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HET GEVOEL 

Meer dan ooit ... 

ind juni … het jaar is alweer halfweg.  

Ga je op reis of blijf je lekker thuis in de zomer? Het maakt niet 
veel uit. Je hoeft niet ver weg te gaan om een vakantiegevoel te 

krijgen.  

Ook in het DVC is er altijd iets te beleven in de vakantie. Amusement, 
genieten en gezellig samen zijn, het zijn ingrediënten voor een zalige 
zomer.  

Voor je neus ligt een zeer lijvige Brug. Het moet de dikste in de geschie-
denis zijn. Met 56 pagina’s zorgen we voor meer pagina’s dan ooit. Op 
die manier kan je zonder problemen de zomer overbruggen. Veel artikels 
dus in deze editie. Zowel lange als korte. Laat je vooral niet afschrikken 
door de langere artikels, ook die zijn echt de moeite waard. 

Ik hoop dat je verder bladert, nu of straks. Dan zal je vast dingen ont-
dekken die je nog niet wist, of waarover je wel al eens opving zonder er 
al het fijne van te weten.  

Bijvoorbeeld de nieuwe slabben, of de barcodes op de kledij van de 
zorgvragers, de plannen van de werkgroep groen, veranderingen in het 
ondersteuningsbeleid, de gele hesjes, ... 

Bedankt aan iedereen die meewerkte aan de vele artikels. Want zonder 
ideeën, input of artikels is er geen Brug. 

In naam van de redactie wens ik je een mooie zomer. 

 

Leen De Vos 

E 
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VOETSPOREN 

Heilig Hartfeest 
13 juni 2019 

oals iedere ochtend vertelt Annemie tijdens het onthaalmo-
ment wat er op 13 juni te gebeuren valt. Vandaag is het Heilig 
Hartfeest, dit is het feest van onze naam ‘Heilig Hart’.  
Dit is een Christelijk symbool voor de zachtmoedigheid en ne-

derigheid van Jezus’ hart. Vooraan staat ons Heilig Hart beeld,  
we gingen een kijkje nemen ... 

Z 

“Bedankt aan  
iedere helpende 

hand!  
Het was weer een 
fantastische dag!” 
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VOELSPRIETEN 

 

ogen we je even meene-
men in ons groen verhaal 
… enkele ideeën krijgen 
vorm en dit willen we de-
len! 

Zitbanken 

Dankzij sponsoring kunnen we zit-
meubilair aankopen. Er worden 
een aantal picknicktafels en ban-
ken geplaatst: aan het onthaal, op 
de weg naar de LeieTUIN, op Da-
geraad en in onze LeieTUIN met de 
bedoeling om ruimte te creëren en 
tijd te maken om even uit te rus-
ten en te genieten van de (groene) 
omgeving. 

 

Water 

Water speelt een grote rol in ons 
leven, water om ons te verfrissen, 
water om aan te voelen en mee te 
spelen. De werkgroep buigt zich 
momenteel rond de kijk op een 
optimaal gebruik van water en 
zwembadjes voor binnen of buiten-
activiteiten. 

 

Spelen 

Spelen, samen spelen, speeltuigen 
… in de LeieTUIN, in Dageraad, in 
en rond ons domein. Binnenkort 
komen alvast enkele tractorbanden 
in de LeieTUIN om in en rond te 
springen. 

Herdenkingsweide RUST.PUNT  

Naar aanleiding van een concrete 
vraag, voorzien we een herden-
kingsweide. Elke overleden zorg-
vrager willen we via een symbo-
lisch element een plaats geven in 
onze Leietuin. De realisatie krijgt 
vorm in het project “ZieJeWel.!?” 
en gaat van start vanaf 13 sep-
tember 2019. 

Groen, groener, groenst … nieuws uit 
werkgroep groen 

 

Knuffelhond 

De knuffelhond komt nog maande-
lijks op bezoek in Dageraad. Onze 
zorgvragers in contact met een 
dier, in aanraking komen, even 
strelen, de leiband vasthouden, 
een koekje geven … gewoon goed 
om zien! Heb je interesse, wil je 
ook eens dat de hond bij jou (in de 
LeieTUIN) op bezoek komt, spreek 
gerust Veerle aan. 

 

Zorg dragen 

Mogen we jullie als laatste punt 
nog iets vragen …? Wij vinden het 
als groep belangrijk dat we zorg 
dragen voor het materiaal en onze 
buitenomgeving proper houden. Is 
er iets stuk, ligt het er vuil of on-
veilig bij, laat het de werkgroep 
groen gewoon weten! Dan pas 
kunnen we er iets aan doen! 

 

Zo, we zaten niet stil, wil je iets 
kwijt of wil je iets meer horen, 
merk je iets op, heb je iets tof ge-
zien voor bij ons, laat het ons ho-
ren! 

Patricia (buitenomgeving) 
Maarten (buitenomgeving en 
speeltuigen), Hannelore 
(dageraad), Pascal (all-round) 
Christa en Veerle (LeieTUIN en 
ZomerHUIS) 

M 
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WIJSNEUS 

p 15 maart 2019 heb ik 
functioneringsgesprek 
met mijn diensthoofd Dirk 
Heyde. Daar legde Dirk 

mij volgende vraag voor: “Hoe kan 
jij, vanuit jouw functie, bijdragen 
aan een efficiënter dienstverle-
ningscentrum?” 

Als men deze vraag stelt ga je er 
eigenlijk vanuit dat er werk aan de 
winkel is. Wat moet er efficiënter?  

Als ik mijn eigen functie onder de 
loep neem, zijn er heel wat dingen 
die goed lopen. Zo bereiken we 
heel wat doelen met onze cliënten 
die we al dan niet expliciet vooruit 
hebben geschoven. Zo vinden we 
het belangrijk dat onze cliënten 
zich goed voelen. Dat ze een war-
me stimulerende relatie kunnen 
aangaan met ons als begeleiders. 
Dat ze mogen zijn wie ze zijn met 
hun gaven en fouten. Dat ze kun-
nen in een veilig klimaat zichzelf 
ontplooien en groeien naar meer 
zelfstandigheid. Dat er zo weinig 
mogelijk in de weg staat tot een 
goede zelfontplooiing op hun eigen 
tempo.  

Iedere dag zetten we hierin als 
team kleine stapjes vooruit. Dit 
geeft ons invloedsbesef en een 
goed gevoel. Misschien moeten we 
ons hier nog wat meer bewust van 
zijn.  

Soms focussen we misschien wat 
te veel op de zaken waarin we te-
kortschieten of die er niet zijn. 
Maar eigenlijk leggen onze cliënten 
een mooie weg af binnen Topaas 
als je hen ziet binnen komen tot 
wanneer we hen kunnen laten 
doorschuiven naar anderen. Duide-
lijk voorbeeld is hoe we jaren na-
dien nog cliënten kunnen begelei-
den in moeilijke situaties zonder al 
te veel kleerscheuren. 

Wat moet er efficiënter? 

Maar zoals de vraagstelling hier is, 
ga je dus ook kritisch zoeken naar 
wat er beter kan. En zo leeft het 
bij mezelf dat we nog meer zouden 
kunnen bereiken als er ook meer 
middelen zouden zijn. Zo heb je 
vaak niet de aangepaste omgeving 
om onze cliënten nog meer te sti-
muleren op bepaalde gebieden. 
Infrastructuur laat soms de wen-
sen over, maar er is licht aan het 
einde van de tunnel. 

Maar ook het gebrek aan middelen 
om op contextniveau te werken 
ervaar ik als een groot gemis. De 
problematieken die de cliënten via 
hun context meebrengen vragen 
een aangepaste aanpak. Vaak ont-
breekt het ons aan de nodige ken-
nis, ondersteuning of middelen om 
daar een gepast ant-
woord op te formuleren. 
(VB: hoe ga je om met 
ouders waarvan hun kind 
werd geplaatst, hoe ga je 
om met een kind dat 
misbruikt werd, hoe ga je 
om met een kind dat 
naar de lagere school 
gaat en huiswerkbegelei-
ding nodig heeft, hoe ga 
je om met een context 
die telkens weer het con-
flict zoekt, hoe ga je om 
met een context die geen 
zorg opneemt voor hun 
kind, …).  

We leren heel veel bij 
door ‘trial and error’. 
Maar is dit dan zo effici-
ënt? Doordat we als be-
geleiders zo een diverse 
doelgroep hebben met 
zo’n gevarieerde proble-
matiek hebben we al heel 
veel bijgeleerd.  

Maar tegelijkertijd blijf je 

O 
“Als men de 

vraag stelt ga  
je er eigenlijk 

vanuit dat  
er werk aan  

de winkel is.” 
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toch het gevoel hebben van tekort schieten. Van je zelf te ver-
galopperen. De voorbije tijd hebben we dan ook aan den lijve 
ondervonden dat er geen tijd en ruimte is voor zelfzorg binnen 
het dienstverleningscentrum. Maar er is licht aan het einde 
van de tunnel. 

 

Ikzelf heb al vaak, en nog steeds, geparticipeerd in werkgroe-
pen om zo mogelijks mee te werken aan een efficiënter 
dienstverleningscentrum.  

Maar heel vaak bots ik dan tegenover de grootsheid van onze 
voorziening. Al te vaak worden halfslachtige beslissingen ge-
nomen, of worden geen beslissingen genomen, of worden be-
slissingen niet bekrachtigd. Waardoor je vaak het gevoel hebt 
dat we ter plaatse blijven trappelen. Dan komt al vlug de 
vraag in me op: “Wat levert dit op voor mijn cliënten?”  

Toch blijf ik hoopvol: “Er is licht aan het einde van de tunnel”. 
Maar het lijkt alsof die tunnel alsmaar langer wordt. Nergens 
heen gaat.  

Voor mij ligt de sleutel naar efficiëntie dan ook in schaalver-
kleining. Schoenmaker blijf bij je leest! Ik probeer me te fo-
cussen op waar ik het verschil kan maken. Ik merk dat dit op 
mijn leefgroep is. Op Topaas! Hier heb ik wel invloed. Want dit 
geeft me energie. Hierin wil ik investeren. 

Als je merkt hoe moeizaam sommige zaken van de grond ko-
men binnen het dienstverleningscentrum is het misschien eens 
goed stil te staan bij zijn we niet te groot aan het worden, ne-
men we niet te veel hooi op onze vork? Verliezen we daardoor 
niet wat de betrokkenheid van onze mensen?  

Als ik op Topaas afwezig ben, niet weet dat een bepaald kind 
een bloemetje mag geven aan de koningin en hem daar niet 
over aanspreek. Hoe kan ik dan verwachten dat hij zich goed 
voelt bij mij. Betrokkenheid creëer je door mensen persoonlijk 
aan te spreken op wat ze wel of niet doen. 

 

Stijn Minne 
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r beweegt nog al wat in 
het zorglandschap. Dat 
geldt voor alle sectoren in 
gezondheid en welzijn 
maar zeker voor de onze. 

Deze veranderingen hebben hun 
impact op het ondersteuningsbe-
leid van het DVC. Wat is nu een 
ondersteuningsbeleid, wie partici-
peert en hoe wordt dit georgani-
seerd? 

 

Van opnamebeleid naar onder-
steuningsbeleid  

 

Het ondersteuningsbeleid wil pas-
sende antwoorden formuleren op 
de vragen van nieuwe zorgvragers 
die zich aandienen en op de veran-
deringsvragen van huidige zorg-
vragers. Wij proberen de organisa-
tie van het ondersteuningsaanbod 
hier zo dicht mogelijk bij te laten 
aansluiten.  

Voorheen noemden wij het onder-
steuningsbeleid “opnamebeleid”. 
Maar niet iedereen vraagt een op-
name. Er kunnen vragen zijn naar 
mobiele of ambulante ondersteu-
ning, dagbesteding/dagopvang of 
kortverblijf. Daarom verkiezen wij 
de term ‘ondersteuningsbeleid’ 
i.p.v. ‘opnamebeleid’. 

 

A&O-overleg 

Iedere week komen ondersteu-
ningscoördinatoren, een loketme-
dewerker en de directie samen op 
het A&O- overleg: aanmelding en 
opvolging. De naam zegt het al. 
Wij bespreken alle nieuwe aanmel-
dingen en de opvolging van de on-
dersteuningsvragen. 

 

Verkennend gesprek 

Indien wij denken te kunnen tege-
moetkomen aan een nieuwe on-
dersteuningsvraag organiseren de 
ondersteuningscoördinatoren een 

Organisatie van het  
ondersteuningsbeleid 

verkennend gesprek. Dat leidt nog 
niet altijd tot een concrete samen-
werking, maar is wel heel vaak het 
begin ervan. 

 

Intake 

Indien de zorgvrager de onder-
steuningsvraag bevestigt en wan-
neer wij tegemoet kunnen komen 
aan de vraag wordt er een admini-
stratieve, medische en pedago-
gisch intake georganiseerd zodat 
iedereen betrokken bij de onder-
steuning de nodige informatie 
heeft. Ook materiële noden wor-
den bekeken en in orde gebracht.  
 

Van ondersteuningsvraag tot 
dienstverleningsovereenkomst 

De ondersteuningscoördinator be-
spreekt met de zorgvrager, zijn 
familie, wettelijk vertegenwoordi-

E 

“We verkiezen  
de term  

ondersteunings-
beleid i.p.v.  

opnamebeleid”. 
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ger de verwachtingen en eerste 
doelstellingen. De ondersteunings-
coördinator roept het ‘opstartteam’ 
bestaande uit het teamhoofd, een 
medewerker van het sociaal admi-
nistratief loket, het hoofd van de 
medische dienst en directie onder-
steuning en zorg tezamen.  

Het opstartteam maakt de laatste 
afspraken voor de opmaak van de 
individuele dienstverleningsover-
eenkomst.  

 

DDD-ondersteuningsbeleid 
 

Meermaals per jaar komen onder-
steuningscoördinatoren, afgevaar-
digden van de teamhoofden/
diensthoofden, een afgevaardigde 
van het loket, de werkgroep ver-
bouwingen, en de directie samen 
om zich te buigen over de onder-
steuningsvragen die zich aandie-

nen en de open plaatsen die wij 
momenteel binnen het DVC niet 
direct kunnen invullen. Dit overleg 
noemen wij DDD (denk- en doe-
dag) ondersteuningsbeleid. 

