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Een kijkje in een cluster 

et is altijd de bedoeling van 

De Brug om diverse artike-

len te publiceren.  

Simpel, zou je denken. Maar voor 

de redactie voelt het soms alsof we 

de ’gewone kleine dingen’ van op 

een leefgroep niet altijd kunnen 

pakken.  

Is er een drempel om iets te 

schrijven voor De Brug? Waarom 

komen we niet meer naar buiten 

met de kleine en toch grootse din-

gen die dagdagelijks gebeuren met 

de zorgvragers?  

Er gebeurt hier zoveel om fier over 

te zijn. En we kunnen zoveel idee-

ën opdoen van elkaar. 

Daarom zijn we blij. Blij dat een 

cluster meewerkte aan deze Brug! 

Met dank aan Triangel, Lier,  

Mozaiek en Opaal om ‘de spits af 

te bijten’. 

Een kijkje in een cluster, waarin je 

voelt dat het alledaagse wel alle-

daags is, maar met hart en ziel 

wordt ingevuld. Waarbij je merkt 

dat hier zorg geademd wordt. En 

waarbij het leuk is om te ontdek-

ken wat er op de groepen gebeurt.  

We hopen hiermee een trend te 

zetten. Ons hart voor bijzondere 

zorg blijkt uit zovele mooie verha-

len.  

Laat dit een uitnodiging zijn voor 

jullie allen om ook verhalen  

met ons - en met iedereen hier - 

te delen. 

Leen De Vos 

H 
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e muziekweek komt er-
aan, zo horen we in de 
wandelgang. 

 

Ook wij voelden ons dit jaar even-
tjes betrokken bij de muziekweek. 
We konden verzoekjes indienen 
voor radio BMW. 

Voor de leefgroep Lier mochten we 
een liedje en een droom doorge-
ven en dat zouden ze dan uitzen-
den op radio Tequila. Dus zo ge-
zegd, zo gedaan. 

Tot onze grote verbazing kwam 
ons liedje dat we voor Lier hadden 
gekozen als eerste op de radio. 

Dat was voor ons het sein om in 
actie te schieten en zijn op de to-
nen van “laat de zon in je hart” 
van Willy Sommers in polonaise 
naar Lier te trekken. Iedereen was 
dolenthousiast. Ook voor ons werd 
er een liedje gedraaid , waarvoor 
dank. 

Verder bekijken wij de rest van de 
muziekweek een beetje vanop af-
stand. Omdat het door ons werk 
hier niet zo evident is om de ate-
liers bij te wonen. 

Maar desalniettemin genieten we 
van de verhalen en de blije gezich-
ten die we dan horen of zien. 

Tijdens de muziekweek hangt er 
altijd een toffe sfeer in huis. En de 
extra was nemen we er graag bij! 

De wasserij 

 

De Magische spiegel 

 

Wat vond ik het leuk, op woens-
dagnamiddag kon ik samen met 
mijn zoontje Bent voor de eerste 
keer de muziekweek mee beleven. 
Ik had hem ingeschreven om sa-
men te kijken naar De Magische 
Spiegel. De lichten gingen uit en 

Muziekweek 2018 

 

vol spanning zaten we samen te 
wachten op wat er zou komen.  

Juliette was haar zolder aan het 
opruimen. Ze kon muziek maken 
met het materiaal dat ze op de zol-
der terugvond. Muziek en Bent, 
een fijne combinatie. Maar nog 
leuker werd het toen Juliette haar 
magische beer vond. Het spelen 
met het licht maakte het voor onze 
kleine Bent (1,5 jaar) zeer leuk. 
Hij is nog de wereld aan het ont-
dekken, en ik heb meerdere malen 
een brede glimlach op zijn gezicht 
gezien.  

Hoedje af voor alle collega’s die 
aan de muziekateliers hebben ge-
werkt. We kijken al uit naar vol-
gend jaar.  

 

Mieke Beyaert – Weddendienst 

 

Sokken wassen 

We genoten van het 
diverse aanbod van de 
muzikale week. Het 
toneeltje van Sneeuw-
witje liet een diepe 
indruk na, en werd 
meermaals nage-
speeld door de kin-
deren.  

Dankzij het liedje 
‘sokken wassen’ kwa-
men we op het idee 
om ons nieuwe thema 
“huishouden” te star-
ten. Wat een aanste-
kelijk liedje om mee te 
zingen, stiekem 
droomden we ervan 
om ook mee te mogen 
spelen.  

Van Sneeuwwitje naar 
China, waar de schrik 
voor de keizer over-
wonnen werd door het 

 

D 
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genieten van de 
lichteffecten en 
mooie muziek.  

