalen, een professioneel 

kapsalon, twee kitchenettes voor 

culinaire activiteiten, een kinesit-

herapieruimte, talrijke “ontspan-

ningsruimtes” en een buitenterras. 

Om fit en gezond te blijven worden 

eveneens activiteiten (gym, geheu-

genspelletjes, aromatherapie, …) en 

optredens georganiseerd.  

 “Ik waardeer de autonomie die Vival-

to Home ons op bestuursgebied geeft 

enorm. Le Clos des Roses behoudt zijn 

persoonlijkheid (in de menu’s wordt 

bijvoorbeeld vaak met streekspeciali-

teiten gewerkt). Tegelijkertijd ontvan-

gen we positieve financiële steun die 

de levenskwaliteit van de bewoners en 

de kwaliteit van de werkomstandig-

heden van onze teams alleen maar 

ten goede komt. Dat blijkt uit onze 

erg lage absenteïsmecijfers”, besluit 

Jean-François Rogister. 

EEN OPGEKLOMMEN 
DIRECTEUR

Jean-François Rogister startte zijn loopbaan als 
verpleger bij Le Clos des Roses. Dit zorgt ervoor dat hij 
dicht bij zijn teams staat en als geen ander begrijpt wat 
ze dagelijks meemaken. 
“Ik hou enorm van de variatie van mijn werk. Het 
betreft een job waarbij je verrijkende menselijke relaties 
uitbouwt met de bewoners en hun naasten enerzijds 
en met de teams anderzijds. Daarnaast heb je het 
financiële en administratieve aspect en word je dagelijks 
geconfronteerd met onverwachte zaken. Ik ben 24u/24u 
bereikbaar, maar ik kan op mijn collega’s rekenen om het 
roer over te nemen wanneer ik met vakantie ben.” 
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RESIDENTIE 
BREMBLOEM     
EVERGEM

VLAANDEREN

In september 2016 opende het 

woonzorgcentrum Brembloem 

zijn deuren. Het woonzorgcentrum 

werd gebouwd volgens de visie van 

Vivalto Home. Hierbij werd rekening 

gehouden met de huidige en toe-

komstige noden van senioren en 

beschikt het WZC over de nieuwste 

technologische snufjes om oudere 

mensen maximaal comfort te kun-

nen verzekeren.

Het woonzorgcentrum ligt vlak bij 

het dorpscentrum van Evergem in 

een oase van groene rust met veel 

eengezinswoningen.  

Alle 150 kamers beschikken over 

een privébadkamer (hangtoilet en 

inloopdouche) en speciaal ontwor-

pen meubilair; de bewoners die 

dit wensen kunnen ook een kleine 

koelkast meebrengen. Een  televisie, 

wifi en een telefoon vervolledigen 

de uitrusting. Dit alles is inbegrepen 

in de dagprijs.    

PATRIJZENSTRAAT 112, 9940 EVERGEM (GENT)
WOONZORGCENTRUM

150 NIEUWE 
KAMERS 

“We waken over de gezondheid 
van onze bewoners in de breedst 
mogelijke zin”, legt directeur 
Anthony Cafmeyer uit. “Dat doen 
we onder meer via de gevarieerde 
versbereide maaltijden, de activiteiten 
om alert te blijven en de verzorging 
die wordt toegediend door ons 
team van verpleegkundigen en 
ons zorgpersoneel. Zij staan 24 uur 
per dag ter beschikking van onze 
bewoners. Ik ben bijzonder fier om aan 
het hoofd te staan van een groep die 
levenskwaliteit van deze orde biedt.”

ULTRA 
COMFORTABEL

COMFORT EN 
LEVENSKWALITEIT

Op elke verdieping is er een 

leefruimte met maaltijdservice.

Het woonzorgcentrum beschikt 

over een kinesitherapieruimte, een 

kapsalon, een ergotherapieruimte, 

een bibliotheek, een cafetaria, maar 

eveneens over een ontspannings-

ruimte en een speelhoekje voor de 

kinderen die op bezoek komen.  Een 

afgescheiden tuin voor gedesorien-

teerde bewoners, en binnenkort 

een ruimte voor activiteiten die 

het geheugen stimuleren.

Ergotherapeuten staan de bewo-

ners bij in hun dagelijkse bezighe-

den en organiseren diverse activi-

teiten zoals knutselen, spelletjes, 

optredens, kookmomenten en 

themamaaltijden. Ook uitstapjes 

naar het theater, wandelingen, 

een reis naar Lourdes en diverse 

andere activiteiten behoren tot de 

mogelijkheden.    



VIVALTO - Activiteitenverslag 2016 P. 17

VAL DE LA WOLUWE  
BRUSSEL  
OPENING JANUARI 2018

BRUSSEL

Deze site is bijzonder gunstig gele-

gen en bevindt zich te midden van de 

stad (vlakbij het Woluwe Shopping 

Center) en groene ruimtes. Vanop de 

balkons op de eerste verdieping kijk 

je uit op de prachtige bomen en de 

kabbelende Woluwe aan de overkant 

van de laan. De nieuwe residentie 

bevindt zich eveneens vlakbij het 

Universitair Ziekenhuis Saint-Luc. 