Tijdens dit overleg wordt er geke-
ken naar de ondersteuningsvragen 
(individuele vragen alsook de ten-
densen), de open plaatsten, de 
bezetting en bestaffing van de 
groepen maar ook houden wij re-
kening met zorgvernieuwing 
meerder- en minderjarigen.  

 

Op pagina 35 nemen we jullie 
graag mee in een aantal nieuwe 
tendensen en hun gevolg voor ons 
eigen beleid. 

 

Suzanne Diependaal 

 

Lentewandeling - 14 mei 

“Op pagina 35 
nemen we  

je mee in een 
aantal nieuwe 
tendensen.” 
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WIJSNEUS 

k hoor regelmatig de term 
‘fingerfood’ vallen in huis. Ik 
kan me er iets bij voorstellen, 

maar ik ga toch even bij Hilde, ons 
diensthoofd van de keuken, langs. 
Met veel enthousiasme krijg ik een 
heel verhaal. 

 

Hilde, om toch een beetje een 
idee te hebben wat fingerfood 
is, heb ik het even gegoogeld 
en het volgende gevonden: 
‘Fingerfood is de verzamel-
naam voor hapjes die men met 
de hand eet. Vooral in de be-
jaardenzorg gekend bij mensen 
met dementie. Zo kunnen ze 
langer zelfstandig blijven eten, 
zonder hulp, en meer genieten 
van hun maaltijd.’  

Voor welke zorgvragers komt 
fingerfood bij ons in aanmer-
king? 

Fingerfood bieden we aan bij zorg-
vragers die extreem moeilijk ge-
drag stellen op vlak van eten maar 
toch over voldoende motoriek be-
schikken om het zelf naar hun 
mond te brengen. Het gaat om 
zorgvragers waarbij het echt een 
gevecht is om ze aan het eten te 
krijgen.  

 

Krijgen deze zorgvragers dan 
de standaardvoeding in stukjes 
gesneden? 

Neen, wij gaan een stapje verder. 
Terwijl ze in de bejaardenzorg met 
kleine stukje vlees, kleine stukjes 
aardappel, … werken, bieden wij 
het voedsel aan in een gewijzigde 
consistentie en is het verrijkt met 
eiwitten. De zorgvragers kunnen 
de voeding zelf vastnemen maar 
ze is toch nog voldoende glad om 
te kunnen slikken. 

I 

Hoeveel zorgvragers in het DVC 
gebruiken fingerfood? 

Slechts een vijftal. We behalen wel 
bij alle vijf zeer goede resultaten. 
Het gevecht om ze te doen eten is 
veel minder. En belangrijk, ze heb-
ben een volledige maaltijd binnen. 

 

Welke voeding krijgen de zorg-
vragers met slikproblemen die 
niet over de motoriek beschik-
ken om het voedsel zelf te ne-
men? 

Een verstoord slikproces of dysfa-
gie is een veel voorkomend pro-
bleem dat een zware weerslag kan 
hebben op de algemene gezond-
heid van onze zorgvragers. Bij slik-
stoornissen is het slikmechanisme 
minder beweeglijk. Daardoor blijft 
voeding tijdelijk staan in de mond 
of keel of ze loopt over naar de 

Fingerfood en co … om je vingers bij 
af te likken 

Vlnr: Telkens hetzelfde gerecht maar eerst standaardvoeding, dan 
geblixte voeding en dan fingerfood. 

“Het gaat om 
zorgvragers  

waarbij het echt 
een gevecht is om 
ze aan het eten  

te krijgen.”  
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luchtwegen. Hierdoor treedt ver-
slikken op. Voor deze zorgvragers 
hebben we voeding die zeer fijn 
gemalen is. We gebruiken hiervoor 
een blixer. De aardappelen, de 
groenten, het vlees, … malen we 
afzonderlijk en dienen we afzon-
derlijk op. Op deze manier blijven 
deze zorgvragers de verschillende 
smaken proeven. 

 

Het vraagt toch wat van jouw 
keukenteam om dat allemaal 
klaar te maken? 

Inderdaad. We maken eerst de 
standaard voeding klaar en daarna 
de geblixte voeding. Bij geblixte 
voeding moet alles langer stoven, 
bakken, … De blixer laat ook meer 
variatie toe dan vroeger. De voe-
ding moet echt zeer fijn gemalen 
worden. Erwtjes, maïs, … waren 
vroeger niet mogelijk. Nu kan dat 
wel.  
Dagelijks maken we voor 90 per-
sonen geblixte voeding. We probe-
ren het ook zoveel mogelijk in por-
ties (geschepte afzonderlijke bollen 
per smaak) mee te geven met de 
eetkarren. 

Het klaarmaken van fingerfood is 
heel arbeidsintensief, voorlopig 
kopen we dat in. Heel wat voe-
dingsbedrijven spelen in op deze 

 

markt. Het aanbod is groot. Moch-
ten er in de toekomst meer zorg-
vragers fingerfood eten dan willen 
we dat ook wel zelf maken. Op de-
ze manier zouden we nog meer 
smaken en variatie kunnen aanbie-
den.  

Mijn team krijgt ook opleiding van 
onze logopedisten. Ze leren waar-
om het zo belangrijk is om bij slik-
problemen de juiste consistentie 
van voeding toegediend te krijgen, 
dat longontstekingen een gevolg 
kunnen zijn van regelmatig verslik-
ken, … Ze maken de voeding nu 
met nog zoveel liefde klaar. 

 

Els Vanbosseghem 

“Erwtjes, maïs, … 
waren vroeger 
niet mogelijk.  

Nu kan dat wel.”  
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Progressieve tewerkstelling  
 

at? 
Progressieve tewerkstel-
ling is een goede manier 
om een medewerker na 

langdurige ziekte of afwezigheid op-
nieuw te integreren in de organisa-
tie. Via gedeeltelijke werkhervatting 
of tijdelijk aangepast werk kan hij 
weer wennen aan het arbeidsritme 
en blijft hij betrokken bij de ontwik-
kelingen in het bedrijf of de organi-
satie. Met andere woorden, progres-
sieve tewerkstelling geeft arbeids-
ongeschikte medewerkers de kans 
om het werk gedeeltelijk te hervat-
ten en te wennen aan hun reguliere 
arbeidsritme wanneer zij nog her-
stellende zijn, ook wel re-integratie 
genoemd. 

Op vandaag zijn ook bij ons een 
aantal medewerkers aan de slag in 
het stelsel progressieve tewerkstel-
ling. We zijn hierdoor al geconfron-
teerd met de pro’s én valkuilen van 
deze maatregel. Tijd dus om ons te 
buigen over een visietekst die we 
via dit kanaal ook graag met jullie 
delen. Een neerslag vind je tevens 
in ons KHB. 

 

Visietekst DVC Heilig Hart  

In 2018 creëerden ook wij de moge-
lijkheid om, binnen bepaalde af-
spraken, progressieve tewerkstel-
ling na ziekte mogelijk te maken. 

We zijn niet blind voor de voordelen 
verbonden aan het progressief her-
vatten van het werk. De medewer-
ker kan de draad terug opnemen en 
komt opnieuw in contact met colle-
ga’s, zorgvragers en hun netwerk. 
Hij gaat zich opnieuw nuttig voelen 
en ook financieel gaat de medewer-
ker er in een aantal situaties op 
vooruit.  

Vanuit het oogpunt van de werkge-

ver is er de mogelijkheid om 
voor moeilijk in te vullen deel-
tijdse functies een oplossing te 
vinden. Als er bovendien geen 
vervanger is of gevonden wordt, 
kan de leefgroep/dienst toch 
een aantal uren recupereren.  

Voor zowel medewerker als 
werkgever is het bovendien 
goed uit te testen of werken 
(nog) lukt. 

Maatschappelijk is het dan weer 
een voordeel om de tewerkstel-
lingsgraad zo hoog mogelijk te 
houden. Hoe meer mensen wer-
ken en dus bijdragen aan de so-
ciale zekerheid, hoe beter voor 
de maatschappij.  

Om al die redenen staan we dus 
principieel open voor de vraag 
om de mogelijkheid van pro-
gressieve tewerkstelling min-
stens te onderzoeken. 

Er zijn ook een aantal kritische 
kanttekeningen. Hoe kunnen we 
de vraag beantwoorden en de 
zorg verder goed organiseren 
ook voor de collega’s die aan 
het werk zijn?  
 

W 

“In 2018  
creëerden ook wij 
de mogelijkheid 

om, binnen  
bepaalde afspra-
ken, progressieve 

tewerkstelling  
na ziekte mogelijk 

te maken.” 
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Om op deze vragen een antwoord 
te geven maken we volgende af-
spraken. 

• Er wordt, samen met de arts, 
een weg afgesproken voor de 
progressieve tewerkstelling. 
Het uiteindelijke doel blijft 
hetzelfde aantal uren werken 
als vóór de ziekte. Het kan 
dus in principe niet de uitein-
delijke doelstelling zijn dat 
iemand ‘voor altijd’ 19 uren 
progressief gaat werken. In-
dien enigszins mogelijk is het 
belangrijk om van bij de aan-
vang van de progressieve 
tewerkstelling al een tijdspad 
voor te stellen. Als blijkt dat 
het contractuele urenpakket 
niet meer kan gepresteerd 
worden, dan kan de mede-
werker naar een definitieve 
deeltijdse betrekking over-
gaan als hiervoor plaats is in 
onze organisatie. 
 

• Een aantal functies zijn ei-
genlijk amper of niet op te 
delen. Het risico is dan ook 
bestaande dat bij gedeeltelij-
ke terugkomst ongeveer de-
zelfde werkinhoud van voor-
heen moet worden waarge-
maakt. Soms kan men ietwat 
afbouwen, maar vaak is dat 
toch problematisch. En zeker 
niet netjes af te lijnen in de 
praktijk.  

• Misschien kan een andere 
functie een uitweg bieden. Er 
kan gesolliciteerd worden 
voor andere functies, van-
zelfsprekend rekening hou-
dend met de voor deze func-
tie vereiste talenten en com-
petenties. 

 

• We leggen principieel geen 
minimum uren op. Iedereen 
kan theoretisch terug komen 
volgens doktersadvies dus 
ook voor een beperkt aantal 
uren. De realiteit zegt ons 
wel dat 19 uren het minimum 
is, minder is niet gemakkelijk 
te organiseren. 
 

• Het is niet zeker dat een me-
dewerker die terugkomt uit 
ziekte en vraagt naar pro-
gressieve tewerkstelling op 
zijn/haar eigen dienst kan 
terugkeren. Misschien is er 
elders iemand nodig in het 
door hem/haar gevraagde 
urenpakket.  

 

• Als de vraag er komt, wordt 
onderzocht wanneer dat kan. 
Het kan dus zijn dat er niet 
onmiddellijk een oplossing is. 

 

Vera Lootens  

 
Dit alles leidt ertoe dat het onze visie is dat we geen ‘algemene regel’ 
kunnen hanteren, omdat elke situatie specifiek is en aan alle boven-
staande elementen moet worden afgetoetst. Waar de voorziening dus 
een open houding tegenover progressieve tewerkstelling aanneemt, 
kunnen we niet de garantie bieden dat dit voor iedereen en altijd een 
haalbare kaart zal zijn. 
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Teksten schrijven over beleids-
plannen, over strategische en ope-
rationele doelen en daarmee een 
lezerspubliek boeien: het is geen 
gemakkelijke opdracht. 

Bij deze dus: dank aan diegenen 
die de inspanning willen leveren 
om deze bijdrage eens door te le-
zen. 

Een andere aanpak 

Maar ik hoop wel dat ik jullie iets 
kan vertellen dat de moeite loont. 
Er is namelijk iets veranderd in 
onze aanpak, en dat willen we 
graag met jullie delen. 
Weet je, soms is het tof en verfris-
send een Raad van Bestuur te heb-
ben die bij tijd en wijlen eens op 
een opbouwende maar toch kriti-
sche manier kijkt naar wat we aan 
het doen zijn. 

Je zal je ongetwijfeld herinneren 
dat we tot op heden elk jaar op-
nieuw een strategisch plan op-
maakten, en elk jaar ook een in-
stellingsbeleidsplan. 

Op zichzelf is dat zeer verdedig-
baar. Het houdt ons op zijn minst 
scherp genoeg om niet alleen maar 
met de dingen van elke dag bezig 
te zijn. Het is goed om regelmatig 
eens stil te staan bij de vraag: 
"Zijn we met de juiste dingen be-
zig en doen we dat op een goede 
manier". En het resultaat is dan 
dat je doelstellingen evalueert, en 
als dat nodig is die ook bijstuurt. 

 
Maar er was iets wat de bestuur-
ders was opgevallen. En het zou 
me verbazen als niet een aantal 
van jullie dat ook al in de gaten 
hadden. 
We moesten bij elke jaarevaluatie 
opnieuw vaststellen dat er een 
aantal doelen waren die we moes-
ten verlengen in de tijd. Ofwel wa-
ren we er niet tijdig aan begonnen, 
ofwel waren we er al een tijd aan 
bezig maar niet klaar, ofwel ging 
het gewoon over doelstellingen 
waarvan je eigenlijk weet dat je na 
een jaar niet kan zeggen dat je 

Van strategisch beleid  
naar programmapunten  
 

'klaar' zal zijn, terwijl je er toch 
een einddatum had op gekleefd. 
Die kritische bedenking vanwege 
onze bestuurders deed ons naden-
ken over de 'missing link'. Wat za-
gen we over het hoofd? Zeer vele 
mensen in onze voorziening, jullie 
allen niet in het minst, werken echt 
wel hard en toch moesten we al te 
vaak concluderen dat we sommige 
doelen maar niet konden 
'afpunten'. 

Strategisch beleid 

Het antwoord dat we vonden is ei-
genlijk niet helemaal nieuw, maar 
wel verhelderend gebleken. 
Laten we beginnen met de strategi-
sche doelen. Jullie kennen hopelijk 
nog de tekst ‘Richtsnoeren voor de 
toekomst’ en het ‘Strategisch be-
leid’. 
Eigenlijk is het niet logisch dat een 
voorziening elk jaar opnieuw zijn 
strategie gaat herdenken. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om een 
strategisch beleid te verankeren 
voor minstens drie jaar in plaats 
van voor een jaar. Dat is dan de 
eerste verandering. 