Ook de rondrei-
zende ateliers, 
die minder op 
het niveau van 
onze kinderen 
waren, zorgden 
voor zeven kind-
jes die muisstil 
genoten van het 
aanbod.  

De magische 
spiegel zoog ons 
mee in het mys-
terie van de zol-

der, de kinderen hielpen om het 
verhaal op te bouwen en tot een 
goed eind te brengen. 

We kijken al uit naar de volgende 
editie! 

Bjorn, Csenge, Matthias, Adam, 
Matias, Quinten en Bianca. (in de 
klas van juf Elien) 

  

Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand, wie is de mooiste van 
het  and?  

 

Ik speelde al een tijdje met het 
idee om in de muziekweek eens 

het atelier van Sneeuwwitje te 
brengen. Het scenario hadden we 
dus al, maar het was nu zoeken 
naar hoe we dit best konden over-
brengen naar de zorgvragers. Er 
moest vooral nog nagedacht wor-
den over het scenario, de belich-
ting, welke muziek we gingen ge-
bruiken, welke liedjes we live gin-
gen brengen, hoe we effecten en 
decor konden invullen. We kozen 
voor een mix van elementen uit de 
film en de musical.  

In de muziekweek kunnen we al-
tijd creatief aan de slag. Zo maak-
ten we een grote wasmachine met 
draaiend wiel en zeepbellen die 
voor belangstelling zorgde.  

Misschien kunnen we nu ook 
verklappen hoe de geest in de 
spiegel is geraakt?  

Stap 1: Schilder het gezicht van je 
collega wit 
Stap 2: Zet een witte pruik op en 
belicht met een rode spot 
Stap 3: Maak in verschillende po-
gingen het filmpje van de stem in 
de spiegel 
Stap 4: De beamer projecteert het 
filmpje in de spiegel 

Zo hadden we tijdens de uitvoering 
een persoon minder nodig en het 
was ook nog eens een leuk effect!  

We maakten ook dankbaar gebruik 
van de mogelijkheden van de poly-
valente zaal zoals de mogelijkhe-
den van belichting, werken met 
beamer en de grootte  van de zaal.  

 

Voor mij was het de eerste keer 
dat ik kon deelnemen aan de mu-
ziekweek, aangezien ik hier nog 
maar een klein jaar werk. Je mag 
dan je talenten bovenhalen die an-
ders niet zo vaak aan bod komen. 
Zo mocht ik saxofoon en piano  
spelen , decorstukken maken en 
tekenen. Het was ook fijn om zo 
de collega’s ergo, AB  en logo be-
ter te leren kennen.  
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het land is. Die akelige stem uit de 
spiegel liet kleine man prompt op 
mijn schoot belanden, zijn gezicht-
je tegen mij aangedrukt. Maar de 
nieuwsgierigheid overwon het van 
de angst, de rest van de voorstel-
ling bleef hij gefascineerd kijken. 

Of toch nog even een schrikmo-
mentje, toen één van de dwergen 
op te luidruchtige wijze Sneeuw-
witje wou wekken met zijn saxo-
foon. 

Terug thuis trok kleine man on-
middellijk naar de berging, hij 
haalde er een appel, zette er zijn 
kleine tandjes in en liet zich op de 
grond vallen, de appel theatraal 
voor zich uit gooiend. 

Heb ik gepronkt met mijn klein-
zoon, heel zeker, daar dienen 
oma’s toch voor. Maar ondertussen 
heeft hij ook kennisgemaakt met 
Sneeuwwitje en de zeven, euh, 
drie dwergen. 

Bedankt aan de actrices en acteur 
van dienst! 

Tania Van Parys—Dageraad Blauw 

 

Na een spannende generale repeti-
tie konden we met een gerust hart 
de zorgvragers ontvangen.  

Een verhaal brengen is zingen, ac-
teren, zweten in de kostuums, op 
mekaar ingespeeld zijn, musice-
ren, rekenen op de persoon die de 
belichting en muziek doet, maar 
ook vooral genieten van alle glim-
lachen die we hebben gezien! 

We willen iedereen nog eens be-
danken om zo talrijk te komen kij-
ken. De complimentjes die we kre-
gen deden keer op keer deugd om 
er de volgende keer weer volop  
voor te gaan!  