Het gebouw, dat momenteel volledig 

wordt verbouwd en vroeger kantoor-

ruimtes huisvestte, zal plaats ruimen 

voor een heus dorp van ongeveer 

150 bewoners. Iedere verdieping 

zal een “wijkje” vormen met een 

veertigtal kamers waar de bewoners 

kennis kunnen maken met hun buren 

en in alle rust kunnen samenzijn met 

mensen met eenzelfde autonomie.

Op de benedenverdieping zullen 

gemeenschappelijke ruimtes worden 

ingericht zoals een cafetaria, een 

ergotherapie en een kinesitherapie 

ruimte en een restaurant. Achterin 

WOONZORGCENTRUM
WOLUWELAAN, 108, 1200 BRUSSEL 

146

zijn en zal doen denken aan een 

hotelreceptie waar de bezoekers 

hartelijk worden verwelkomd. 

De bewoners van de Brusselse re-

sidenties Korenbeek (Sint-Jans-Mo-

lenbeek) en Les Fleurs (Etterbeek) 

hebben het geluk begin 2018 naar 

deze nieuwe residentie te mogen 

verhuizen. Er zullen eveneens an-

dere, nieuwe bewoners in het “dorp” 

komen wonen; er zijn enkele tien-

tallen kamers beschikbaar. 

De residentie zal mede worden 

geleid door Charles Culot, huidig 

directeur van de residentie Floréal 

in Ukkel en Pascale Bertrand, huidig 

directrice van de residenties Koren-

beek en Les Fleurs. 

Een plaats voor kortstondig parkeren 

voor het afzetten van personen met 

beperkte mobiliteit, parkeerplaatsen 

en een stationeerplaats voor spoed-

diensten zullen dichtbij de ingang 

beschikbaar zijn.

bevindt zich een tuin en een terras 

waar de bewoners andere “wijk” 

bewoners kunnen ontmoeten. Ge-

desoriënteerde personen zullen 

in een beveiligde vleugel worden 

opgevangen. 

Het gebouw, dat bijzonder veel 

lichtinval geniet, zal hedendaags 

worden ingericht met kleurrijke 

afwerkingen op een witte achter-

grond. De ruimtes zullen op een 

slimme manier met elkaar worden 

verbonden en elk een specifieke 

kleur hebben. Op die manier zullen 

de bewoners zich gemakkelijker 

kunnen oriënteren in functie van de 

kleuren.  De kamers zullen eveneens 

worden voorzien van alle comfort 

en gezelligheid, inclusief een zithoek 

die afgescheiden is van het slaap-

gedeelte dankzij een indeling in de 

breedte in plaats van in de lengte 

ten opzichte van de voordeur. 

De receptie op de benedenverdie-

ping zal bijzonder ruim opgevat 

NIEUWE 
KAMERS 

GOED 
INGERICHT
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EEN AANGEPAST LEVENSPROJECT 
VOOR IEDERE BEWONER 

MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
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Onze leidinggevende teams, maar 

ook ons verzorgend en ondersteu-

nend personeel, verdienden hun 

sporen jaren vóór ze deel uitmaak-

ten van onze groep. Onze woon-

zorgcentra hebben elk een uniek 

kader en een unieke identiteit. De 

groep heeft een diepgaand respect 

voor de geschiedenis en de cultuur 

van familiebedrijven. Het is dus niet 

de bedoeling om de residenties te 

gaan uniformiseren. Wel integen-

deel: de directeurs en directrices 

van de woonzorgcentra behouden 

opvallend veel autonomie in hun 

dagelijkse bestuurstaken. De groep 

is er om hen bij te staan bij het 

aanpassen van de infrastructuur 

aan de toekomstige noden en kwa-

liteitsnormen. 

Het feit dat er wordt geëvolueerd 

richting een grotere medicalisering 

vormt een nieuwe uitdaging voor 

het verzorgend personeel en is een 

dankbare taak. 

Door haar residenties uit te breiden, 

creëert Vivalto Home lokale en 

stabiele jobs met inachtneming 

van het gezinsleven van haar me-

dewerkers, die gemakkelijk deel-

tijds kunnen werken indien zij dat 

wensen. 

Vivalto Home moedigt de teams aan hun vaardigheden 
en kennis te ontwikkelen.

WELZIJN  
OP HET WERK EN EVENWICHT  
tussen werk- en privéleven, 
twee noodzakelijke 
voorwaarden om zich met 
hart en ziel in te zetten voor 
onze bewoners. 

HET ONDERNEMERSCHAP 
VAN ONZE TEAMS 
PROMOTEN! 

GEMIDDELDE ANCIËNNITEIT, 
WAT UITZONDERLIJK IS IN 
ONZE SECTOR. 