Maar de belangrijkste aanpassing is 

“Dank aan  
diegenen die de 
inspanning willen 
leveren om deze 

bijdrage eens 
door te lezen.” 
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het feit dat we een aantal pro-
grammapunten hebben geformu-
leerd. Dat zijn eigenlijk program-
ma's waar je op verschillende ma-
nieren gaat aan werken om te pro-
beren de strategische keuzes waar 
te maken en op die manier je toe-
komstvisie te doen ontwikkelen. 

Het eigene aan programmapunten 
is nu precies dat ze niet zomaar op 
een jaar hoeven afgewerkt te zijn. 
Er zijn concrete doelen die je on-
der een of meerdere van de pro-
grammapunten kan onderbrengen. 
Een aantal van die doelen kan je 
echt wel afpunten in de tijd. Een 
voorbeeld (puur theoretisch) zou 
kunnen zijn: we hebben twee leef-
groepen verbouwd tegen eind dit 
jaar. Je begrijpt, hier kan je zeg-
gen: "we hebben dit wel of niet 
gehaald, om deze of een andere 
reden". 
Maar een doelstelling zoals: "we 
bereiden ons voor op de invoering 
van een persoonsvolgende finan-
ciering voor minderjarigen, tja dat 
is veel moeilijker in de tijd af te 
bakenen. Al was het maar omdat 
we zelf voortdurend in onzekerheid 
worden gehouden over de wettelij-
ke kaders rond dat onderwerp.  
Hier krijg je dus doelstellingen 
waar je vermoedelijk veel moeilij-
ker kan van zeggen dat je ze tegen 
een welbepaalde datum gaat ha-
len. 

Programmapunten 

Het is hier dat programmapunten 
ons een stuk vooruit helpen. 
Ik geef je eerst de programmapun-
ten die we hebben gekozen:  

• We ontwikkelen een flexibele 
dialoog gestuurde ondersteuning 
en zorg waarbij kwaliteit van zorg 
onze belangrijkste parameter is. 

• We zetten in op dynamische 
teams waar persoonlijke groei een 
kans krijgt zodat medewerkers 
met goesting komen en blijven 
werken. 

• We werken aan een multifunc-
tioneel inzetbare infrastructuur. 

WIJSNEUS 

 
 

• We werken aan een waarden 
gedragen businessmodel in functie 
van een gezond financieel beleid. 

• We organiseren ons op de per-
soonsvolgende financiering. 

 

Dan komt uiteraard de vraag: hoe 
gaan we daarmee werken? 

 

Het antwoord is: we hebben erover 
gewaakt dat elk van die program-
mapunten verbonden is met een of 
meerdere van onze strategische 
doelen. En onder die programma-
punten kan je dan een instellings-
beleidsplan onderbrengen dat één 
of meerdere onderdelen van die 
punten kan helpen realiseren. Zo-
als gezegd: de ene keer heel dui-
delijk afgelijnd in de tijd, de ande-
re keer gespreid over meerdere 
jaren. 
We zullen dan ook in onze evalua-
tie van het beleid nagaan of en in 
hoeverre alles wat we doen helpt 
om onze programmapunten waar 
te maken. 

Wat is dan onze grootste hoop? 
Vooral dat het werk dat jullie alle-
maal, dagdagelijks, met zoveel in-
zet doen, daar het meest essenti-
ële bestanddeel van is. Want niets 
van wat wij hier op papier uitvin-
den heeft uiteindelijk veel waarde 
als het niet vertaalt wat jullie alle 
dagen doen. En dat is niets meer 
of minder dan de best mogelijke 
zorg geven aan onze zorgvragers. 
Daarvoor, mochten we het al eens 
vergeten, onze uitdrukkelijke 
dank! 

Dirk Remy 
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p de personeelsvergade-

ring ‘In de kijker’ in no-

vember zagen we een 

stand van de werkgroep 

duurzaam ondernemen. Nieuws-

gierig als we zijn, willen we graag 

weten hoe duurzaam het DVC is, 

of wat er al werd ondernomen.  

 

Misschien toch maar beginnen 
met een definitie? 

Duurzaam of maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen is het zoda-
nig ondernemen dat de aandacht 
voor milieu, sociaal-ethische en 
winst gebalanceerd is en afge-
stemd is op de verwachtingen van 
de stakeholders (belangheb-
benden) van de onderneming. Een 
onderneming onderneemt maat-
schappelijk verantwoord indien zij 
haar activiteiten bewust richt op 
het toevoegen van waarde aan zo-
wel people, planet als profit (3P’s), 
daarin steeds opnieuw een zorg-
vuldige balans zoekt, daarover op 
een actieve en transparante ma-
nier verantwoording aflegt en 
daarover met haar stakeholders 
een open dialoog voert. Onderne-
mingen kunnen zelfs nog een stap-
je verder gaan en zich richten op 
nieuwe marktkansen, groei en in-
novatie met winst voor mens, 
maatschappij en milieu. Nu en in 
de toekomst. 

 
Amai, dat is me nogal een defi-
nitie! Die moet ik minstens 
twee keer horen of lezen om ze 
te kunnen laten doordringen. 
Misschien kan het toch een 
beetje concreter? 

Ja, zeker, graag zelfs. Het is inder-
daad een hele mond vol. Maar we 
vertellen graag welke duurzame 

realisaties er al bestaan in het 
DVC.  

Een opsomming: 

 

• Voedseloverschotten verko-
pen 

• Omschakelen van mazout 
naar aardgas 

• Wagenpark uitbreiden met 
wagens op CNG 

• Sondevoeding in flessen 

• Ecologische afbreekbare vuil-
niszakken 

• Geothermische energie ge-
bruiken op site Dageraad 

• Zonnecollectoren gebruiken 
in de wasserij 

Duurzaam ondernemen, wa’s da?! 
 

O 
 

“Heb je zelf een 
idee, laat het ons 
dan zeker weten 

aub!” 
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• Isolaties vernieuwen of ver-
beteren 

• De workshop die zorgt voor 
hergebruik van kladpapier 

• Digitale facturen/loonfiches 
in plaats van op papier 

• Aankoop van twee e-bikes 

• Uitbreiding van de fietsinfra-
structuur 

• Ecologische onderhoudspro-
ducten 

 

Dat is inderdaad al een hele 
lijst. En waarmee is de werk-
groep op dit moment vooral be-
zig? 

We zijn een visietekst aan het 
schrijven.  

En we willen samen bepalen welke 
zaken er in het DVC Heilig Hart 
duurzamer kunnen. Dat kunnen 
grote of kleine dingen zijn.  

 
Niet alles is ook zomaar over een 
duurzame boeg te gooien, maar 
met kleine stapjes en vooral met 
veel goede ideetjes komen we er 
wel. 

Daarom willen wij graag een op-
roep doen aan iedereen: heb je 
zelf een idee, of merk je iets op 
waarvan je denkt dat het niet echt 
duurzaam is, laat het ons dan ze-
ker weten aub! 

 
En bij wie kunnen we hiervoor 
juist terecht? 

 
De leden van de werkgroep zijn: 
Herwig, Pascal, Elisa, Charlotte 
(onthaal), Kaat (apotheek), Kristel 
Devenijns, Sybille (logo), Dennis 
(MD) en Patricia. 
 
Leen De Vos 

“Met kleine  
stapjes en vooral 
met veel goede 
ideetjes komen 

we er wel.” 
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Barcode op kledij zorgvragers 

 

ullie konden het al lezen in 
de Weekklapper van 17 mei 
2019. Twee leefgroepen - 
Hoorn en Triangel – gingen 

van start met een testfase om de 
kledij van de zorgvragers te naam-
tekenen met een barcode en niet 
meer op naam.  
 
Nog even vertellen waarom de 
keuze gemaakt werd voor het ge-
bruik van barcodes: 
  

• Zoals het vandaag is, moet 
bij het wijzigen van leef-
groep, alle kledij van een 
zorgvrager opnieuw genaam-
tekend worden. Dit is een 
heel werk, en ook duur voor 
de zorgvrager, want de zorg-
vrager betaalt voor het 
naamtekenen.  

• Met een barcode zal de kledij 
gelinkt blijven aan de zorg-
vrager, dus moet er bij ver-
huis niet telkens opnieuw ge-
naamtekend worden.  

 
Ondertussen zijn de tests bij Hoorn 
en Triangel al een ruime maand 
bezig en is dit positief geëvalu-
eerd. We voeren dan ook het ge-
bruik van barcodes door over alle 
leefgroepen. 
 
Omdat het een keuze van het DVC 
is om over te schakelen op barco-
des, betaalt het DVC de kost voor 
het omzetten van de reeds aanwe-
zige getekende kledij. 

Komt er nieuwe kledij bij? Dan 
wordt het naamtekenen aangere-
kend aan de zorgvrager, aan 0,65 
€/stuk indien dit volledig door on-
ze naaister wordt verzorgd.  
 

Ouders kunnen er ook voor kiezen 
om de barcodes van hun kind zelf 
in de kledij te bevestigen, maar 
dan dienen zij wel de barcodes 
aan te kopen. Enkel de barcodes 
aankopen kan per 50 stuks voor 
15 euro. 

Ouders worden hierover geïnfor-
meerd per brief. 

Patricia Coussement 

J 
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Op het moment dat de beslissing 
kwam om de permanentie in han-
den te leggen van de onthaalme-
dewerkers ontstond er een be-
zorgdheid vanuit het pedagogisch 
departement over bijstand voor 
een leefgroepsbegeleider wanneer 
een pedagogische opdracht te 
moeilijk wordt. 

Om hieraan tegemoet te komen 
ontstond het idee om een 
‘pedagogische permanentie’ waar 
te maken, te vergelijken met een 
‘technische permanentie’. Wan-
neer er in ons huis een technische 
storing is die niet met gewoon ge-
zond verstand kan opgelost wor-
den, dan kunnen we altijd beroep 
doen op iemand van onze techni-
sche dienst.  

Hetzelfde willen we waarborgen 
voor onverwachte pedagogische 
problemen die niet kunnen opge-
lost worden ad hoc door de voor-
ziene diensten. 

Op die manier ontstond het ‘PIT’- 
team. (= pedagogisch interventie-
team). 

Het PIT-team wordt waargemaakt 
door drie structuren. 

• Twee leefgroepsbegeleiders. 
Telkens twee om te waarbor-
gen dat de betrokken PIT-
leden zelf ook een vraag kun-
nen stellen. 

• Ondersteuningscoördinator 
van wacht (in weekdagen 
tussen 9 en 16 uur) 

• LSD-permanentie vanaf 16 
uur in het weekend of op 
feestdagen. Deze permanen-
tieleden zijn van PIT-dienst 
omdat dit ook de uren zijn 
waarop leefgroepsmedewer-
kers veelal heel moeilijk hun 
dienst kunnen verlaten. 
 

Het pedagogisch interventieteam PIT 

 

Waarvoor kan het pedagogisch 
interventieteam ingeroepen 
worden ? 

Elke onverwachte pedagogisch 
opdracht die niet kan uitgevoerd 
worden.  

Enkele voorbeelden : 

Hef-en tilmateriaal is plots stuk en 
de zorgvrager kan niet meer uit 
zijn zitschaal getild worden door 
iemand alleen. 
Zorgvrager is weggelopen en er is 
onvoldoende begeleiding op dienst 
om te zoeken en om het toezicht 
op de andere zorgvragers te ga-
randeren 
Een verzorging van een zorgvra-
ger verloopt moeilijk en er zijn 
letterlijk handen te kort om het uit 
te voeren. 
Een zorgvrager wordt onrustig en 
de begeleider weet geen raad 
meer met de onrust van de zorg-
vrager. 

Wie ? 

Heb je nog vragen over de PIT? 
Ben je bereid om af en toe een 
collega te helpen in een onver-
wachte situatie? Dan ben jij de 
begeleider die we zoeken om het 
PIT-team te versterken. 

We gaan op geregelde tijdstippen 
een korte vorming organiseren 
voor nieuwe PIT-ers en de actieve 
PIT-ers. Natuurlijk zijn ook de LSD
-permanentieleden welkom om 
een vorming mee te volgen. In 
principe komt elke leefgroepbege-
leider in aanmerking om toe te 
treden tot het PIT-team. Op site 
Dageraad is immers elke mede-
werker automatisch aanspreek-
baar voor dezelfde opdracht. 

 

Ann Van Den Meersschaut 
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lke zorgvrager krijgt om de 
drie jaar een vragenlijst 
met ongeveer 25 vragen 
voorgelegd. Hoe belangrijk 

vinden ze bepaalde aspecten van 
onze dienstverlening en hoe tevre-
den zijn ze over deze aspecten. In 
2018 zijn 106 vragenlijsten be-
zorgd. 25 vragenlijsten keerden 
ingevuld terug. Dat geeft een res-
pondentiegraad van 23,58%. 

 

Algemeen tevredenheidsgevoel 
en feitelijke kwaliteit 

Het tevredenheidsgevoel over het 
dienstverleningscentrum Heilig 
Hart ‘in het algemeen’ bedraagt 
gemiddeld 8,69/10.  

Het gemiddelde van de tevreden-
heidscores op alle vragen uit het 
onderzoek, doorgaans de feitelijke 
kwaliteit genoemd, bedraagt 8,70. 

Onderstaande grafiek geeft de 
evolutie weer van de algemene 
tevredenheid en de feitelijke kwali-
teit. Rekening houdend met de 
normen in ons referentieonderzoek 
kunnen we stellen dat onze zorg-
vragers tevreden zijn. 

Wanneer we aan de wettelijk ver-
tegenwoordiger vragen hoe hij 
denkt dat zijn kind of familielid on-
ze dienstverlening ervaart, dan 
krijgen we een gemiddelde tevre-
denheid van 8,85/10. Het verschil 
met het algemeen tevredenheids-
gevoel (gemiddelde score 8,69) 
dat de ouders voor zichzelf uit-
drukken is klein. 

 

Top 5 van aspecten die de 
zorgvragers belangrijk vinden 

• Oog hebben voor de veilig-
heid van hun kind/familielid 

• De informatie die ze krijgen 
over hun kind/familielid  

• De telefonische bereikbaar-
heid 

• Het comfort dat we de zorg-
vrager bieden 

• De gelegenheid om in de bui-
tenlucht te komen 

 

Aspecten waarover de tevre-
denheid van de zorgvragers ex-
cellent is  

• De telefonische bereikbaar-
heid 

• De mogelijkheid om op be-
zoek te komen 

 

Aspecten waarover hun tevre-
denheid hoog is 

• Oog hebben voor de veilig-
heid van hun kind/familielid 

• De werking van het sociaal 
administratief loket 

• De verpleegkundige verzor-
ging 

 

Kritische punten 

Wanneer zorgvragers bepaalde as-
pecten heel belangrijk vinden, 
maar er minder tevreden over zijn, 
dan beschouwen wij dat als kriti-
sche punten waar we toch de nodi-
ge aandacht moeten voor hebben.  