Stilletjes dromen we nog om in de 
komende jaren ook eens de zorg-
vragers te laten deelnemen aan de 
voorstelling. Zo zijn er enkele kin-
deren van Topaas en Kazoo die nu 
al met plezier het verhaal van 
Sneeuwwitje naspelen…  

 

Virginie en Sielke - ergo 

 

De appel 

Was het mijn ambitie mijn peuter 
kleinzoon te laten kennismaken 
met de wondere sprookjeswereld 
toen ik ons inschreef voor het 
sprookjesatelier?  

Of was het eerder een ‘ik wil op 
mijn werk wel eens pronken met 
mijn kleine man’-moment dat mij 
daartoe dreef?  

Hoezeer Sneeuwwitje en haar 
dwergen mij genegen zijn, dat 
laatste gaf de doorslag, eerlijk is 
eerlijk. 

Maar toch, vooraf haalde ik een 
oud sprookjesboek uit de boeken-
kast, kwestie van hem iet of wat in 
te wijden in de wereld van 
sneeuwwitte mooie meisjes, dwer-
gen en boze stiefmoeders. Het in-
teresseerde hem maar matig … 

En dan de voorstelling zelf, hij wist 
het, hier staat iets te gebeuren. 
Mooi om zien hoe hij stil vanop het 
bankje op de voorste rij het decor 
aan het viseren was. Tot de voor-
stelling begon en de boze stief-
moeder echt wel wou weten of zij 
en niemand anders de mooiste van 

 

Kleinzoon Cyriel 
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VOETSPOREN 

Als voorbereiding op de Special Olym-
pics organiseert de gemeente Beernem 
maandelijks een andere sportactiviteit. 
In maart was voetbal aan de beurt dus 
zijn we met 4 stoere voetballers afge-
zakt naar Beernem. 

Na de korte maar warme ontvangst  
vlogen we er direct in met enkele op-
warmingsoefeningen: dribbelen tussen 
de potjes, springen over de hekjes,  
afwerken op doel,… kortom een alles-
omvattende opwarming op maat van 
iedereen.  

Na een korte pauze met een gezond 
tussendoortje begon het echte werk, 
wedstrijdjes!  

Ons team kwam uit tegen 4 grote beren 
van mannen. Met een beetje schrik 
voor het verschil in lengte begonnen 
onze sterren aan hun wedstrijd maar al 
snel werd duidelijk dat klein zijn ook 
zijn voordelen heeft.  

De tegenstander wist niet waar eerst 
gelopen en we wonnen de wedstrijd 
met 4-1. 

Na de prijsuitreiking waar iedereen een 
diploma en een poster van Club Brugge 
kreeg was het tijd om 
moe maar voldaan terug 
naar Bachte te gaan.              

Bedankt gemeente Beer-
nem & KFC Sint-Joris 
Sportief voor deze super 
toffe namiddag en hope-
lijk tot nog eens! 

 

Groetjes, 

Bjorn, Gilles,  
Lieven & Benedict  

 

“Ons team  
kwam uit tegen  
4 grote beren  
van mannen.” 
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De Leietuin 

 

Je neemt me mee naar buiten. Ik kijk niet op. We gaan weer rond en rond en 

rond op dat pad.  

Maar niet vandaag. Je verrast me. Je laat me uit mijn rolstoel stappen.  

Trekt mijn schoenen en kousen uit.  

Gras. Het kriebelt. Ik ga op mijn buik liggen. Het gras fluistert: ‘vrij…’ 

Je gaat naast me zitten. Kijkt naar me. Laat me gaan als ik opspring, huppel, 

fladder. 

 

Een wilgentenen hut. Ik ben geborgen. Alleen de zon mag binnen. Jij niet.  

Ga weg.  

Je wacht. 

Het gak-gak van ganzen die overvliegen lokken me terug naar buiten. Ik lach.  

Fladder ze achterna. Ren. Ik kijk niet om als je me roept.  

 

Ik stop. Hoor iets borrelen. Een steen en daaruit water. Ik voel.  

Ik schrik. Koud. Nat. Koud. Nat. Koud.  

Je bent er al, droogt mijn handen. ‘’t Is ok’, zeg je. Ik knipper, zucht. 

‘Proef.’ Je neemt mijn hand, plukt een blaadje uit een kruidenbak.  

Zoet. Nee zuur. Citroen.  

Dan ook paars. Ik ruik. ‘Kom’, zeg je.  

We lopen tot aan het hek. Koeien. Rivier. En in de verte een erf. Boerderij.  

Je kijkt. Droomt. Net als ik.  

Dan is het tijd. Ik voel het aan de manier waarop je stap aarzelt.   

Je draait je om naar dat gebouw waarin ik moet 

wonen.  

Waar het vaak luid is en onzeker en verwarrend.  