11JAAR
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Om zorg te dragen voor haar bewoners, stelt Vivalto Home zo’n 500 personen te 
werk, waarbij voor de belangrijkste beroepen ongeveer: 

van de directie van de 
woonzorgcentra bestaat uit 

vrouwen.  

Dit vertaalt zich in een laag absenteïsme: 
(versus 5,5% in 2016 op nationaal gebied 

volgens een studie van SD Worx bij 620.000 werknemers)

60%

120
VERPLEEGKUNDIGEN

160
ZORGKUNDIGEN

30
KINESITHERAPEUTEN,
ERGOTHERAPEUTEN,

LOGOPEDISTEN
ET ANIMATOREN

60
SCHOONMAAK- EN 

ONDERHOUDS- 
SPECIALISTEN 

50
KEUKEN- 

MEDEWERKERS

20
ADMINISTRATIEVE 

MEDEWERKERS

Vivalto Home moedigt iedereen aan om zijn 
competenties te verbeteren aan de hand van 

opleidingen en verdedigt de autonomie van haar 
medewerkers.  

Bij Vivalto Home is er sprake van een 
hoge vrouwelijke bezettingsgraad op 

Directieniveau van de residenties. 

<3%
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KLEINE GEBAREN  
OM ONZE PLANEET TE 
BESCHERMEN

La Maison Dieu. Vervanging 
van een oude verwarmingsketel 
door een micro-
warmtekrachtkoppelingseenheid die 
tegelijkertijd warmte én elektriciteit 
produceert. Bijgevolg zal ze een deel 
van de door de residentie verbruikte 
elektriciteit produceren en zo de 
ecologische voetafdruk verlagen. 

WAKEN OVER HET 
GOED BEHEER 
VAN ONZE RESIDENTIES

Er wordt gewag gemaakt van een 

bijzonder precieze verslaggeving 

waarmee de stand van zaken da-

gelijks kan worden opgevolgd in 

functie van talrijke performantie 

indicatoren. 

De directeurs en directrices van de 

woonzorgcentra bespreken maan-

delijks de financiële resultaten en 

de voorziene bedragen met het 

management van de groep. Het 

budget wordt jaarlijks vastgelegd, 

in samenspraak met de directeur 

van het woonzorgcentrum, die de 

noden van het woonzorgcentrum 

het beste kent. Het Directiecomi-

té legt zich dan weer toe op het 

uittekenen en opvolgen van het 

investeringsplan voor renovaties, 

uitbreidingen en het onderhoud 

van de infrastructuur.  Het comité 

onderhoudt eveneens de relaties 

met het RIZIV (lees hieronder meer). 

Deze gestroomlijnde organisatie 

heeft het welzijn van de bewo-

ners tot doel. Meer geld uitgeven 

dan initieel werd vastgelegd, is uit 

den boze. Met het goed beheer 

wensen we in de eerste plaats de 

levenskwaliteit van de bewoners 

en de vaardigheden van onze me-

dewerkers te vrijwaren.  

Het managementteam van Vivalto Home 
hecht bijzondere aandacht aan het goed 
beheer van elk van onze residenties. 
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KLEINE GEBAREN  
OM ONZE PLANEET TE BESCHERMEN

Vert Bocage, installatie van 
zonnepanelen tijdens het vernieuwen 
van het verwarmingssysteem 
waarmee warm water wordt 
geproduceerd. 

WELKE 
FINANCIELE STEUN 
VERLEENT DE 
STAAT AAN 
WOONZORG- 
CENTRA? 

Om een zo groot mogelijk aantal 

senioren die daartoe nood heb-

ben op financieel vlak toegang 

te verlenen tot woonzorgcentra 

(WZC), ondersteunt het Riziv de 

financiering van de salariskost van 

het verzorgend personeel (tot on-

geveer 90%).

In functie van het aantal residenten 

en hun niveau van autonomie of 

afhankelijkheid ontvangt elk WZC 

een bedrag dat overeenkomt met 

het aantal verzorgende personeels-

leden die nodig zijn om de zorgen 

aan de residenten te verstrekken.

De WZC creëren op die manier 

arbeidsplaatsen… en storten on-

geveer 2/3 van de ontvangen mid-

delen terug aan de Staat onder de 

vorm van sociale lasten en fiscale 

voorafhoudingen (in totaal €1,8 

miljard van de €2,7 miljard toege-

kend door het Riziv). De globale 

kost voor de gemeenschap blijft 

dus relatief klein, vooral als men 

rekening houdt met de indirecte 

belastingen die betaald worden 

door de genieters van de subsidies.

De financiële stromen tussen de 

federale staat en de gewesten als 

gevolg van politieke keuzes doen 

evenwel vragen rijzen. De geld-

stromen vanuit het Riziv worden 

vandaag niet direct gedekt door de 

sociale en fiscale inkomsten vanuit 

de sector. De regionalisering van 

het Riziv en het behoud op federaal 

niveau van de thuisverzorging 

creëert bovendien ongewenste 

secundaire effecten en belangen-

conflicten.