Tevredenheidsmeting bij zorgvragers 

 

E 

“Elke zorgvrager 
krijgt om de  
drie jaar een  

vragenlijst met 
ongeveer  
25 vragen  

voorgelegd.” 
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In 2018 krijgen we volgende kriti-
sche punten: 
 

• De gelegenheid om in de bui-
tenlucht te komen 

• De informatie die zorgvragers 
krijgen over hun kind/fami-
lielid 

 

Deze aspecten zijn gedeeld met 
het pedagogisch werkveld en de 
betrokken personen. Zij nemen 
deze punten mee in hun verdere 
werking. 

In het najaar van 2019 werpen we 
een kritische blik op onze vragen-
lijst. Onze zorg en ons aanbod 
evolueert, misschien moeten we 
onze vragenlijst hierop aanpassen 
… 

 

Caroline De Coster 
Els Vanbosseghem 

 

 

Reageren is gemakkelijk! 

e Brug wil een personeelsblad zijn vóór en dóór personeelsleden. 
Ieder van jullie kan eraan meewerken. Heb je een weetje, een 
foto of een mooi verhaal? Stuur het ons door en we maken er iets 
moois van.  

De redactie is gemakkelijk te bereiken op haar eigen e-mailadres:  
 

debrug@dvcheilighart.be 

 

D 

mailto:debrug@dvcheilighart.be
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Een slabbenverhaal 

Hoi, ik ben Carla. Mijn 

hobby is naaien. Ik maak 

regelmatig slabben als 

geboortegeschenk. 

Oh ja? Wij zijn 

op zoek naar meer 

efficiënte kwijlslab-

ben en vinden die 

niet op de markt! 

Waarvoor zouden mijn 

slabben vooral een op-

lossing kunnen bieden? 

Verstrengelde touwen in 

de nek, verstrengelingen 

na de wasbeurt, pluizen in 

de velcro’s, ... 

Enige tijd later … 

Carla ontwerpt drie slabben en 
legt ze voor aan het team van 
Dageraad Blauw en ouders. 

Ze kiezen één model. Carla 
maakt ze in 
verschillen-
de maten. 

Dageraad 
Blauw is al-
vast over-
tuigd. 

… Géén natte hals en borst 

waardoor de borst niet kou-

der wordt. Dus minder wis-

selen van kledij en de zorg-

vrager wordt minder ziek. 
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Jos en Carla stellen de slab-
ben voor aan Marleen Campe 
en directie. 

 

We kiezen zes zorgvragers 

die de slabben zullen testen: 

twee kinderen, twee pubers 

en twee volwassenen. Hier-

van zijn er twee van Dage-

raad en vier van het hoofd-

gebouw. 

Pedagogisch overleg 

We krijgen groen licht van directie 

maar eerst moeten we gedurende drie 

maanden de slabben testen op  

gebruiksgemak, duurzaamheid en  

sluitingen, kleur en vormvastheid  

en efficiëntie. 
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Groepsaankoop fietsen Trek 

 
 

Het DVC Heilig Hart, Trek en VDB 
Bikes in Olsene/Zulte maakten op-
nieuw een overeenkomst voor een 
groepsaankoop van elektrische 
fietsen voor onze medewerkers. 

De volgende 9 modellen van E-
bikes komen in aanmerking: 

TM1+, TM2+, TM3+, LM1+, LM2+, 
LM3+, UM1+, UM2+, UM3+ 

 

Meer informatie over de fietsen en 
prijzen kan je vinden op de websi-
te van TREK. 

(www.trekbikes.com/be). 

Je kan ook langsgaan bij VDBBi-
kes, Molenstraat 37, 9870 Zulte 
(info@vdbbikes.be of 0477 21 65 
88). De zaakvoerder helpt zoeken 
naar de juiste fiets bij de juiste 
persoon. 

Bestellingen worden gegroepeerd 
bij VDBBikes tijdens volgende peri-
odes 

• Start op 2 mei en afsluiten 
op 1 juni 2019 

• Start op 1 juni en afsluiten 
op 1 juli 2019 

 

Je geniet een korting van 20%. 

Je haalt je fiets op in de winkel om 
de nodige uitleg over service en 
onderhoud mee te kunnen nemen. 
Je kan betalen in de winkel of per 
overschrijving. 
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Wat schaft de pot vandaag? 
Bijgerechten barbecue 

• Couscous met mango 

• Frisse aardappelsalade 

en vraag die ieder gezin 
wellicht dagelijks stelt. 
Meestal door de gezinsle-

den die nieuwsgierig in de potten 
komen gluren.  

Maar vaak is de kok van dienst ook 
alle inspiratie kwijt. De Brug wil 
jullie een handje helpen. Wat is er 
speciaal aan onze gerechten? De 
gerechtjes kan je op de leefgroep 
bereiden met ingrediënten die te 
verkrijgen zijn in onze DVC-
keuken.  

Leefgroepen en activiteitengroepen 
kunnen de gerechten dus ook 
klaarmaken voor onze zorgvra-
gers.  

 

Couscous met mango 
Ingrediënten voor vier perso-
nen 

• 300 gram couscous 

• 300 ml water 

• Scheutje olijfolie 

• 2 rijpe mango’s 

• 1 sinaasappel 

• 1 citroen 

• Peper en zout 
 
Bereiding 

• doe de couscous in een hitte-
bestendige kom en voeg er 
evenveel kokend water bij 

• laat vijf minuten staan en 
doe er vervolgens een 
scheutje olijfolie bij 

• laat de couscous volledig af-
koelen 

• snij de mango in stukjes en 
voeg toe aan de afgekoelde 
couscous 

• voeg het sap van de citroen 
en de sinaasappel toe 

• kruid flink met peper en een 
weinig zout 

 
Frisse aardappelsalade 
Ingrediënten voor vier perso-
nen 

• 1 courgette 

• 1 rode paprika 

“Dit gerecht kan 
je op de  
leefgroep  

bereiden met de  
ingrediënten die 
te verkrijgen zijn 

in onze  
DVC-keuken.” 

E 

Heb je het gerecht  
geprobeerd?  
Of zelf een leuk kookidee?  
 
Reacties zijn welkom via  
debrug@dvcheilighart.be  
 

Wil je de foto in kleur zien?  
Je kan De Brug in kleur lezen 
op onze website 
www.dvcheilighart.be  
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• 2 tomaten 

• 1 citroen 

• 600 g aardappelen 

• 4 eetlepels olijfolie 

• 1 teentje knoflook 

• Peper en zout 
 
Bereiding 

• schil de aardappelen en snij 
in blokjes van 3 cm. Kook ze 
in licht gezouten water 

• snij de paprika en de toma-
ten in kleine stukjes 

• snij de courgette in schijfjes 
van ongeveer een halve cen-
timeter dik 

• wrijf de courgetteschijfjes in 
met 1 eetlepel olijfolie, leg ze 
in een aluminiumschaaltje en 
bak ze op de barbecue 

• rasp de schil van de citroen 
en pers één helft. Meng de 
citroen zeste met het sap en 
doe er 3 eetlepels olijfolie bij. 
Kruid met peper en zout 

• meng de aardappelen, de 

tomaten, de paprika en de 
gebakken courgette onder 
elkaar en besprenkel met het 
citroenmengsel 

 
Smakelijk! 
 

en aantal collega’s gaven 
zich vrijwillig op om de op-
leiding tot gemachtigd op-
zichter te volgen. 

Deze opleiding door de politie ge-
geven en geattesteerd door de 
burgemeester Stad Deinze, maakt 
dat deze medewerkers bij evene-
menten (bv. Lentewandeling) maar 
ook bij kleinere groepsuitstappen 
gemandateerd zijn om een groep 
(minder mobiele) zorgvragers en 
rolstoelgebruikers veilig de drukke 
(steen) weg te laten oversteken. 
De opleiding liet zien dat dit niet 
zo evident is als het lijkt. Hun 
mandaat enkel op grondgebied 

Deinze garandeert hen ook per-
soonlijke rechtszekerheid indien 
het fout zou aflopen. 

Vele leefgroepen en diensten gaan 
met het vooruitzicht van het 
mooie weer en de zomer straks op 
uitstap.  

Zeker doen maar hou de 
(verkeers) veiligheid van jullie 
zorgvrager, jullie collega’s en je-
zelf maximaal in het oog. Als leef-
groepmedewerker heb je niet dit 
mandaat en kan je aansprakelijk 
worden gesteld bij een (ernstig) 
incident. Een verwittigd man of 
vrouw ….  

Gemachtigd opzichter 
 

E 
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at is toch wat de regering wil bereiken met de CAO 104 die on-
dernemingen ertoe aanzet en verplicht een werkgelegenheids-
plan op te maken voor oudere werknemers. Ons plan 2017-2018 
werd in december afgerond. In de vorige brug las je de aanzet 

van de evaluatie die we vandaag verder zetten. 

Werken 
Wat een dag 
Ik ben van slag  
Ik moet verven 
Ik moet leden werven 
Ik moet dweilen 
Ik moet slepen met teilen 
Ik moet boenen 
Ik zou toch liever met jou zoenen 
Ik moet zorgen 
Ik moet mezelf verzorgen 
Ik moet klussen 
Ik moet, niets intussen  
Ik moet , ja mensen ik vind het goed! 
 
naar MMH.Stevens  
 
Waartoe verplicht de wetgeving ons? 

• De ontwikkeling van competenties en kwalificaties van de werkne-
mers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen 

• De loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onder-
neming 

• De mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven 
die aangepast is aan de evolutie van de mogelijkheden en de com-
petenties van de werknemer. 

Deze 3 aspecten kwamen aan bod in de Brug van april 2019 

• de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de 
arbeidsomstandigheden; 

Langer werken met goesting 
 

D 

 

 
Ratio's 2014 2015 2016 2017 2018 

onderbrekingsratio = aantal onderbre-
kingen/totaal WN   20,52% 20,22% 21,44% 22,53% 21,85% 

onderbrekingsverdeling               

  aandeel thematisch verlof   27,03% 28,18% 30,17% 32,23% 33,05% 

  
aandeel vermindering met 
100% 3,60% 4,55% 4,31% 3,31% 1,69% 

   aandeel WN -50j 3,60% 3,64% 3,45% 2,48% 1,69% 

    aandeel WN +50j 0,00% 0,91% 0,86% 0,83% 0,00% 

  aandeel vermindering met 50% 29,73% 28,18% 24,14% 24,79% 25,42% 

   aandeel WN -50j 10,81% 10,00% 4,31% 4,13% 6,78% 

    aandeel WN +50j 18,92% 18,18% 19,83% 20,66% 18,64% 

  aandeel vermindering met 20% 39,64% 39,09% 41,38% 39,67% 39,83% 

   aandeel WN -50j 19,82% 17,27% 21,55% 21,49% 22,88% 

    aandeel WN +50j 19,82% 21,82% 19,83% 18,18% 16,95% 

“In de vorige 
Brug stipten we  

3 andere  
actiepunten uit 

ons werkgelegen-
heidsplan aan.” 
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• Oudere werknemers, ttz 45 plussers, krijgen door de via-
akkoorden meer verlof maar kunnen daarnaast ook genieten van 
de voordelen van een landingsbaan. Door de nieuwe wetgeving 
kunnen medewerkers pas vanaf 60 jaar in landingsbaan maar 
doordat veel oudere medewerkers een lange loopbaan hebben, 
kunnen ze dat nog steeds vanaf 55 jaar. 

• Door een maatregel van de Vlaamse Regering werden vorig jaar 
wel een aantal functies uitgesloten van een aanmoedigingspremie.  

 

• Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de ratio’s in verband 
met loopbaanonderbreking sedert 2014. (zie vorige bladzijde) 
 

• de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken 
van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te 
blijven. 

 

• Wij blijven verder inzetten op ergonomische uitrusting. De afgelo-
pen jaren werd al zwaar geïnvesteerd en we zijn van plan dit ook 
in de toekomst verder te doen. 
Laatst nog op de infonamiddag voor professionelen (de doorverwij-
zersdag) maar ook tijdens de rondleidingen tgv Dag van de Zorg, 
hoorden we bezoekers meermaals hun verwondering uiten over de 
aanwezigheid van zoveel ergonomisch materiaal. We weten dat 
jullie niet van cijfers en bedragen wakker liggen, maar ze geven 
toch een beeld van onze investeringsinzet op vlak van ergonomie. 

 

  BEGROOT UITGEGEVEN 

2014 400 670€ 294 855,80€ 

2015 183 828€ 132 240,81€ 

2016 191 532€ 169 463,98€ 

2017 165 300€ 28 692€ (*) 

2018 154 257,27€ 114 083€ 

(*) investeringen klimaatregeling, zonnescreens en rolluiken werd opgeschoven 
naar 2018 
 

• Onze tilcoachen zijn ondertussen een begrip geworden. Omdat wij 
aan de toekomst van ergonomie verder bouwen in ons huis, volg-
den in 2017 drie medewerkers de opleiding tot tilcoach; een nacht-
begeleider, een kinesitherapeut en een ergotherapeut. Ondertus-
sen is ook de visietekst in het kwaliteitshandboek opgenomen en 
wordt er gewerkt met een jaarthema. Er is wel nog werk aan de 
winkel om de opleidingen én de investeringen ten volle te laten 
renderen. 
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• De huidige groep vertrouwenspersonen wordt uitgebreid. Op vraag 
van de vertrouwenspersonen zelf zijn we op zoek gegaan naar een 
basismedewerker én een man. Dit alles om de laagdrempeligheid 
naar een vertrouwenspersoon te stappen, zo laag mogelijk te hou-
den voor al onze medewerkers. 

 

Jullie lezen het, heel wat zaken zijn gerealiseerd, andere afspraken zul-
len terug worden opgenomen in het nieuwe plan omdat ze deel uitma-
ken van een continue beleid. 
Wij blijven er hoe dan ook alles aan doen om elk van jullie langer mét 
goesting aan het werk te houden. 