Waar ik me niet altijd kan bewegen zoals ik zou 

willen.  

‘Ik weet het’, zeg je. Maar dan wijs je en lacht: 

‘Kijk’. 

En ik zie het ook. Zwaluwen. Die hun nest  

bouwen tegen de gevel.  

‘Op een dag…’ beloof je ‘… zal het ook daarbinnen 

anders zijn’. 

En tot die dag  is de Leietuin mijn verademing.  

                                                                                                          

Evelyn. 
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e posterbeurs streek eind maart terug neer 
in Vincentius. Er was meer opkomst (of toch 
alleszins meer verkoop) dan de voorbije ja-
ren.  

De opbrengst - 723 euro - wordt verdeeld tussen  
2 goede doelen:  
SORA, een vrijwilligersorganisatie met een hart voor 
Senegal (ingediend door Christine Saelens)  
en GINé vzw, een vzw die lokale projecten in Guinée 
ondersteunt (ingediend door Maaike Devreese). 

 

 

 

 

nze nieuwe website is volop in ontwerp. 
Op dit moment is het ontwerp zo goed als 
klaar. We zijn nu volop tekst en foto’s aan 
het toevoegen. Hoe zit het qua planning? 

Nog voor de zomer kan je er 
naartoe surfen! 

 

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 

Korte berichten 

 

D 

O 

mailto:debrug@dvcheilighart.be
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en viertal jaar geleden 
hoorde ik voor het eerst 
dat er in Kortrijk aan de 
Vives Hogeschool, zou ge-

start worden met een opleiding 
zorgtechnologie. Het trok direct 
mijn aandacht. 
 
Het brengt, letterlijk, twee van 
mijn interessevelden samen. Zorg 
en technologie. Ik werk al ruime 
tijd in de zorg als activiteitenbege-
leider en zie in onze sector een se-
rieuze opkomst van digitalisering. 
Een evolutie die van invloed is op 
zorgvragers, personeel, familie,... 
en die niet tegen te houden valt.   
 
In het DVC zijn, en komen, er veel 
uitdagingen. In eerste plaats om 
de levenskwaliteit van onze zorg-
vragers te verhogen maar die ook 
zorg dragen voor de mensen die er 
werken. Als zorgtechnoloog kan ik 
kijken of technologie hierbij kan 
helpen. 
 
Al die nieuwe trends, komen op 
een razendsnel tempo op ons af. 
Wat ik hierin belangrijk vind, is dat 
het hulpmiddelen zijn als onder-
steuning. Eenvoudig en duidelijk 
voor iedereen die ermee werkt en 
voldoende begeleiding in het ge-
bruik ervan. Het heeft weinig zin 
om nieuwe middelen te introduce-
ren als niemand het begrijpt en 
hierdoor niet gebruikt. 
 
Daarnaast is het ook van belang 
dat de reeds bestaande middelen 
(bv tablets, Geos,…) enerzijds cor-
rect werken en anderzijds doeltref-
fend gebruikt worden. Ik zie en 
hoor, dat iedereen een beetje zijn 
weg hierin gevonden heeft. 
 
Misschien liggen hier al een aantal 
uitdagingen. Met een paar kleine 
tips, aanpassingen, extra oplei-
ding, kan het gebruik van huidige 

Zorgtechnologie 

 

E 
technologie efficiënter gebruikt 
worden, wat kan zorgen voor 
minder frustraties, wat dan weer 
bevorderend is in de werksfeer en 
onze zorgvragers.        
Naast de uitdagingen die er liggen 
op leefgroepen, kunnen er ook 
zijn op andere diensten.  Momen-
teel ben ik met een aantal colle-
ga’s op zoek naar nieuwigheden 
om in activiteiten te gebruiken. 
 
We hebben de zorgrobot Zora in 
huis, er komen firma’s 
“tovertafels” demonstreren, er 
zijn tablets in activiteitenlokalen, 
led verlichting, domotica op Dage-
raad,… 
 
Meestal wordt er gekeken naar 
bestaande technologieën, maar 
met onze populatie is dit niet al-
tijd vanzelfsprekend.  
Veel bedrijven, zijn dit de laatste 
jaren beginnen te beseffen en 
draaien het soms om. Zij hebben 
de middelen en de kennis, maar 
niet het inzicht in onze wereld. Zij 
willen dat we met onze vragen 
naar hen gaan en dan samen een 
oplossing te zoeken. 
 