EN MORGEN?

Om het hoofd te kunnen bieden 

aan de langere levensverwachting 

is een evolutie nodig. De huidige 

en toekomstige infrastructuur moe-

ten meer gemedicaliseerd worden 

en voorbehouden aan de meest 

afhankelijke senioren, want het 

is niet haalbaar om het verblijf in 

WZC van alle senioren te financie-

ren. Rekening houdend met een 

verdubbeling van het aantal plus-

65+’ers tegen 2040 zou men het 

aantal bedden moeten verhogen 

van 145.000 naar 320.000 – het 

equivalent van de constructie van 

een woonzorgcentrum van 100 bed-

den elke week gedurende 25 jaar.

Er moeten dus andere woonop-

lossingen voorgesteld worden aan 

senioren met een lichtere afhanke-

lijkheid, zoals cohousing, Assisten-

tiewoningen en thuiszorg.
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Gezien de snelle groei van de groep 

en de komst van nieuwe aandeelhou-

ders na de kapitaalverhoging in 2016, 

wenst Vivalto Home haar financiële 

communicatie te professionaliseren 

om met transparantie te informeren 

over de gang van zaken van de groep. 

Dat blijkt uit dit eerste activiteitenrap-

port. Het financiële rapport, inclusief 

de geconsolideerde jaarrekening en 

statutaire rekeningen, is eveneens 

beschikbaar op aanvraag. 

Ons business model als aan-
bieder van vastgoed en ge-
zondheidskundige verzor-
ging van de mens voldoet aan 

de verwachtingen inzake solidi-

teit en behoud van de kapitaal-

opbrengst.  

In de eerste plaats behelst de schul-

denlast van de onderneming uitslui-

tend het vastgoed, met een vaste 

rentevoet en op erg lange termijn. Dit 

zorgt voor een erg doeltreffende 
bescherming tegen inflatie, die 

op lange termijn steeds mogelijk is. 

Vervolgens maakt de tussenkomst 

van de Staat in de terugbetalings-

regeling van de zorgverlening aan 

de bewoners en de financiering van 

hun verblijfskosten via hun pensioen 

onze sector onafhankelijk van 
economische cycli en veilig in 
tijden van recessie. 

Het in eigen bezit hebben van onze 

woonzorgcentra ligt aan de basis 

van onze waardeschepping en het 

beheer van ons ondernemingsrisico:

•  de activa vormen de 
komende 30 jaar geen 
enkel bezettingsrisico. 

•  er is geen sprake van 
leegstand, 

•  de continue modernisering 
van onze infrastructuur is 
gegarandeerd. 

De financieringsstrategie van onze 

ontwikkeling steunt op het aangaan 

van vastgoedleasings, wat beant-

woordt aan onze doelstellingen om: 

•  ons statuut als vastgoed/
zorgspeler van elkaar te 
scheiden

•  herfinanciering van 
overnames, 

TWEE POLEN VAN 
WAARDECREATIE

Vastgoed
Vivalto Home ontwikkelde een spe-

cifieke expertise op gebied van vast-

goed om in te spelen op de nieuw 

ontstane behoeften inzake de af-

hankelijkheid van sommige 65+’ers 

en van heel wat 80+’ers. Dit maakt 

het moderniseren en een grotere 

medicalisering van haar portefeuille 

mogelijk. Doelstelling is het waar-

borgen van het voortbestaan van 

de bestaande infrastructuur door 

op doordachte manier voldoende 

middelen te investeren. De uitdaging 

is het betaalbaar houden van deze 

infrastructuur voor onze bewoners, 

en tegelijkertijd te voldoen aan de 

door de directie gestelde eisen. 

De valorisatie van de verworven 

gebouwen houdt rekening met de 

gedane investeringen met zicht op 

het behoud of het aanpassen van de 

infrastructuur aan de normen. 

De expertise stelt ons ertoe in staat 

om snel de vereiste niveaus te be-

halen en bijgevolg de gedane in-

vesteringen verder te zetten en er 

rendement uit te halen. 

ONZE INVESTEERDERS 
INFORMEREN
INZAKE DE EVOLUTIE VAN 
ONZE OMZET
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Operationele beheer
De residenties die wij overnemen 

zijn over het algemeen volledig in 

privéhanden van families die instaan 

voor het operationele beheer. De 

integratie van deze teams in onze 

groep stelt ons ertoe in staat de 

winstgevendheid in de 12 maanden 

volgend op de overname opmerkelijk 

te verbeteren dankzij: 

•  De professionalisering 
van de aankopen door 
het opstellen van 
kaderovereenkomsten 
met erkende leveranciers. 
Dankzij de aankoop van 
grote hoeveelheden 
goederen kunnen wij grote 

bedragen besparen, zonder 
af te doen aan de kwaliteit 
van de producten. 