 

Cecile Vandewalle 

 

 

 

Opbrengst posterbeurs 

Dank aan iedereen die kaartjes kocht op de posterbeurs. Martine Plat-
teau kan 272,98 euro schenken aan haar drie metekinderen in Indië 
(organisatie Xavi-Indië). Martine zorgt ervoor dat drie meisjes van 5, 6 
en 10 jaar naar school kunnen. Zij bezocht de kinderen nog in het voor-
jaar. Karine Haerinck gebruikt dit voor de verdere oprichting van haar 
schooltje in Malawi. 

Martine met twee van haar  
metekinderen 

Karine op de speelplaats van het 
schooltje in Malawi. 
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We horen jullie luidop denken dat 
het dan nog een paar jaar wachten 
zal zijn op rendement. Terecht. 
Precies daarom willen we graag 
elke medewerker met een 
(klein)dochter- of 
zoon verwennen 
met een fluohesje.  

Kom gerust eentje 
ophalen aan het 
onthaal. Samen 
met onze jeugd 
maken we ons DVC 
groot. 

 

Vera Lootens na-
mens de directie en 
de werkgroep em-
ployer branding  

e ziet ze nog 
niet in het 
straatbeeld 
maar geloof 

ons sterk, ze zijn in 
opmars de gele hes-
jes.  

In tegenstelling tot 
wat deze actie bij je 
oproept, verwelkomen 
en omarmen we deze 
hesjesdragers met 
open armen. Zij zijn 
de onschuld zelve (?) 
en zullen voor ons dé 
boodschap uitdragen 
die we met de werk-
groep employer bran-
ding zo graag willen 
verkondigen nl. trots 
zijn deel te mogen 
uitmaken van een or-
ganisatie zoals we op 
vandaag zijn, een organisatie met 
een hart voor bijzondere zorg. 

Employer branding gaat in eerste 
instantie over het uitwerken en 
creëren van een positief imago van 
de organisatie als werkgever voor 
huidige en potentiële medewer-
kers. Het gaat uiteraard over veel 
meer dan alleen maar zichtbaar 
zijn in het straatbeeld en toch is 
het niet onbelangrijk dat onze or-
ganisatie op verschillende manie-
ren onder de aandacht komt.  

De werkgroep employer branding 
was meteen enthousiast om de 
idee van deze fluo hesjes, ons door 
Leen De Vos aangereikt, in praktijk 
om te zetten en het resultaat mag 
er zijn. 

Alle medewerkers die in 2019 ma-
ma, papa, oma of opa werden of 
worden krijgen naast de felicitaties 
en gelukwensen zo’n fluohesje als 
geboorteattentie. Geef toe, hier 
word je toch instant gelukkig van?  

 

De gele hesjesactie bereikt ook  
Bachteland en daar zijn we trots op! 

J 
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Zonder woorden 

Evelien en Johan 
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et is door iedereen gewe-
ten, of al aan den lijve on-
dervonden, onze parking 

staat dikwijls overvol. 

 
Ondanks het feit dat er een duide-
lijk parkeerplan is, wordt dit niet 
altijd even stipt opgevolgd. Gevol-
gen hiervan zijn: lege parkeer-
plaatsen, collega’s kunnen niet 
weg wanneer ze nog (ten onrech-
te) geblokkeerd staan. Een moge-
lijke bron van frustratie dus. 

 
Al meermaals was onze parking 
onderwerp op het comité voor be-
scherming en preventie op het 
werk. Zowel de werkgevers- als de 
werknemersdelegatie hebben be-
sloten om twee concrete acties te 
ondernemen om onze parking vei-
liger en beschikbaar te maken voor 
jullie. 

 
Actie 1: Plaatsen van slagbo-
men 

Waar? 

• Ter hoogte van de inrit aan 
de LeieTuin 

• Ter hoogte van de inrit van 
de hoofdparking 

• Ter hoogte van de uitrit van 
de hoofdparking 

Waarom? 

Uit veiligheidsoverwegingen, de 
slagbomen werken namelijk als 
een snelheidsremmer en boven-
dien beletten ze de toegang voor 
personen die hier niet moeten zijn. 

 

Hoe zullen ze werken? 

• De toegang zal mogelijk zijn 
via de badge. Zo kunnen me-
dewerkers en ouders steeds 
de parking bereiken. 

Frustreren of parkeren? 

H • Ja, dat zal daar een mooie file 
worden ’s morgens en ’s 
avonds aan de slagbomen, 
hoor ik jullie fluisteren. Wel 
neen, tijdens de drukste peri-
odes van de dag (uren dienen 
nog bepaald te worden) zul-
len de slagbomen gewoon 
openstaan. 

 

• Bezoekers voor het DVC Hei-
lig Hart kunnen zich aanmel-
den, bij het oprijden van de 
parking, via een drukknop. 
Deze drukknop verbindt hen 
door dan met de onthaalme-
dewerkers die de slagbomen 
vanop afstand kunnen bedie-
nen. 

 

• Andere personen die onze 
parking wensen te gebruiken, 
zullen dit enkel in het week-
end en op feestdagen kunnen 
doen en dit tegen betaling. 
Toegang tot onze parking zal 
enkel mogelijk zijn, nadat zij 
een betaling uitgevoerd heb-
ben. Pas dan zullen de slag-
bomen zich voor hen openen. 

 

• Op weekdagen behouden wij 
onze parking volledig voor 
aan onze medewerkers en 
onze bezoekers. 
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• Ook aan de uitrit zal een 
slagboom komen. Deze slag-
boom opent zich automati-
sche op het moment dat je 
ervoor komt te staan met je 
wagen. Dit is hetzelfde sys-
teem als op site Dageraad bij 
het openen van de poort bij 
het verlaten van de site.  

 
Wanneer? 

De uitvoering is voorzien na de 
grote vakantie (september/oktober 
2019). 

 
 
Actie 2: Aanp(l)akken van de 
foutparkeerders 

Ondanks herhaalde oproepen stel-
len we vast dat het naleven van 
het parkeerplan niet altijd strik ge-
volgd wordt. Lege plaatsen worden 
geblokkeerd, niet leuk op een al 
overvolle parking. Medewerkers 
kunnen ’s avonds niet naar huis 

omdat ze nog steeds geblokkeerd 
staan. 

Omdat er onvoldoende gehoor ge-
geven wordt aan de herhaalde op-
roepen om het parkeerplan te res-
pecteren en zo onze parking opti-
maal te benutten, was er binnen 
het comité een grote vraag naar 
sancties om de foutparkeerders 
aan te pakken.  

 
Na een brainstormmoment werd 
volgende sanctie weerhouden: een 
raamsticker.  

 
Bij de vaststelling van een foutpar-
keerder wordt een sticker aange-
bracht. Deze sticker brengt geen 
schade toe aan de wagen, maar de 
eigenaar van de wagen zal wel een 
tijdje zoet zijn met het verwijderen 
van deze sticker. Een gewaar-
schuwd man/vrouw is er twee 
waard! 

 
Dus onze oproep … wees stipt in 
het opvolgen van het parkeerplan, 
zo is iedereen tevreden en hoef je 
niet te vrezen voor een sticker. 
 
Patricia Coussement 
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EENDje om niet te vergeten! 

 

ionieren in Deinze 

In maart diende de stedelijke kinderopvang van Deinze ons sa-
menwerkingsproject in voor “De Gouden Kinderschoen” van 
VVSG.  

Het was een parcours van project indienen, selectie, stemmenronde, een 
jury en nog een stemmenronde. 

We zijn dan ook trots dat we kunnen zeggen dat we dit parcours konden 
afronden met de publieksprijs ‘EENDje om niet te vergeten’.  

Een mooie erkenning voor al wie meewerkt aan dit project en een opste-
ker voor de verdere samenwerking.  

Bedankt voor jullie stemmen en voor het actief mee zoeken naar een 
mooie aankleding van het standje op de inspiratiedag van 30 april!  

 

Stephanie Vaernewyck 

P 
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Tendensen en zorgvernieuwing 

 

endensen 

Er zijn enkele maatschap-
pelijke tendensen, bv. rond 

aanmeldingen, die meer en meer 
een vast karakter blijken te krijgen 
en waarmee het DVC rekening 
houdt. We informeren jullie hier-
over omdat we het belangrijk vin-
den dat iedereen op dezelfde ma-
nier mee is in dat verhaal. 

 
Waarover gaat het? 

• minder nieuwe ondersteu-
ningsvragen voor jonge kin-
deren met een ernstige 
meervoudige beperking 

• weinig tot geen nieuwe on-
dersteuningsvragen voor vol-
wassenen met een ernstige 
meervoudige beperking 

• toename van aanvragen voor 
jonge kinderen, ambulant 
met een gedragscontext 

• toename van aanvragen voor 
adolescenten tot jong vol-
wassenen, ambulant met een 
gedragscontext 

• verschuiving van de residen-
tiële zorg naar thuiszorg, of 
zorg dichtbij de context van 
de zorgvragers met ambulan-
te en mobiele begeleiding 

 
Zorgvernieuwing 

De invoering van PVF meerderjari-
gen is een dynamisch proces. De 
historische (financiële) verschillen 
tussen voorzieningen moeten nog 
steeds worden weggewerkt. Een 
eerste correctiefase is reeds achter 
de rug. Een tweede correctiefase 
moet nog starten en zal een acht-
tal jaar in beslag nemen. Dit bete-
kent dat een herziening van de 
budgetten van de meerderjarigen 
nog te verwachten is, maar echt 

grote stijgingen hebben we ver-
moedelijk niet te verwachten! 
 

Vanaf volgend jaar (2020) mogen 
alle zorgvragers vanaf 18 jaar een 
vraag stellen naar PVF meerderja-
rigen. 

 

PVF minderjarigen zal naar alle 
waarschijnlijkheid van start gaan 
in 2020 en gefaseerd worden inge-
voerd.  

 

Naast de invoering van PVF is er 
een uitbreidingsbeleid RTH 
(rechtstreeks toegankelijke hulp). 

RTH is beperkte, handicapspecifieke 

ondersteuning in de vorm van be-
geleiding, dagopvang of verblijf 
voor wie af en toe hulp nodig 
heeft. Voor rechtstreeks toeganke-
lijke hulp moet geen aanvraag 
worden ingediend bij het VAPH. 
Zorgvragers kunnen rechtstreeks 
naar de zorgaanbieder stappen. 
Het VAPH erkent en subsidieert de 
aanbieders van rechtstreeks toe-
gankelijke hulp. Het DVC is als er-
kende RTH-dienst voor deze zorg-
vragers een partner in zorg. Je kan 
hierbij denken aan kortverblijf, 
mobiele en ambulante ondersteu-
ning, ondersteuning in inclusieve 
contexten, enkele dagen dagbeste-
ding per maand, vrijetijdsaanbod 
… 
 

Ondersteuningsbeleid actueel 

Deze tendensen en ontwikkelingen 
hebben invloed op ons ondersteu-
ningsbeleid: 

Het DVC organiseert zich op de 
gewijzigde ondersteuningsaanvra-
gen, dit betekent: 

• ondersteuningsmogelijkhe-
den blijven creëren voor 
jonge kinderen met ge-
dragscontext (vb eerder 

T 
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erkenning van Sjabloon als 
gedragsgroep voor kin-
deren, erkenning Dageraad 
Rood als gedragsgroep voor 
adolescenten en jongvol-
wassenen, Meccano als 
leefgroep voor kinderen en 
adolescenten met een bij-
komende gedragscontext,
…) 

• nadien bijkomende onder-
steuningsmogelijkheden 
voorzien voor adolescenten 
en jongvolwassen met ge-
dragscontext van buitenaf 
of voor jongeren die mo-
menteel in kindergroepen 
verblijven. 

Open plaatsen binnen de volwas-
senwerking worden prioritair inge-
vuld door het doorschuiven van 
jongvolwassenen die momenteel 
nog in kindergroepen verblijven.  

 

Het DVC blijft zich actief inzetten 
naar doorverwijzers, ook voor jon-
ge kinderen met een EMB wat één 
van onze sterktes is. 

 

Het DVC investeert in alternatieve 
vormen van ondersteuning: bv 
mobiele begeleiding 

 

Groepssamenstelling 

Het ondersteuningsbeleid heeft 
gevolgen voor de groepssamen-
stelling: 

Doorstroom van kinderen (18+ die 
PVF krijgen/zullen krijgen) naar 
volwassenwerking blijft noodzake-
lijk. Wanneer niet mogelijk of op-
portuun kan een uitzondering on-
derzocht worden. 

 

Momenteel: wijziging in profiel 
voor meccano om extra jonge kin-
deren met gedragscontext te kun-
nen opvangen. 

 

Uitbreiding van Dageraad blauw 
met één verblijfsplaats. 

Verdere afbouw/omturnen van on-
ze “capaciteit” van de verzorgings-
leefgroepen, in de eerste plaats 
kindergroepen (cfr begonnen met 
Prisma/Cirkel -> Sfeer) zal moeten 
onderzocht worden voor opvang 
van nieuwe type aanvragen. Wan-
neer, welke groepen en hoe is nu 
niet duidelijk. Het kan gaan om 
een afbouw van een leefgroep of 
over een herprofilering van een 
groep, over een fusie tussen twee 
of meerdere groepen of nog ande-
re pistes… 

Elementen die een rol kunnen spe-
len: onze “instroom”, onze 
“uitstroom”, de evolutie van de 
wetgeving bij de minderjarigen, 
verbouwplanning en infrastructure-
le noden van de verschillende ty-
pes leefgroepen ( tegen ten laatste 
van de verbouwingsronde van sep-
tember 2020 moet dit uitgeklaard 
zijn). 
Al onze leefgroepen zijn gevat in 
dit verhaal. In de wandelgangen 
kun je misschien sommige ballon-
netjes horen. 

Daarom: als er iets mee te delen is 
waar geloof aan gehecht moet 
worden, zal je dat van jouw team-
hoofd en jouw ondersteuningscoör-
dinator horen. Als zich een idee 
ontwikkelt zullen zij samen met 
jullie, de medewerkers van de 
werkvloer, een voorstel uitwerken.  