 

“Al die nieuwe 
trends komen op 
een razendsnel 

tempo op ons af.” 
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Bijvoorbeeld: in Nederland is dit 
jaar de publieksprijs voor zorgin-
novatie van het jaar een Deens 
luierbedrijf geworden. Die hebben 
in samenwerking met een aantal 
zorgvoorzieningen een sensor ont-
wikkeld om op een luier te bevesti-
gen. Die houdt in real time bij, 
hoeveel vocht er in de luier komt 
en kan zo aangeven via een app 
wanneer er best verluierd wordt. 
Op die manier kunnen onnodige 
handelingen, lekkages vermeden 
worden. Veel van deze projecten 
staan nog in hun kinderschoenen, 
maar het zegt toch iets.   
 
Technologieën bieden enorm veel 
mogelijkheden, maar ook veel val-
kuilen en risico’s.  Iedereen rea-
geert anders bij vernieuwing. Er-
voor zorgen dat iedereen mee is in 

het verhaal vind ik essentieel. 
Voor velen gaat het te vlug en zij 
haken af. Technologische oplos-
singen dienen een verbetering 
van leef – en werkomstandighe-
den te zijn.  
 
Een uitdagende, maar geen  
eenvoudige opdracht. 
 
Angelo Maes 

 

 

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 ligt er.  
 
16 pagina’s geven je een idee van 
het voorbije jaar en wat er hierin 
opvallend of belangrijk was voor 
het DVC.  
 
Wat cijfers, korte teksten en foto’s. 
Het is de moeite waard om eens te 
lezen.  
 
En je hebt het op 5 minuten door-
genomen, echt waar. 
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Waar zijn de evacuatieglijbanen van 
weleer? Hoe moet het nu bij een 
brandincident? 
 

Ons dienstverleningscentrum is 
een immens gebouw met vele ver-
diepingen en blokken. Het huisvest 
niet alleen de vele leefgroepen als 
woon– en werkeenheid maar ook 
onze toeleveringsdiensten als keu-
kencatering, wasserij, technische 
en administratieve diensten. 

1987, grote veranderingen 

Eind 1987 is de toenmalige directie 
in overleg met de lokale brandweer 
gestart tot het herinrichten van het 
gebouw.  

Tot dan bestonden leefgroepen uit 
grote leefeenheden met slaapzalen 
en aparte waslokalen. Deze her-
conditionering tot appartementen 
is gestart vanuit het besef dat het 
gebouw dringend diende geconfor-
meerd te worden aan de nieuwe 
brandveiligheidsnormen gecombi-
neerd met het opdelen van de 
leefunits in brandveilige comparti-
menten.  

Brandpreventiebewustzijn 
groeit 

Samen met dit verbouwingsver-
haal dat ruim 10 jaar heeft  ge-
duurd is eveneens het brandpre-
ventiebewustzijn gegroeid bij alle 
medewerkers.  

Ruim 25 jaar geleden is er een 
brandinterventieteam opgericht 
bestaande uit een directieperma-
nentielid en /leidinggevende of 
staflid, extra ondersteund door een 
verpleegkundige en een medewer-
ker technische dienst.  

Buiten de kantooruren zijn er leef-
groepbegeleiders die zich vrijwillig 
aandienen om bij  een extra inci-
dent evacuatieassistentie in te zet-
ten.  

Opleiding en vorming 

Deze brandinterventieleden heb-
ben allemaal een interne opleiding 
genoten en een externe vorming 

gevolgd bij de brandweerschool 
Gent. Daar hebben ze een basisop-
leiding genoten  in het inschatten 
van brandhaarden en de gewenste 
interventie/blusmethode met blus-
apparaten en/of brandhaspel.  

Geregeld zijn er jaarlijks prakti-
sche herhaalopleidingen op diverse 
leefgroep– of dienstlocaties waar 
een incident wordt gesimuleerd. 
Een goede voorbereiding, brandoe-
fening en intense nabespreking 
maakt dat deze (basis) - en inter-
ventiemedewerkers ervaren wor-
den in kennis en vaardigheden.  

Meer dan 1000 detectoren 

Een goede gecoördineerde inter-
ventie start vanuit een goede de-
tectie. Zo zijn er méér dan 1000 
rook– en hittedetectoren gekop-
peld aan de brandcentra-
le/telefooncentrale die onze mede-
werkers ondersteunen om bij de 
minste onraad ons tijdig te verwit-
tigen via een geluidssignaal via de  
herhaalborden aan de liften.  

Deze melding is ook gekoppeld aan 
de smartphone van de interventie-
leden.  
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Verder is een goede spreiding en 
toegankelijkheid van de brandblus-
middelen, onderhoud en opleiding 
tot correct gebruik noodzakelijk.  