•  De professionalisering 
van het personeelsbeleid. 
Onze personeelskost is 
goed voor meer dan de 
helft van onze omzet, het 
is dus van groot belang 
om risico’s te vermijden. 
Deze expertise gaat 
gepaard met deze van het 
beheer van de vergoeding 
van zorgkosten. Het 
betreft een erg technisch 
domein dat we perfect 
dienen te beheersen 
om te voorkomen dat 

de vergoeding van 
de zorgkosten niet 
overeenstemt met de 
daadwerkelijk geleverde 
diensten. 

Wij begrijpen nu dat de huidige con-

solidatie van de sector niet toevallig 

is, maar een antwoord vormt op een 

normatief kader dat snel evolueert 

om de infrastructuur en de kwaliteit 

van de verstrekte dienstverlening af 

te stemmen op de behoeften van een 

vergrijzende bevolking, waarbij over 

30 jaar dubbel zoveel mensen hun 

autonomie zullen verliezen. 
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Sinds Vivalto Home in 2009 werd 

opgericht, kent de groep een 

duurzame groei. Het beginnende 

bedrijfje van weleer is vandaag 

een jonge groep die tegen eind 

2017 nagenoeg 900 personen 

zal tewerkstellen, die samen voor 

meer dan 2000 senioren zullen 

zorgen. 

De kapitaalverhoging van sep-

tember 2016 zorgde met name 

voor de toetreding van bepaalde 

investeerders tot de groep, waar-

door Vivalto nieuw kapitaal ter 

beschikking kreeg om haar groei 

verder te kunnen zetten. Een uit-

breiding van de aandeelhouders 

die de weg vrijmaakt voor een 

nieuwe groeifase. 

Daniel Caille en Benoît della Faille, 

oprichters van Vivalto Home, van-

daag respectievelijk Chairman en 

CEO, worden omringd door per-
sonen met de nodige ervaring 
in de bedrijfsvoering en gezond-

heidszorg, alsook in Raden van 

Bestuur en Directiecomités. 

Intern heeft de groep de bijzon-

derheid voor een gedeelde go-
vernance te kiezen. Daar waar 

de Raad van Bestuur instaat voor 

de belangrijke strategische richt-

lijnen, legt het Directiecomité 

zich toe op het operationele en fi-

nanciële beheer en ontwikkeling. 

De directeurs en directrices van 

de woonzorgcentra zijn dan weer 

belast met het dagelijks bestuur 

en het dagelijks uitvoeren van 

het plan. Ze werken autonoom 

en zijn verantwoordelijk voor hun 

daden. De directie van de woon-

zorgcentra heeft dezelfde verant-

woordelijkheden als iemand die 

aan het hoofd staat van een KMO. 

1.  De directeur of directrice staat 

in voor de naambekendheid 

van zijn/haar residentie en voor 

de kwaliteit van de geleverde 

diensten. Hij/zij is verantwoor-

delijk voor de horecadiensten 

en de gebouwen. Hij/zij doet 

hiervoor beroep op een ges-

tructureerd, competent team. 

Hij/zij is belast met de externe 

verstandhoudingen van de on-

derneming met de bevoegde 

lokale en regionale overheden, 

met de geneesheren, de CPA’s 

en met alle gesprekspartners 

van de onderneming in de re-

gio in het algemeen. 

2.  Hij/zij staat in voor het per-

soneelsbeleid waarbij dient hij 

ervoor te zorgen dat zijn/haar 

team, de noden van het woon-

zorgcentrum en regelgeving 

perfect op elkaar zijn afges-

temd. 

ONZE CORPORATE GOVERNANCE 
ONTWIKKELEN
Naast de ambitie om haar capaciteit 
in vijf jaar tijd te verdubbelen, 
wenst Vivalto Home eveneens haar 
kaderregeling aan te passen en haar 
corporate governance te ontwikkelen.  
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3.  Hij/zij staat in voor het bud-

gettair beheer van zijn/haar 

onderneming, dit houdt in dat 

hij/zij in het kader van het be-

grotingsmodel van de groep 

verantwoordelijk is voor het 

uittekenen van de doelstellin-

gen en of deze jaarlijks al dan 

niet worden behaald.  Hij/zij is 

ook verantwoordelijk voor de 

facturatie en het aanwenden 

van het beschikbare kapitaal 

volgens duidelijke, precieze 

interne regels. Hij/zij wordt 

jaarlijks geëvalueerd waarbij 

wordt nagegaan of zijn/haar 

doelstellingen op betrouwba-

re wijze werden behaald. 

4.  Tot slot is hij/zij verantwoor-

delijk voor het invorderen van 

zijn/haar vorderingen; een be-

langrijke taak bij het opmaken 

van de facturen, hetgeen re-

sulteert in nagenoeg 0% on-

betaalde facturen. 