 

Organisatie van de zorg en on-
dersteuning: kwaliteit en effici-
ëntie 

Het ondersteuningsbeleid heeft 
gevolgen voor de organisatie van 
de zorg en ondersteuning: 

Binnen twee jaar zal de workshop 
verhuizen naar het verdiep Dage-
raad. De beschikbare ruimtes op 
het verdiep van Dageraad maken 
het mogelijk de workshop hier on-
der te brengen (efficiënte inzet van 
infrastructurele en financiële mid-
delen). De nabijheid met de leef-
groepen van Dageraad maakt ook 

“Gezien deze  
verandering  

niet direct zal  
gebeuren wordt 
dit momenteel 

nog niet gecom-
municeerd naar 
de zorgvragers.” 
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een efficiëntere inzet van perso-
neel mogelijk. Deze efficiëntie oe-
fening heeft als doel ons te onder-
steunen in het bieden van een 
kwalitatief aanbod (tijd voor zorg-
vragers, gevarieerd activiteiten-
aanbod). 

Gezien deze verandering niet di-
rect zal gebeuren, wordt dit mo-
menteel nog niet gecommuniceerd 
naar de zorgvragers. Wanneer de 
plannen en de timing concreet zijn, 
zal er een officiële communicatie 
worden voorzien. 

 

In het kader van ons masterplan 
hopen wij op korte termijn zeer 
nabij het DVC een stuk grond aan 
te kopen. Een project voor minder-
jarigen, gelijkaardig aan site Dage-
raad, zal meer tegemoet kunnen 
komen aan de huidige vereisten op 
het gebied van een kwalitatief aan-
bod. Een projectgroep zal gedu-
rende de zomer van 2019 een con-
creet plan uitwerken. 

 

Een kwaliteitsvol aanbod blijft onze 
grootste zorg. Daarom starten wij 
met een inspiratiegroep kwaliteit. 
Door actief oog te blijven houden 
voor de kwaliteit van onze zorg, 
door moeilijkheden bespreekbaar 
te maken, onze kwaliteiten met 
elkaar te delen, te leren van el-
kaar, werken wij samen aan een 
permanente evaluatie en ontwik-
keling van een kwaliteitsvol aan-
bod!  

 

De werkgroep organisatie ontwik-
keling buigt zich over de (her)
organisatie van diensten en func-
ties. Deze (her)organisatie vertrekt 
hierbij vanuit het idee van een be-
tere afstemming tussen alle part-
ners in de zorg (directe en indirec-
te zorg) met als uitgangspunt de 
kwaliteit van ons zorg- en onder-
steuningsaanbod voor onze zorg-
vragers: “De zorgvrager centraal”. 
Het welzijn en welbevinden van 

alle partners, de uitvoerbaarheid 
en de financiële haalbaarheid zijn 
hierbij belangrijke toetsstenen.  

 

Veranderingen 

Al onze leefgroepen en diensten 
zijn gevat in dit verhaal. Je zal er 
vast al wel iets over gehoord heb-
ben. Wanneer dit leidt tot concrete 
veranderingen voor jouw dienst, 
functie of directe omgeving zal je 
dat van jouw teamhoofd/
diensthoofd horen of zal er een 
communicatie worden voorzien via 
de weekklapper of personeelsver-
gaderingen.  

 

Op de vraag of moet gevreesd 
worden voor de job in het DVC, 
kunnen we geruststellend antwoor-
den. We hebben er veel voor over 
om de tewerkstelling in ons DVC te 
handhaven en als het kan zelfs 
nog te laten toenemen. Wel komen 
er misschien veranderingen in leef-
groepssamenstelling, locatie, orga-
nisatie van diensten …. Indien dit 
het geval is, zal gekeken worden 
naar wenselijkheden, competenties 
maar ook naar ondersteuning en 
vorming. En waar we de jobs zo 
maximaal mogelijk willen behou-
den, moeten we ook eerlijk durven 
stellen dat de inhoud van functies 
misschien sneller zal kunnen aan-
gepast worden dan jullie dat vroe-
ger gewoon waren. 

 

We beseffen dat we de komende 
tijd wat in woelig water terechtko-
men, daarom vinden wij het be-
langrijk dat we elkaar blijven vin-
den. Houdt het je bezig, wil je iets 
kwijt, deel het. 

De ideeën box is er voor iedereen!! 

 

Suzanne Diependaal 

“Houdt het je  
bezig, wil je iets 
kwijt, deel het.” 
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Hygiënisch denken en handelen 

n onze omgeving zitten er 
niet zichtbare bedreigingen 
zoals micro organismes 
(virussen, schimmels, bacte-

riën,…). Deze micro organismes 
zitten overal in de lucht, op het 
lichaam alsook op oppervlaktes en 
voorwerpen.  

In ons dienstverleningscentrum 
wonen en werken er veel mensen 
op beperkte plaats waarvan som-
mige zorgvragers verzwakt zijn 
en/of een besmetting hebben. We 
dienen daarom maatregelen voor 
onszelf, onze collega’s en voor on-
ze zorgvragers te nemen. 

De directie als werkgever is daar-
om bezorgd en verantwoordelijk 
voor het welzijn van alle medewer-
kers van het DVC Heilig Hart. 
Daartoe stelt de directie op ver-
schillende vlakken middelen, pre-
ventieve maatregelen en werkin-
structies ter beschikking om ons-
zelf als werknemer te beschermen 
alsook onze zorgvragers en andere 
werknemers. 

 

Dit hygiënisch bewustzijn/ 
denken zet ons aan tot hygi-
ënisch handelen   

 

Dit hygiënisch bewustzijn/denken 
bevorderen we door maandelijks 
stil te staan bij de onthaal en in-
troductiecursus die door de pre-
ventiedienst wordt aangeboden. 
Het handelen wordt gestuurd door 
het aanreiken van procedures en 
werkinstructies via de diensthoof-
den. Deze procedures en werkin-
structies zijn door iedereen te 
raadplegen in het kwaliteitshand-
boek. 

Daarnaast worden er ook middelen 
(producten) en beschermingsmid-
delen (arbeidskledij en bv. hand-
schoenen) ter beschikking gesteld.  

I 
 

Je kan deze beleidsverklaring  
terugvinden in het kwaliteitshandboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum aanbod in arbeidsmiddelen en werkinstructies  
(niet limitatief)  

 

Arbeidskledij 

Broekpak en T-shirt (T-shirt samen met broek, zie hit-
teplan) – wordt regelmatig ververst. De arbeidskledij 
wordt altijd volledig gedragen. 

Ontsmettingsproducten  

Voor oppervlakten, voorwerpen en 
medische hulpmiddelen.  

Accommodatie en hulpmiddelen. 

Handhygiëne  

Handzeep en alcoholgel. 

Werkinstructie zoals het niet dragen van juwelen, geen 
nagellak, gelnagels of kunstnagels voor alle werkne-
mers die onder regelgeving van moederschapsbescher-
ming staan. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Boxschorten bij specifieke besmettingen van een zorg-
vrager,  

Verschillende soorten handschoenen (latex, vinyl, 
acryl ),  

Maskers, veiligheidsbrillen e.a. 

Opleidingen  

Handhygiëne, ontsmettingsproducten, besmettelijke 
ziekten, e.a. 

Werkinstructies hygiëne voor medewerkers. 

Procedure  

Moederschapsbescherming en profylactisch verlof 



 

 DE BRUG - 39 

WIJSVINGER 

Vermijd een datalek 

enk jij ook spontaan aan 
een hacker als we over een 
datalek spreken? Dan ben 

je niet alleen, het overgrote deel 
van ons denkt dat een datalek en-
kel veroorzaakt wordt door exter-
nen die proberen informatie te ste-
len.  

In werkelijkheid zijn niet de hac-
kers, maar wel menselijke vergis-
singen van ons allemaal de belang-
rijkste oorzaak van een datalek. 
Een mail verstuurd naar een fout 

persoon, een 
vertrouwelijk 
document die 
aan de printer is 
blijven liggen en 
een smartphone 
die is verloren 
staan in de top 
drie van data-
lekken wereld-
wijd. 

Ook in het DVC 
is het niet an-
ders, ons infor-
maticateam 
zorgt voor een 
beveiligde om-
geving zodat 
onze gegevens 
beschermd zijn 
tegen hackers 
of verlies. En 
met succes, ons 
informatiesys-
teem staat con-
tinue ter be-
schikking en tot 
op vandaag zijn 
er geen gege-
vens gelekt 
door een tech-
nisch falen.  

Toch zijn er bij 
ons op één jaar 
tijd achttien da-
talekken ge-
meld. Niets 

spectaculairs, geen datalek ver-
oorzaakt door een hacker die ge-
gevens steelt, maar doodgewoon 
een datalek met een menselijke 
oorzaak. De meeste datalekken in 
het DVC gaan over de manier 
waarop we met papieren docu-
menten omgaan, telkens een da-
talek die slechts een heel klein 
risico inhoudt voor de betrokke-
nen.  

Als het risico dan toch zo klein is, 
waarom zoveel heisa om een da-
talek? Waarom verplicht GDPR 
dat een datalek moet gemeld 
worden? Daar zijn twee belangrij-
ke redenen voor.  

Ten eerste maakt de som van de 
vele kleine risico’s een groot risi-
co. De kans dat ooit een datalek 
zal zijn waarbij de betrokkenen 
aanzienlijke schade oploopt is 
groter als we niet zorgzaam om-
gaan met vertrouwelijke gege-
vens. Elk klein risico op schade is 
een risico dat we moeten vermij-
den. In dit opzicht zijn achttien 
datalekken dan ook achttien risi-
co’s die we moeten vermijden. 

Ten tweede laat een verplichte 
melding van een datalek ons even 
stil te staan bij ons handelen. Op 
die manier kunnen we een privacy
-reflex aanleren die ervoor zorgt 
dat we zorgzaam omgaan met 
vertrouwelijke informatie. In dit 
opzicht zijn dit achttien kansen 
om te leren.  

Bij een melding van een datalek 
willen wij geen schuldigen zoeken 
of een berispende vinger opste-
ken, maar via de meldingen willen 
we leren waar onze zwaktes zijn 
en willen anderen daarvoor waar-
schuwen. Waar nodig willen wij 
maatregelen nemen die de kans 
op een datalek beperken. 

Hiernaast vind je alvast wat tips 
om een datalek te vermijden. 

Karel Duchatelet  

D 
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“Veel enthousiaste en dynamische  
medewerkers gezien” 

p dinsdagmiddag 7 mei 
stond voor het eerst op on-
ze agenda: het organiseren 
van een dag voor doorver-

wijzers en andere professionelen 
uit het werkveld.  

 

Waarom een doorverwijzers-
dag? 

Wij merken dat onze doorverwij-
zers soms onvoldoende of beperk-
te kennis hebben van ons onder-
steuningsaanbod of dat potentiële 
doorverwijzers niet aan het DVC 
denken in hun zoektocht naar ge-
paste ondersteuning voor zorgvra-
gers met een ondersteunings-
vraag.  

Wij zijn vnl. gekend voor onze ex-
pertise in de ondersteuning en 
zorg voor kinderen en volwassenen 
met een ernstig meervoudige be-
perking. Natuurlijk is het fijn te 
horen dat wij gekend zijn en er-
kend worden in de kwaliteitsvolle 
zorg die we hen kunnen bieden. 
Anderzijds is het natuurlijk van 
belang dat doorverwijzers ook we-
ten dat je bij ons terecht kan met 
vele andere ondersteuningsvragen.  
Denk bv. aan ondersteuning voor 
kinderen met een bijkomende ge-
dragsproblematiek, autismespec-
trumstoornis, ontwikkelingsachter-
stand als ook de ouder wordende 
zorgvrager, zorgvragers met een 
zekere mate van zelfbepaling, niet 
aangeboren hersenletsel (NAH), 
inclusief wonen (beschermd/
begeleid wonen, studio wonen), 
mobiele en ambulante begeleiding 
of ondersteuning in inclusieve con-
texten...  

Ons aanbod biedt vele mogelijkhe-
den en kan gaan van enkele uren 
ondersteuning tot een voltijds ver-
blijf. Door te ondersteunen vanuit 
onze visie op geïntegreerd werken 

O 
zetten wij te alle tijden de zorgvra-
ger en zijn wensen, noden en mo-
gelijkheden centraal.  

We hebben dus heel wat om mee 
naar buiten te treden. Met deze 
doorverwijzersdag wilden we een 
goede beeldvorming geven van 
onze werking en de diversiteit van 
de ondersteuning en zorg voor 
zeer diverse ondersteuningsvra-
gen.  

 

Tevreden terugblikken  

Met zo’n 50 inschrijvingen vanuit 
meer dan 20 verschillende organi-
saties kunnen we tevreden terug-
blikken. 

Wat stond op het programma? 

• Verwelkoming met een 
vleugje muziek en een 
drankje 

• Een korte algemene voorstel-
ling en een filmpje dat een 
24 uurs beeld geeft van het  
leven van een zorgvrager in 
het DVC 

• Nadien vrij bezoek aan de 
info-markt (polyvalente zaal) 
om daar stand per stand on-
ze expertises te ontdekken 
(volwassenwerking, kinder-
werking, hulpmiddelen, zorg-
technologie en Bewogen Be-
wegen, medische zorg, mo-
biele en ambulante begelei-
ding, De Joker en de Work-
shop) 

• Op een aantal momenten 
een begeleid bezoek aan een 
leefgroep minderjarigen 
(Kazoo + Sfeer + De Lotus), 
meerderjarigen (Mozaiek) en 
dagopvang (SI) voor kin-
deren in combinatie met de 
school Ter Leie 
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En eruit leren 

Het was de eerste keer dat we zo’n 
infonamiddag organiseerden. Dus 
een grondige evaluatie is zeker 
aangewezen. Alle betrokkenen 
vanuit het DVC konden feedback 
geven. En ook de bezoekers kre-
gen een korte vragenlijst doorge-
stuurd. 

 

Onze eigen bevindingen 
 
De infomarkt was goed, maar 
doordat zowat alle aanwezigen 
deelnamen aan de rondleidingen, 
duurde het lang vooraleer bezoe-
kers binnenstroomden op de info-
markt. Dit kunnen we een volgen-
de keer best anders organiseren. 
 
Hebben we wel genoeg aandacht 
gegeven aan de leefgroepen die 
mensen ontvingen in de rondlei-
dingen? Hopelijk voelen zij zich 
voldoende betrokken en bedankt. 
 
Naar de toekomst toe moeten we 
ons de vraag stellen ‘Willen we al-
les tonen, of kiezen we een be-
paalde invalshoek?’  
 

Feedback van bezoekers 
 
“Heel gevarieerd, keuze voor be-
paalde rondleiding ook heel inte-
ressant, gebracht door gedreven 
medewerkers!” 
 
“Het was boeiend te horen welke 
flexibiliteit jullie aan de dag leg-
gen naar de contextwerking toe. 
Mooi!” 
 