Stap 1: hulp zoeken 

Een (brand)incident kan je nooit 
alleen aan zodat hulp zoeken de 
eerste opdracht is voor de 1ste 
interventiepersoon. Het tijdig en 
correct verwittigen van de perma-
nentie of rechtstreeks de brand-
weer/hulpcentrale is dan ook de 
eerste opdracht.  

De veiligheid van onze zorgafhan-
kelijke zorgvragers is onze priori-
teit door de brandhaard indien mo-
gelijk te bestrijden maar vooral om 
de brandzone/rookzone te beper-
ken.  

Stap 2: ramen en deuren slui-
ten 

Het sluiten van ramen en deuren is 
dan ook een tweede belangrijke 
handeling. De vele brandveilige 
compartimentdeuren beschermen 
immers de zorgvragers voor mini-
mum 30’ tot één uur.  

Waar zorgvragers in de gevarenzo-
ne bevinden is een besliste maar 
veilige evacuatie aangewezen. De-
ze evacuatie spreidt zich horizon-
taal naar een andere aanpalend 
veilig compartiment.  

Gemiddeld 11 minuten 

De gemiddelde interventietijd van 
de brandweer is 11 minuten zodat 
we ons dan inschalen in de richtlij-
nen van de brandweer. 

Waarom de glijbanen van weleer 
verdwenen?  Deze glijbanen impli-
ceren een evacuatie naar buiten en 
naar beneden. In de praktijk ech-
ter hebben we meermaals geoe-
fend dat het zelfs niet evident is 
om  mobiele rustige personen via 
deze wijze te evacueren. Laat 
staan minder mobiele en emotio-
neel gestreste personen met een 
verstandelijk en/of fysieke beper-
king.  

De kans dat deze evacuatie meer 
letsels veroorzaken dan een veilige 
aftocht bleek groot.  

Dan is een veilige rustige wacht-
houding in een brandveilig com-
partiment meer aangewezen. 

Maar minstens zo belangrijk als 
brandinterventie is brandpreventie! 

Interventie vs. preventie 

Zo introduceren wij onze nieuwe 
medewerkers door hen te attende-
ren op het detecteren én melden 
van (brand)onveilige situaties voor 
zorgvragers én personeel. 

Controle en onderhoud van instal-
laties en materialen is een taak 
van de technische dienst en /of 
contractanten maar de detectie 
van een defect kan iedereen waar-
nemen.  

Ons hierin verantwoordelijk opstel-
len en een voorkomingsbeleid voe-
ren is de beste remedie om het 
niet tot een interventie/evacuatie 
te laten komen. 

Daarom is een herhalende sensibi-
lisering va medewerkers, leiding-
gevenden, directie en bezoekers 
een continue opdracht van de 
dienst Preventie. 

En dat doen we dan ook.   

 

Filip Desmet    
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p 22 februari, vóór hun ver-
kenning van het parcours 
van de Omloop Het Nieuws-

blad brachten een aantal renners 
van Trek-Segafredo een kort be-
zoek aan Dienstverleningscentrum 
Heilig Hart.  

Het teamhoofdkwartier van Trek-
Segafredo bevindt zich  op een 
boogscheut van het DVC. 

Trek-Segafredo draagt veiligheid 
hoog in het vaandel en overhan-
digde het DVC tijdens het bezoek 
dan ook een pakket Bontrager 
fietshelmen en -fietslichtjes zodat 
de zorgvragers en hun begelei-
ders te allen tijde veilig de open-
bare weg op kunnen. 

Luc Meersman, sportdirecteur Trek
-Segafredo: “Door het raam zien 
wij regelmatig zorgvragers van het  
DVC te voet of met de fiets voor-
bijkomen. Weer of geen weer, ze 
gaan naar buiten om een frisse 
neus te halen en te bewegen, dat 
bewonder ik echt enorm.” 

“Het viel me echter op dat ze niet 
altijd even zichtbaar zijn op de 
fiets”, valt Freddie Stouffer, Opera-
tions Manager, hem bij. “Wij zet-
ten als team heel hard in op veilig-
heid en zichtbaarheid en vragen 
aan onze renners om steeds in 
high visibility outfit te trainen en 
met dagrijverlichting te rijden. On-
derzoek heeft immers uitgewezen 
dat de kans op een ongeval hier-
door significant verlaagt.  

Wij wilden onze buren van het DVC 
diezelfde veiligheid en comfort 
aanbieden en dus was de stap snel 
gezet om hen ook van Bontrager 
fietslichtjes en -helmen te voor-
zien.” 