Het in acht nemen en benutten 

van de vaardigheden, initiatieven 

en bijzonderheden van elkeen 

zorgen voor een bedrijfscultuur 
die wij wensen te omschrijven 

als “intrapreneuriaal”. Elke di-

recteur of directrice dient zich in 

zijn/haar woonzorgcentrum te 

kunnen herkennen, zich te door-

dringen van zijn/haar bijzonder-

heden en deze tot leven te doen 

komen. Het rechtstreekse contact 

tussen de directies van de woon-

zorgcentra en het Directiecomité 

van de groep, gecombineerd met 

een financiële verslaggeving op 

basis van eenvoudige, beknopte 

performantie indicatoren, be-

vordert de communicatie en een 

snelle besluitvorming. 
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OPERATIONELE 
STRUCTUUR
OP 31 DECEMBER 2016

Benoît della Faille
Chief Executive Officer

Guy Eggermont
Chief Financial Officer

Vanessa Weizman
Chief Real Estate Officer

Guillaume Raoux
Chief Development Officer

Jean-Claude Demeuse
COO Wallonië - Brussel

Arnould della Faille
Deputy Chief Development 

Officer

Jacqueline
Reins
Bonlez

79 bedden

Allison 
Georges

La Tonnelle
126 bedden

Valérie-Anne 
Fraylich

Vert Bocage
83 bedden

Jean-
Sébastien 

Haydan
Maison Dieu
129 bedden

Isabelle 
Georis
L’Etrier 

d’Argent et Les 
Ardennelles
161bedden

Eric 
Hermal

Les Hirondelles
65 bedden

Pascale 
Bertrand

Korenbeek et 
Les Fleurs

143 bedden

Mireille 
Lecocq

Repos Fleuri et 
Fragnée

93 bedden

Jean-François 
Rogister

Clos des Roses
83 bedden

Amélie
Lanis

Le Centenaire
59 bedden

Clara 
Cominotti

Age d’Or
52 bedden

Christophe 
Baudot

La Méridienne
88 bedden

Charles Culot
Floréal et 

Vesper
102 bedden

Magda 
Minnaert

Stuyvenberg
85 bedden

Anthony 
Cafmeyer

Brembloem
150 bedden
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Voorzitter van de Raad van Bestuur 
Medeoprichter van Vivalto Home, Daniel Caille, heeft er een lange en briljante 
loopbaan in de financiële sector en gezondheidszorg op zitten. 
Naast stichter en CEO tussen 1987 en 1996 van La Générale de Santé (de ge-
zondheidsactiviteit van La Générale des Eaux), is hij eveneens medeoprichter, 
samen met enkele Bretoense artsen, van de groep Vivalto Santé (die vandaag 
20 private gezondheidscentra in Frankrijk telt), waar hij optreedt als Chairman 
en CEO van de holding (Vivalto Holding); hij is eveneens Senior Advisor bij AXA 
Investment Managers. Hij behaalde een diploma aan het Franse l’Ecole Polytech-
nique et l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en bekleedde directiefuncties 
bij La Compagnie Générale des Eaux, Vivendi en La Poste. 

Gedelegeerd Bestuurder
Medeoprichter van Vivalto Home, Benoît della Faille heeft jarenlange ervaring in 
het oprichten en ontwikkelen van ondernemingen. Naast Vivalto Home, dat in 
2009 het levenslicht zag als solide en duurzaam antwoord om het kapitaal van 
de beleggers in stand te houden, is hij sinds 1999 eveneens Chairman en CEO van 
Private Equity Tuledor, dat KMO’s helpt te groeien met particuliere financiering.  
Hij studeerde af aan het ICHEC en is eveneens Chairman van Jonckers Translation 
& Engineering, bestuurder van verschillende ondernemingen en vzw’s en maak-
te deel uit van het investeringscomité van het investeringsfonds E-Capital II. 
Hij startte zijn carrière bij Cap Gemini Belgium, om daarna de rangen van CSC 
Belgium te vervoegen. Vervolgens stichtte hij On Site, een dienst- en adviesver-
leningsonderneming op gebied van informatica, waarvan hij van 1993 tot 2001 
aan het hoofd stond en de fusie met de op de beurs van Parijs genoteerde groep 
AUSY in goede banen leidde. Daarna herstructureerde hij de groep Sablon Distri-
bution, om zo van 2004 tot 2008 de financierings- en groeicapaciteit te kunnen 
ontwikkelen.   

Bestuurder
Guillaume Raoux, medeoprichter van Vivalto Home, is sinds 2009 belast met de 
ontwikkeling van de onderneming. Hij is sinds 2015 eveneens Algemeen Direc-
teur van Vivalto Vie (Franse rusthuisgroep). 
Voorheen was hij Manager van het Franse Daviscupteam (2001-2007) en profes-
sioneel tennisspeler (1988-2000). In 1996 won hij de Daviscup. Hij behaalde een 
MBA aan het HEC Paris. 