“Heel interessant om een concreet 
beeld te hebben van de mogelijk-
heden en de werking ter plekke.” 
 
“Boeiend en verrijkend, vooral 
ook veel enthousiaste en dynami-
sche medewerkers gezien!” 
 
 
 
Tot slot nog een woord van dank. 
Voor iedereen die er mee voor 
gezorgd heeft dat dit een geslaag-
de namiddag is geworden! 
 
 
Leen De Vos 
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Vijf vragen aan Mieke 

tel jezelf eens voor (wat 
zijn je hobby’s, hoelang 
ben je tewerkgesteld in 
het DVC, studies, …)  

Ik ben Mieke Beyaert, 34 jaar 
jong. Samen met mijn vriend Thijs 
hebben we 1 zoontje Bent. We wo-
nen samen met onze hond Zimmer 
in Aalter.  

Ik werk in DVC Heilig Hart sinds 
02/01/2015 op de weddendienst. 
Ik werk hier ondertussen al vier 
jaar, maar ik heb het gevoel dat ik 
nog steeds niet iedereen ken of 
iedereen mij kent. Na het lezen 
van deze 5 vragen zal iedereen mij 
misschien wel kennen maar ik nog 
niet iedereen J. 

In mijn vrije tijd, hou ik er van om 
af te spreken met vrienden en fa-
milie.  

Ik ging tot voor kort 1 x in de 
week sporten, maar dit heb ik nu 
tijdelijk on-hold gezet wegens 
blessures.  

Jammer genoeg gaat er veel van 
mijn vrije tijd naar de was en plas, 
maar ik probeer iedere dag van 
kleine dingen te genieten. Genie-
ten van de zon die schijnt, een 
leuk liedje op de radio of een glim-
lach van onze Bent.  

 

Heb je altijd al geweten dat je 
in de zorgsector wou werken? 

Na mijn studies maatschappelijk 
werk (optie personeelswerk), heb 
ik getwijfeld om nog orthopedago-
gie bij te studeren. Uiteindelijk heb 
ik het niet gedaan omdat ik het 
niet zag zitten nog 2 jaar bij te 
studeren. Zelf heb ik ook een zus 
met een mentale beperking en de 

zorg voor anderen en het respect 
hebben voor ieder zijn situatie is 
iets wat ik dagelijks in mijn opvoe-
ding heb meegekregen.  

Mijn eerste job was in Emiliani 
VZW (een instelling voor mensen 
met een beperking in Lokeren), ik 
heb er nog steeds zeer mooie her-
inneringen aan. Het was een admi-
nistratieve job binnen een warm 
huis. Na deze 3 jaar wou ik dichter 
bij huis werken en dan heb ik 6 
jaar in een sociaal secretariaat ge-
werkt.  

De werkgevers bijstaan bij het ver-
vullen van hun personeelswerk 
deed ik steeds met plezier, maar 
het ‘commerciële’ nl. verkopen van 
producten was niks voor mij.  

Het heeft me doen beslissen om 
terug te solliciteren voor een job in 
de zorgsector. Ik hoop dit nog lang 
te kunnen doen. 

 

S 

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere mede-
werker van het DVC Heilig Hart. Charlotte Braems, onthaalmedewerker, 
stelt vijf vragen aan Mieke Beyaert, medewerker weddendienst. 
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Waar zie je jezelf binnen 
(ongeveer) 5 jaar ? 

Momenteel heb ik geen specifieke 
doelen die ik wil bereiken. De 
voorbije jaren heb ik gemerkt dat 
het niet altijd loopt zoals je zelf 
wil.  
Que Sera, Sera… Ik laat het alle-
maal wat op me afkomen en als ik 
merk dat er iets interessant op 
mijn pad passeert zal ik met ple-
zier op de kar springen.  

Ik hoop dat ik binnen 5 jaar nog 
steeds met de glimlach kom wer-
ken en ik hoop dat we nog steeds 
een gelukkig en gezond gezin heb-
ben zoals we nu zijn.  

 

Wat is je grootste nachtmer-
rie/droom ? Waar heb je het 
meeste schrik van? 

Mijn grootste schrik of nachtmerrie 
is iemand verliezen die me dier-
baar is, maar van grote dikke spin-
nen ben ik ook wel vies J. 

Mijn droom is oud worden en geen 
spijt hebben van keuzes die je 
hebt gemaakt.  

Steeds je hart volgen en eens iets 
beslist er volledig voor gaan.  

Met welk dier zou je jezelf ver-
gelijken ? En waarom ? 

Als ik mezelf moet vergelijken met 
een dier denk ik terug aan mijn 
scoutsjaren.  

Mijn totem is Energiek Winterko-
ninkje.  

Het Winterkoninkje is een opge-
wekte en blijmoedige zangvogel. 
Het is erg vitaal, behendig en snel. 
Het handelt dapper. Bij gevaar ver-
liest het zijn stoutmoedigheid, 
maar die keert snel terug. Het Win-
terkoninkje verliest zelden zijn vro-
lijke stemming en zelfs in volle 
winter zingt het alsof het lente is. 
Het Winterkoninkje hecht veel be-
lang aan een goede verstandhou-
ding met zijn naaste omgeving. 

Mijn totem heb ik gekregen toen ik 
13 jaar was, maar ik herken me er 
toch nog in. Hoewel ik zeker niet 
meer de onbezorgde 13-jarige ben, 
probeer ik steeds opgewekt en blij-
moedig door het leven te gaan en 
hecht ik nog steeds veel belang 
aan mijn naaste omgeving.  

Pensioen 

artelijk dank aan Lucrece Vandenhaute, medewerker onderhoud, 
Rita Vermeulen, medewerker onderhoud en Mieke Croenen, leef-
groepbegeleider Lier, voor de vele jaren dienst. H 

  Lucrece   Rita                 Mieke 
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Een blauwdruk maken vraagt tijd 

mei waren jullie tal-
rijk aanwezig op de 
personeelsvergade-
ring rond de organi-

satieontwikkeling.  

De afzonderlijke groepjes van de 
sneukeltoer (september 2018) pre-
senteerden hun belangrijkste re-
sultaten. Ute bracht een deel theo-
rie op basis waarvan de werkgroep 
organisatieontwikkeling dan aan de 
slag gegaan is. En Danny nam ons 
mee op weg naar een blauwdruk. 

 

Jullie hoorden en zagen daar veel, 
dus we kunnen ons best voorstel-
len dat je niet alles onthouden 
hebt.  

We herhalen daarom nog eens dat 
je alle rapporten van de sneukel-
toer terugvindt via GeOS – kalen-
ders en verslagen – organisatie-
ontwikkeling. Op dezelfde plaats 
vind je een mapje ‘berichtgeving’ 
met alles wat al is verschenen 
rond de organisatieontwikkeling. 
En de volledige powerpoint van de 
personeelsvergadering staat daar 
ook. 

 

Wil je iets kwijt aan de werkgroep? 
Je kan Danny en Ute contacteren 
via het e-mailadres in-
fo.organisatieontwikkeling@dvcheil
ighart.be  

 

In deze Brug een korte terugblik 
op de personeelsvergadering – we 
lichten er 3 dingen uit (de waar-
den, het bloemmodel en de toets-
stenen).  

Want de weg naar de blauwdruk 
loopt niet recht van A naar B, 
maar blijkt eerder een tocht te 
zijn. De waarden en de toetsste-
nen zullen het kompas zijn dat ons 
helpt de bestemming te bereiken. 

Waarden 

 

De kernwaarden van onze orga-
nisatie zijn 

• Respectvol  

• Solidariteit – samenhorig 

• Vertrouwensvol 

• Echt  

• Open 

• Positief 

 

 

Op weg naar een blauwdruk, 
het bloemmodel 

 

21 

 

mailto:info.organisatieontwikkeling@dvcheilighart.be
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Bloemmodel op instellingsniveau met alle  
ondersteunende diensten 

En nu verder …? 

 

Opdracht voor directie:  

• Actualiseren van missie en visie 

• Formuleren van kaders vanuit verschillende 
perspectieven 

 

Opdracht voor de werkgroep: 

• De toetsstenen inhoudelijk verdiepen 

• Ideeën aftoetsen aan  
- de toetsstenen  
- missie en visie  
- de kaders 

• De blauwdruk verder afwerken. 

 

Begin juli hebben Danny en Ute een overleg met 
directie betreffende het verdere verloop. 

 
Nog even de ‘toetsstenen’ herhaald: 

• Korte beslissingslijnen 

• Eerder coachen dan sturen 

• Meer verantwoordelijkheid bij de basis 

• Andere diensten staan ter ondersteuning van de 
operationele teams 

• Taken/rollen gaan voor op functies. Inhouden 
kunnen verschillen. Mandaten kunnen fluctueren. 

• Decentralisatiemogelijkheden onderzoeken ten 
bate van een kleinschalige structuur met grotere 
verbondenheid. 

• Lijn in de bouwstenen: de mens > operationeel 
team > cluster > DVC 

• Binnen duidelijke kaders vertrouwen geven en 
krijgen leidt tot minder en andere regelgeving / 
controlemechanismen 
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Eenhoorns of orkanen in je hoofd? Of 
hoe vergroot ik mijn veerkracht? 

et leven zit vol uitdagingen, 
kleine en grote. Dagelijks 
komt er heel wat op ons af. 
En dat kan veel van je vra-

gen. Hier bij ons op werk niet op 
het minst. Maar hoe komt het dat 
sommigen daar beter mee omgaan 
dan anderen? Het antwoord zou 
veerkracht zijn.  
Als we dokter Google mogen gelo-
ven is Veerkracht het vermogen 
om je aan te passen aan stress en 
tegenslag. Je 'veert' als het ware 
terug. Mensen met een hoge veer-
kracht laten minder snel de moed 
zakken. Ze gaan door, wat er ook 
gebeurt. Meer nog, ze komen er 
zelfs sterker uit! 'What doesn't kill 
you makes you stronger' is hun 
motto.  
We hebben dus ook in ons DVC 
meer dan ooit nood aan veerkrach-
tige medewerkers. Allemaal goed 
en wel, hoor ik je denken, maar 
wie of wat gaat me hierbij helpen?  
Het antwoord is nochtans simpel 
“WIJ SAMEN” 
De werkgroep ‘veerkracht’ publi-
ceerde de visietekst reeds in een 
weekklapper en je kan die ook na-
lezen in ons kwaliteitshandboek. 
Maar jij en ik weten evengoed dat 
het niet bij mooie woorden mag 
blijven maar dat het erop aankomt 
in actie te treden. 
 
Goed nieuws: Veerkracht kan 
je trainen en wij gaan jullie 
hierbij helpen. 
Mensen met een hoge veerkracht 
maken meer gebruik van 'positieve 
emoties'. Ze zijn optimistisch en 
zetten problemen in een ruimer 
perspectief. Ze stellen doelen en 
zoeken afleiding in dingen waar ze 
blij van worden. Je veerkracht 
wordt eigenlijk voor een groot deel 
bepaald door jouw vaardigheden 
om met problemen en stress om te 
gaan. Samen met de werkgroep 
veerkracht willen wij met jullie op 
weg gaan.  

Bij het verschijnen van deze Brug 
zijn reeds twee fora achter de rug. 
Wie erbij was kreeg naast een dui-
dend theoretische toelichting rond 
burn out en veerkracht, ook hand-
vaten aangereikt om zelf hiermee 
verder aan de slag te gaan via 
Mindfulness of verbindende com-
municatie. Was je er niet bij? Niet 
getreurd! Er staan nog 2 fora ge-
pland. DOEN! 
 
Inschrijven kan via onze inschrij-
vingsbord: Donderdag 19/09 Be-
wegen en woensdag 02/10 Verbin-
dende communicatie. 
 
 
Wij, de leden van de werkgroep 
veerkracht, hopen jullie op één 
van deze fora te mogen ontmoeten 

Ann Schauvliege, Annie Van Torn-
hout, Cecile Vandewalle, Danny 
Bunck, Delphine Demilde, Freya 
Vandemoortele, Hilde De Zutter, 
Karine Haerinck, Kurt Desmet, Lien 
Willems, Mieke Delzeyne, Lieve 
Janssens, Tina Lippens, Vera 
Lootens 

H 
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BUITENBEEN 

Buitenbeen familiedag samen met Movemints, Deinze 
Zondag 8 september  

8.30-12 uur 
 

Familieontbijt voor alle personeelsleden en hun (klein)kinderen! 
Cafetaria DVC  

 
Met aansluitend een mix van spetterende actie en avontuur,  

onverwachtse uitdagingen en ludieke proeven 
onder professionele begeleiding van de teambuildings  

van Movemint, Deinze. 
De begeleiding staat garant voor tonnen plezier, veel creativiteit  

en een stevige teamspirit 
 

Een kleuterdorp van 3 tot 7 jaar waar de kleinsten naar hartenlust 
 kunnen spelen. 

Voor de groteren (7 tot 16 jaar) zijn er een aantal activiteiten zoals  
een interactieve game, Bull eye, Team challenge tour, … 

op het terrein DVC  
Voor volwassen een uitgestippelde wandeling.  

 

         
 
 

 

Gezin van Paemel Theater voorstelling CC Leietheater, Deinze 
Zondag 29 september 18 uur 

 
Uitverkocht.  

 
 
 

Cocktailworkshop met Reinout Gelaude  
Vrijdag 15 november in De Rekkelinge, Deinze om 20 uur 

  

 
Inschrijven kan via Geos, inschrijvingslijsten met  

afhouding van loon 
€24 pp 

 

 

Inschrijven kan via Geos inschrijvingsbord of aan het onthaal 
met afhouding van loon. 

Volwassen €9 pp 
Kinderen tot 12 j €6 pp. 

Activiteit gratis aangeboden door Buitenbeen. 

BuitenBeen 
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ets over MODEM? Euh … over 
dat bakje dat we allemaal in 
huis hebben zodat we digitaal 
kunnen gaan?  

Neen, bij het woord MODEM den-
ken logopedisten aan de helpdesk 
bij uitstek!  

Jarenlang was MODEM het gratis 
aanspreekpunt als je vragen had 
rond ondersteunende technologie 
en communicatie. Er waren vaak 
bijeenkomsten waarop je de 
nieuwste ontwikkelingen kon ho-
ren.  

Helaas, gratis dienstverlening is 
niet meer van deze tijd. MODEM 
kon niet verder bestaan. 