 

Uit het persbericht van Trek-
Segafredo 

 

DVC in de kijker - TREK op bezoek 

O 

“Als topwielrenners en hun ploeg, en  
topzorgverleners en hun zorgvragers samen 

aan de weg timmeren, brengen we een  
veilige en inclusieve samenleving weer een 

stapje dichterbij. Wij zijn dan ook trots  
op de steun van Trek.” 

 
Directie 

‘Trek’ erop uit … gezond met de fiets! 

 
De mensen van Trek zijn bijna letterlijk onze buren. We zijn 
blij u te kunnen aankondigen dat wij gevorderde gesprek-
ken aan het voeren zijn om het mogelijk te maken dat onze 
medewerkers en hun familieleden aan voordelige prijzen 
Trek-fietsen kunnen aankopen. 

We willen als DVC mee een rol proberen spelen in duurzaam  
en gezond ondernemen. Een gezonde geest in een gezond  
lichaam? Wij geloven er alvast in! Goed gezond is vaak ook 
goed gezind… en daar vaart elkeen wel bij. 

We zijn nog niet aan het eind van de gesprekken, dus is dit  
bericht nog niet definitief.  

Hou de dagklapper in de gaten, we berichten jullie verder 
van zodra we meer concreet kunnen zijn.  
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Wat schaft de pot vandaag? 
Gevulde courgette met gebakken kip 

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 hel-
pen. Wat is er speciaal aan onze 
gerechten? De gerechtjes kan je 
op de leefgroep bereiden met in-
grediënten die te verkrijgen zijn in 
onze DVC-keuken. Leefgroepen en 
activiteitengroepen kunnen de ge-
rechten dus ook klaarmaken voor 
onze zorgvragers.  

 

 

GEVULDE COURGETTE MET  
GEBAKKEN KIP 
Een vraag die in ieder gezin wel-
licht dagelijks wordt gesteld. 
Meestal door de gezinsleden 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 ge-
rechten? De gerechtjes kan je op 
de leefgroep bereiden met ingredi-
ënten die te verkrijgen zijn in onze 
DVC-keuken. Leefgroepen en acti-
viteitengroepen kunnen de gerech-
ten dus ook klaarmaken voor onze 
zorgvragers. 
 
Gevulde courgette met  
gebakken kip 
Ingrediënten voor 4 personen 
4 kipfilets 
250 gram ebly tarwekorrels 
4 courgettes 
1 witte selder 
2 wortels 
2 preistengels 
1 blokje kippenbouillon 
geraspte kaas 
olijfolie 
2 eetlepels bakboter 
peper en zout 

Bereiding 

 Verwarm de oven op 180°C. 

 Breng 1 liter water aan de 
kook. Voeg het bouillonblokje 
en de tarwekorrels van Ebly 
toe en laat 10 min koken.  

 Snij ondertussen de selder, 
wortels en preistengels in 
blokjes en stoof in olijfolie. 
Kruiden met peper en zout. 

 Snij de courgettes in de leng-
te in twee en hol ze uit tot 
alle zaadjes er uit zijn. Leg 
ze in een ovenschotel. 

 Meng de gekookte ebly met 
de gestoofde groenten en vul 
er de courgettes mee op. 

 Bestrooi met geraspte kaas, 
besprenkel met olijfolie en 
plaats 25 minuten in de voor-
verwarmde oven. 

 Dep de kippenfilets droog en 
kruid ze met peper en zout. 

 Bak de kipfilets op een hoog 
vuur in de boter. Laat de kip-
filets goed aankorsten vóór 
je ze omdraait. Laat vervol-
gens garen op een zacht 
vuur gedurende acht minu-
ten. 

 Schik de gevulde courgettes 
en de kippenfilet op een 
bord. 

 
Smakelijk! 
 
Tania Van Parys 
 

“Dit gerecht kan 
je op de  
leefgroep  

bereiden met de  
ingrediënten die 
te verkrijgen zijn 

in onze  
DVC-keuken.” 

E 

Hebben jullie 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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Cluster in de kijker:   
Triangel, Lier, Mozaïek en Opaal 

ozaïek brengt samen en 
zorgt voor verbinding! 

Als je bij Mozaïek langs-
komt, is er veel kans dat je 

een zoetigheidje of een lekkernij-
tje, met andere woorden ‘een 
sneukelingske’ wordt aangeboden.    

Dit nodigt uit, betekent een wel-
kom en als het even kan, wat tijd 
erbij nemen. 

Als team hechten we veel belang 
aan het centraal stellen van de 
zorgvrager op zijn/haar verjaar-
dag.  