RAAD 
VAN BESTUUR

Daniel Caille

Benoît della Faille

Guillaume Raoux
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Bestuurder
Tussen 2010 en 2013 was Arnould della Faille CEO en bestuurder van Ar-
monea Group Belgium. Eerder was hij Vice President Europe van USG People 
France-Luxembourg.  
Als vicevoorzitter van Femarbel (Professionele Federatie van Rustoorden) riep hij 
eveneens een vastgoedfonds voor de zorg in het leven. Hij is tevens bestuurder 
van de International School of Brussels. 

Bestuurder
Antoine Bodet verwierf een grondige kennis van de gezondheids-, luxe- en me-
diasector. Hij studeerde af aan het ESCEM en behaalde een MBA aan Saint-Louis 
University. Na een eerste ervaring als fusie- en overnameadviseur bij COFINGEST 
en vervolgens als expert in ‘capital investment’ bij IDPC, legde hij zich vanaf 2000 
toe op LBO en ‘capital development’ transacties bij Alliance Entreprendre.  
Hij maakt deel uit van het Directiecomité en is verantwoordelijk voor de lokale 
investeringsfondsen (FIP).  

Bestuurder
Pedro de Boeck, actief belegger en bestuurder van ondernemingen sinds 1995 
(waaronder Iscal Sugar, Warcoing, Pluris Investments, Be Green trading…) heeft 
30 jaar ervaring op gebied van Management Consulting en Private Equity. Hij 
werkte 15 jaar bij McKinsey & Company (waar hij Partner was van 1999 tot 2007) 
en werkte in een ver verleden eveneens bij Strategic Planning Associates in Lon-
den en Singapore. 

Bestuurder
Juridisch en fiscaal adviseur Miguel Reynders is gespecialiseerd in internationale 
fusies en overnames en joint ventures, nationale en internationale fiscale strate-
gieën, het oprichten van holdingstructuren en het adviseren van NGO’s. 
Hij startte zijn carrière als advocaat aan de balie van Brussel, waarna hij Senior Tax 
Consultant werd bij PwC om vervolgens Reynders & C° in België en Stratego Trust 
in Luxemburg op de richten, waar hij Partner is.

Bestuurder
Jo Santino werkte als bedrijfsauditeur en revisor bij Arthur Andersen in Brussel, 
Milaan en Luxemburg. Hij vervoegde daarna de rangen van Copeba Group in 
Brussel en werd gedelegeerd bestuurder van Mosane (beursgenoteerde doch-
teronderneming van de groep) alvorens hij aan de slag ging bij Luxempart, waar 
hij in 2001 dochteronderneming Indufin uit de grond stampte, gespecialiseerd in 
‘capital development en buy-outs’. 
Vandaag is hij een met het dagelijks bestuur belaste bestuurder, lid van het di-
rectiecomité van Luxempart en bestuurder bij l’Union Wallonne des Entreprises.

*Antoine Bodet

* Niet-uitvoerende bestuurders

Arnould della Faille

*Miguel Reynders

*Pedro de Boeck

*Jo Santino
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Jean-Claude Demeuse

 Chief Executive Officer
Benoit della Faille is medeoprichter en Chief Executive Officer van de Vivalto 
Home groep sinds 2009. Hij neemt deel aan en coördineert de uitvoering van de 
door de Raad van Bestuur gekozen strategie. 

Voor meer informatie over zijn professionele traject, verwijzen wij naar zijn curricu-
lum vitae in het onderdeel “Raad van Bestuur” op pagina 28. 

Chief Financial Officer
Guy Eggermont heeft nagenoeg 30 jaar ervaring als CFO. 

Hij bezit een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL) en 
een MBA (KUL) en was Managing Director van Jonckers Translation & Enginee-
ring (2010-2013); medeoprichter, bestuurder en CFO van Odyssey Group en 
Odyssey Financial Technologies, een van ’s werelds belangrijkste spelers inzake 
‘private banking & asset management systems’ (1996-2009); bestuurder en CFO 
Continental Europe bij Midas Kapiti and B.I.S. Systems PLC (1989-1995) en Head 
of Overseas Division bij AB.INBEV (1984-1989). 

Chief Development Officer
Guillaume Raoux, medeoprichter van Vivalto Home, is sinds 2009 belast met de 
ontwikkeling van de onderneming. 

Voor meer informatie over zijn professionele traject, verwijzen wij naar zijn curricu-
lum vitae in het onderdeel “Raad van Bestuur” op pagina 28. 

Chief Operations Officer Wallonië – Brussel
Jean-Claude Demeuse beheert sinds 2009 de activiteiten van de groep in Wallo-
nië en Brussel. 

Hij is tevens CFO van het rusthuis Au vert bocage, dat door hem werd opgericht 
in 1988. Hij studeerde af als verpleger aan de Hogeschool van Luik (HEPL Liège) 
en is bestuurder en CEO van Delta-Compo, een onderneming gespecialiseerd in 
IT-consultancy en beheer en de ontwikkeling van medische software.