In het werkveld vonden we dit al-
lemaal een spijtige zaak. 

Wim De Backer, medewerker bij 
MODEM, bleef niet bij de pakken 
zitten en zocht een oplossing.  

Hij vond die! Er kon een samen-
werking opgestart worden met de 
Thomas More hogeschool. MODEM 
werd een onderdeel van de onder-
zoeksgroep Mobilab&Care die ver-
bonden is met Thomas More. 

Er kwam een tweede medewerker 
bij. Dit was nog steeds onvoldoen-
de om alle nieuwe ontwikkelingen 
op te volgen en daarnaast ook nog 
advies te geven.  

MODEM ging in zee met verschil-
lende voorzieningen. Eind vorig 
jaar zochten ze extra voorzienin-
gen om zich aan te sluiten bij hun 
netwerk. 

Op die manier werd er een expert-
netwerk opgericht! 

MODEM kwam hun werking in het 
DVC voorstellen. Het was boeiend 
en de directie gaf groen licht!  

MODEM had ook een stand op de 
REVAbeurs. Op de valreep konden 
we nog deelnemen als beginnende 
partner en haalden we de banner! 

Modem, expertnetwerk  
ondersteunende technologie 

Als partner kan je deelnemen aan 
verschillende modules. Wij stappen 
nu in de module expertise. Het is 
de bedoeling om daarna ook in de 
module advies te stappen.  

 

Waarvoor staat MODEM nu ei-
genlijk? 

Ze geven persoonlijk advies en or-
ganiseren vorming. 

Ze werken met partners die vanuit 
de ervaringen op de werkvloer ad-
vies geven. 

Ze zoeken in de grote verscheiden-
heid van laag-tot hoogtechnolo-
gische hulpmiddelen de beste op-
lossing voor elke vraag. 

Ze zijn onafhankelijk. Ze zijn niet 
betrokken bij verkoop of terugbe-
taling van hulpmiddelen. Dit maakt 
het extra interessant. Het is een 
unieke werking in Vlaanderen! 

I 
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egin dit jaar gingen we 
een samenwerking aan 
met de Memoride. Wij 
testen met onze zorgvra-
gers hun product en ge-

ven hen feedback. Op die manier 
kunnen zij dan verder verbeteren. 
Voor beide partijen een win-win. 

Momenteel bekijken we of we een 
nieuwe samenwerking kunnen 
aangaan. Dit keer met het bedrijf 
achter de epihunter. 

De epihunter is een app die ver-
bonden is met een EEG-hoofdband 
en biedt een oplossing om verbor-
gen aanvallen, absences, te detec-
teren. Mensen die last hebben van 
‘stille’ epileptische aanvallen, dra-
gen een EEG-hoofdband. De 
hoofdband kan ook verwerkt wor-
den in een valhelm, muts of pet. 

De hoofdband stuurt een continue 
datastroom van hersenactiviteit 
door naar een smartphone. Wan-
neer je een absence aanval krijgt, 

De epihunter 

B 

En wat biedt MODEM ons? 

Jaarlijks mogen we met 2 mede-
werkers deelnemen aan een vijftal 
expertisedagen. 

We krijgen online toegang tot heel 
wat inhoudelijke documenten en 
informatie en toegang tot het fo-
rum van experten. 

We kunnen ook zelf advies inwin-
nen voor een casus hier in huis. 

We hebben de mogelijkheid om 
mee te werken aan praktijkgericht 
onderzoek in samenwerking met 
Thomas More. 

Adviesvragen die relevant zijn voor 

ons, sturen ze door. We kunnen 
hun hulp inroepen bij het formule-
ren van een advies indien nodig. 

Intussen ging ik naar een eerste 
expertisedag. Het was een boeien-
de dag waarop je in een open 
sfeer met collega’s dieper kon in-
gaan op bepaalde hulpmiddelen.  

We zullen veel bijleren! Dat kan 
onze zorgvragers in huis, of deze 
die aan de deur komen kloppen 
voor advies, alleen maar ten goe-
de komen! 

Sybille Capelle (logo) 

gaat het lampje van de 
smartphone branden. De app 
houdt perfect bij hoelang de aan-
vallen precies duren en op welke 
tijdstippen ze plaatsvinden. 

De epihunter kan voor heel wat 
van onze zorgvragers een hulp-
middel zijn in het beter detecteren 
en registreren van absences. Mo-
menteel is het soms een beetje 
gokken of een zorgvrager al dan 
niet een absence doet of gedaan 
heeft. Tenzij we het zelf opmer-
ken.  

Als we in dit project stappen, kun-
nen we gedurende 3 maanden de 
epihunter testen bij 5 zorgvragers. 
Eerst moeten we kijken wie er in 
aanmerking komt. Het zal ook een 
engagement vragen van de leef-
groepbegeleiders.  

Verdere info zal je kunnen lezen in 
de Dagklapper en andere media  

Angelo Maes 

“We zullen veel  
bijleren! Dat kan 
onze zorgvragers 
in huis, of deze  
die aan de deur 
komen kloppen 

voor advies,  
alleen maar ten 
goede komen!” 
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Vakantie-animatie in een notendop 
Raadpleeg de vakantiekrant voor alle inschrijvingen! 

achte in de wei (4 juli) 

Het programma belooft heel 
wat moois. Vanaf 10 uur is 
iedereen, ook ouders, 

broers, zussen, grootouders en 
buurtbewoners welkom op ons fes-
tivalterrein voor live muziek, de 
Springpelouze, attoo&zo, de 
Zeupe, de pretweide, de Frietmo-
biel, Cartoon, Move-town, ijsjes. 

 

Straattheater in de Leietuin (23 
augustus) 

‘Straatanimatie in de Leietuin’ 
slaat de handen in elkaar met Ki-
wanis Kortrijk Ring om zorgvragers 
en medewerkers te verwennen. 

In de voormiddag kan je inschrij-
ven voor een aperitiefje (zowel 
personeel als zorgvragers). 

Doorheen de dag tref je op diverse 
locaties straattheater aan met een 
variatie aan acts.  

In de namiddag biedt Kiwanis 
Kortrijk Ring iedereen een dessert 
aan. 

 

Thema café (17/7 en 30/7) 

De teamhoofden en ondersteun-
ingscoördinatoren engageren zich 
om twee cafénamiddagen uit te 
werken. We zijn benieuwd welk 
thema zij aangrijpen om ambiance 
te brengen. 

 

Terras in de Leietuin  

De Leietuin is een aangename 
wandelplek. Ook ouders zien we 
daar vaak. Waarom dan geen ter-
rasje openhouden? Op het terras 
aan het zomerhuis kan je ons 
vinden.  

B 
Aan de prikklok 
zullen we aankon-
digen wanneer het 
terras open is. Al-
vast bij goed weer 
op deze dagen van 
14 tot 16 uur: 
maandag 8 juli, 
woensdag 24 juli, 
vrijdag 9 augustus, 
maandag 12 au-
gustus, dinsdag 20 
augustus, dinsdag 
27 augustus. 

 

Time2chill  

In de zomerva-
kantie gaan we aan de slag met de 
verschillende Bag2chills uit de 
spelotheek. We komen met dit 
aanbod aan huis bij de zorgvrag-
ers. 

Op de overlopen zullen twee me-
dewerkers de zorgvragers uit de 
nabije leefgroepen even ver-
strooien met dit creatieve aanbod. 
Je hoeft niet op voorhand te re-
serveren. 

 

Verhaal in de tipi (9 – 15 – 26 – 
29 juli en 6 - 13 augustus.) 

In de voormiddag vertellen we een 
verhaal in de wilgentent (tipi ge-
naamd) die in de Leietuin staat. Bij 
minder goed weer verhuizen we 
naar De Berk.  

Het verhaal ‘Midden in de natuur’ 
duurt een half uurtje.  
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Uitwaai namiddagen (19/7, 8/8 en 
21/8) 

Dit aanbod is enkel voor zorgvragers 
met een gedragsproblematiek!  

De uitstap is met instellingswagens en 
vertrekt om 13 uur. Op de bestemming 
wandelt iedereen 1-1 begeleiding. Voor 
de zorgvrager is er een drankje en 
koekje mee. Om 17 uur is iedereen te-
rug. 

 

Fuif op de Lokerse feesten (6/8) 

Op 6 augustus kan je meerijden met de 
liftbus naar een fuif op de Lokerse fees-
ten. Deze fuif wordt gratis ingericht 
voor personen met een beperking. Op-
gelet als het echt warm is voorzie je 
best bescherming tegen de zon: zonne-
bril, hoedje, zelfs een grote parasol met 
voet kan handig zijn. 

Het gezamenlijk vervoer wordt bekos-
tigd door de dienst animatie.  

 

Muziek uit de jukebox  

Vanaf 18 juli tot 1 augustus kan je ge-
nieten op je leefgroepen én op de dien-
sten van muziek uit de jukebox. Kies 
jouw lievelingsnummer en doe eens een 
dansje. Zoals in de voorbije muziek-
week zal de jukebox in het hoofdge-
bouw rondreizen en halt houden op ver-
schillende plaatsen. 

Van 1 tot 7 augustus verhuist de juke-
box naar Dageraad om ook daar muziek 
op iedereen los te laten. 
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Zie je wel 

Zie je wel. 

Ik hoef niet meer te verzinnen 

hoe het is om jou te zijn 

Ik hoef niet meer te zoeken 

naar ’t verschil tussen jou en mij 

Ik hoef niet meer te denken 

dat je anders bent 

 

Je hebt zo lang gewacht 

tot ik eindelijk naar je kijken zou 

als in een spiegel 

Zie je wel?  

Want met een onverwacht eureka! 

heb ik jou ontmoet 

Elk detail heb ik me ingeprent 

Tot ik begreep 

en heb aanvaard 

Dat jij heel eenvoudig 

gewoon zoals je bent  

bestaat.  

Zie je wel! 

 

Evelyn.  
 

 

Opening ZJW .?! op 13 september 2019 
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ZJW .?! 

In het weekend van 13-15 sep-
tember ontsluiten we het kunst-
project Zie je wel ZJW.!?19. 

Met een 15-tal kunstminnende col-
lega’s en ouders zijn we druk in de 
weer om het detail dat een of het 
verschil maakt in beeld, in woord, 
in foto of sculptuur te brengen op 
onze buitenterreinen, Leietuin met 
zomerhuis. 

Voor sommige projecten hebben 
we al een appèl gedaan op jullie 
bijdrage (project slabbetjes, 
‘Spielerei’, inleveren oude sleutels, 
…). Voor andere projecten zijn we 
al eens langs gekomen om plaat-
sen en voorwerpen te fotografe-
ren. Nog andere collega’s verken-
nen de buitenomgeving om met 
woord en beeld jullie te verrassen 
in onooglijke kleine hoekjes en 
kantjes. Nog anderen zijn in een 
kunstwerkrelatie gegaan met zorg-
vragers en begeleiders. Benieuwd 
wat het zal worden of graag deel-
nemer zijn in dit verhaal. Laat het 

ons weten want we kunnen iedere 
helpende hand gebruiken. 

 

We kunnen ook iedere vrijwillige 
bijdrage gebruiken. Dit kunnen ma-
teriële of financiële bijdrages zijn 
om de kunstwerken vorm te geven 
maar ook helpende handen om op 
vrijdagmorgen de diverse locaties 
aan te kleden en in te richten, of 
tenslotte ook helpende handen om 
in het weekend (10u-17u) de cate-
ring te bedienen of op de diverse 
locaties als suppoost te voorzien, 
enzoverder. 

 

We waarderen ieder voorstel en 
verkennen graag jouw aanbod in 
tijd, inzet, materiële en/of financi-
ële steun.  

Contacteer : 
filip.desmet@dvcheilighart.be 
Sofie.gevaert@dvcheilighart.be  
 

mailto:filip.desmet@dvcheilighart.be
mailto:Sofie.gevaert@dvcheilighart.be
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Familieberichten 

 

GEBOORTE 

Elena Deleersnyder, 2 mei 2019, 
kleindochter van Kristine Des-
met, leefgroepbegeleider Labyrint 

Emiel Hoorne, 6 mei 2019, zoontje 
van Kenny en Jolien Verhaeghe, 
leefgroepbegeleider Sjabloon 

Rosanne Duchatelet, 9 mei 2019, 
kleindochter Karel Duchatelet 

Cyriel Van Marcke, 16 mei 2019, 
zoontje van Gilles en Esther Van-
derhaegen, leefgroepbegeleider 
Lier 

Emma Meirlaen, 19 mei 2019, 
kleindochter van Tania Van Pa-
rijs, leefgroepbegeleider Dageraad 
Blauw 

OVERLIJDEN 

De heer Christian Van de Walle,  
29 april 2019, schoonvader van 
Annelies De Loof, onthaalmede-
werker 

Juna Houben, 6 maart 2019. Juna 
verbleef bij Sfeer 

Mevrouw Maria Devreese, 22 mei 
2019, moeder van Leen De Co-
ninck, leefgroepbegeleider Spran-
kel en schoonmoeder van Eddy 
Degraeve, vrijwilliger, grootmoe-
der van Isidoor Largangé, leef-
groepbegeleider Amethist 

Melek Bas, 24 mei 2019. Melek 
verbleef bij Sfeer 

 

 
De heer Patrick Deriemaker,  
27 mei 2019, partner van Lu-
crèce Bral, nachtbegeleider. 

HUWELIJK 

Bieke Moerman en Martijn Con-
stant, 1 juni 2019.  Bieke is leef-
groepbegeleider bij Sjabloon en 
Martijn in BO Ter Leie. 

Lotte Oosterlynck en Sander 
Bruyneel, 27 juli 2019.  Lotte Is 
leefgroepbegeleider bij Dageraad 
Oranje 
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Vakantie 

 

Vakantie is eigenlijk best raar, 
Je wacht erop, het hele jaar. 
En ga je eens weg, 
Heb je alle pech, 
Of heimwee, en wil je terug, 
Of last van die irritante mug. 
 
Ben je thuis wil je weg, 
En op vakantie is het dezelfde die zeg: 
Ik mis thuis, ik wil naar huis. 
 
En ben je thuis, wil je terug. 
Heb je heimwee naar de camping, naar die mug. 
Naar de mensen, 
En wil je jezelf, terug wensen. 
 
De mensen die me hebben vermaakt, 
Hebben mijn hart geraakt, 
Ik mis ze, 
Ik mis je!  