Guy Eggermont

Guillaume Raoux

DIRECTIECOMITÉ

Benoît della Faille
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Deputy Chief Development Officer
Arnould della Faille is Deputy Chief Development Officer van de Vivalto Home 
groep sinds 2015 en belast met de ontwikkeling van de groep in Vlaanderen met 
het oog op het van Vivalto Home een nationaal netwerk van woonzorgcentra te 
maken. 

Voor meer informatie over zijn professionele traject, verwijzen wij naar zijn curricu-
lum vitae in het onderdeel “Raad van Bestuur” op pagina 29. 

Chief Real Estate Officer
Vanessa Weizman vervoegde de rangen van Vivalto Home in 2016 om de 
doeltreffendheid van het goederenbeheer te verbeteren en de bouw- en reno-
vatiewerken te superviseren. 

Ze startte haar carrière als interieurarchitecte (ze behaalde haar diploma aan St-
Luc) en projectbeheerder bij Luz Interiors en De la Salle promotion. Vervolgens 
ging ze bij Armonea aan de slag, eerst als Project Leader & Facility Coordinator 
Brussels & Wallonia, en vervolgens als Project Leader & Concept Manager. 

Arnould della Faille

Vanessa Weizman
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Vivalto Home 
Partners SA
Rue Aristide Briand 1,
L-1263 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg 

Vivalto Home 
Belgium SA
Domeinlaan, 13
1190 Vorst
T. 02/663.50.27
info@vivaltohome.com

L’Age d’Or
Rue de Marche, 89
6600 Bastogne
T. 061/21 55 79
agedor@vivaltohome.com

Aux Lilas 
de Bonlez 
Bas-Bonlez 57
1325 Bonlez
T. 010/84 14 24
auxlilas@vivaltohome.com

Korenbeek 
Korenbeekstraat, 108
1080 Sint-Jans-Molenbeek
T. 02/468 33 16
korenbeek@vivaltohome.com

Le Centenaire
Rue Gendebien, 186
6200 Châtelet
T. 071/39 54 12
centenaire@vivaltohome.com

Aux Hirondelles
Voie de l’Ardenne, 77-79
4053 Embourg
T. 04/239 82 20
auxhirondelles@vivaltohome.com

Les Fleurs
Le Marinellaan, 146
1040 Etterbeek
T. 02/734.05.02
fleurs@vivaltohome.com

Brembloem
Patrijzenstraat 112
9940 Evergem
T. 09/296.39.00
administratiebrembloemstuiven-
berg@vivaltohome.com

Stuivenberg
Elslo 44-48
9940 Evergem
T. 09/253.12.67
administratiebrembloemstuiven-
berg@vivaltohome.com

Vesper 
Domeinlaan, 13
1190 Vorst
T. 02/346.13.38
vesper@vivaltohome.com

La Tonnelle
Rue de Landen, 107
4280 Hannut 
T. 019/63 06 00
latonnelle@vivaltohome.com

CONTACTPERSONEN



Au Vert Bocage
Rue du Plope, 12
4431 Loncin
T. 04/246 70 70
auvertbocage@vivaltohome.com

Cottage Rose
Rue Méaroulle, 1 
4000 Liège 
T. 04/254 14 19
cottagerose@vivaltohome.com

La Méridienne
Rue du Village, 13
5081 Meux
T. 081/55.94.20 
lameridienne@vivaltohome.com

Le Clos des Roses
Rue des Ecoles, 53
4171 Poulseur
T. 04/380 11 91 
closdesroses@vivaltohome.com

L’Etrier d’Argent
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88 82 84
etrierdargent@vivaltohome.com

Les Ardenelles
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88 09 19
ardenelles@vivaltohome.com

Dit activiteitenverslag is uitgegeven door Vivalto Home Partners SA, de holdingmaatschappij van de groep Vivalto Home, die zijn maatschappelijke 
zetel heeft op het adres Rue Aristide Briand 1, L-1263 Luxemburg, en heeft betrekking op de activiteiten van Vivalto Home Partners SA en haar 
dochterondernemingen (samen gedefinieerd als «Vivalto Home») voor het boekjaar 2016.
 
Vivalto Home Partners S.A. is een holding in de zin van art. 2, §3, (a) van richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. 
Vivalto Home Partners S.A. heeft de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) bijgevolg niet verzocht om te worden vergund als alternatieve 
beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht krachtens de wet van 12 juli 2013 met betrekking tot de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.

Floréal
Floréallaan, 53
1180 Ukkel
T. 02/343.74.58
floreal@vivaltohome.com

Le Marronnier
Rue de Huy, 114
4530 Villers-Le-Bouillet
T. 085/23 62 83
marronnier@vivaltohome.com

La Maison Dieu
Rue Ernest Gilot, 67
4520 Antheit
T. 085/23 14 30
maisondieu@vivaltohome.com
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Vivalto Home Partners SA
rue Aristide Briand 1
L-1263 Luxemburg

Voor meer inlichtingen : info@vivaltohome.com

www.vivaltohome.com