Dit vinden wij een speciale gebeur-
tenis die we kleur willen geven. 
Een artikel waard voor De Brug.  

Een verjaardag van een zorgvrager  
op Mozaïek wordt steeds gevierd in 
het bijzijn van ouders, familie.

 

 
Er wordt een datum 
geprikt, een taart 
besteld, de tafel 
wordt een feesttafel 
en we maken met 
z’n allen tijd voor 
een gezellige babbel. 

Even stilstaan bij 
hoe het vroeger was, 
de kinderjaren, de 
vele veranderingen 
komen steeds aan 
bod. Een ontspannend gesprek, 
het gezellig samen-zijn ligt aan de 
basis van Mozaïek.  

Het is een wens van het team om 
deze organisatie met als doel 
‘verbinding’ nog lang te kunnen 
realiseren. Alhoewel de bezorgd-
heid leeft dat straks met minder 
middelen meer zal moeten gebo-
den worden.  

De vele efforts die het team levert, 
geven de energie om hierin te vol-
harden.  

Doen jullie mee? 

Chris, Veerle, Madi, 
Tineke, Lien, Marie 

M 

 

ier, Offensief De Haan, 
maart 2018 

Maandag 19 maart, gepland 
vandaag het vertrek naar de 

Haan, waar we de komende dagen 
zullen verblijven.  

We vertrekken met de helft van de 
groep. Het is de maandag morgen 
dan ook een drukte van jewelste 
om het schema aan te houden.  

Maar zoals we onszelf kennen loopt 
het toch altijd iets uit, omdat er 
toch steeds iets tussenkomt, iets 
extra checken, of we zijn nog dit of 
dat vergeten etc. Je kent het wel.  

Eens in de bus en ingepakt kijken 
we al uit naar de aankomst. Span-
nend is het in ieder geval wel. Ge-
lukkig hebben we een sympathieke 
chauffeur die ons weet te loodsen 
– doorheen de niet bestaande ob-
stakels maar enfin – naar het al-
lergekende kamphuis Villa Vincent 
in de Haan.  

Een eerste hongertje 

Bij het aankomen uitladen en dan 
eerst alles klaarmaken voor het 
middageten, want een hongertje 
zit er aan te komen. Traditioneel 
zijn het belegde broodjes of sand-
wiches.  

L 
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Daarna nog kort wat alles aan de 
kant doen en dan kijken we al uit 
naar de eerste verkenning. 

Het belooft een ijzige verkenning 
te worden, want de temperaturen 
liggen laag en – als we Frank of 
Sabine’tje mogen geloven - de ge-
voelstemperatuur nog lager. Sorry 
VTM kijkers, wij hebben het voor 
de weervoorspellers van één.  

Snijdende wind  

En inderdaad, eens aangekomen 
op de dijk, waar een prachtig uit-
zicht op zee zich aanbiedt, en waar 
de zee de bijna onverschillige kleur 
van grijs kleurt, is een strakke ijzi-
ge wind voelbaar. De snijdende 
noordoosten wind kan er ons ech-
ter niet van weerhouden om de 
dijk verder uit te kammen, als wa-
ren we op zoek naar een of ander 
verloren voorwerp.  

Na elkaar te behelpen in deze ijzi-
ge storm, zoeken we toevlucht 
achter een glazen beschutting 
waar de zon lekker in ons gezichtje 
schijnt. Eerste doel bereikt, zo lijkt 
het. Daarna zetten we richting 
kamphuis om ons terug te bevoor-
raden na deze interventie. De kust 
is veilig nu.  

Daar wacht er al snel een pannen-
koek voor ons. Jammie, wat wordt 
dit smullen.  En ideaal om de troe-
pen terug op krachten te brengen.  
Daarna verdelen we ons en worden 
de kamers opgemaakt, een bood-
schappenlijst gemaakt en rukken 

de  verkenners uit om ons te voor-
zien van avondeten. Want wat 
vliegt de tijd hier.  

Nog een keer eten :) 

‘s Avonds is er een klassieker op 
het menu. Macaroni met hesp en 
kaas, aangevuld met kerstto-
maatjes op het laatste. Mmmm dat 
wordt smullen. Daarna nog wat 
bekomen, het buikje even laten 
rusten en dan wordt er al druk 
overlegd waar de interventie ons 
morgen zal leiden.   

Na een welverdiende nachtrust  
nemen we de tijd om te ontbijten 
en een volgend overleg dient zich 
aan.  

Blijkbaar is er in de bossen nabij 
iets gespot, waardoor het noodza-
kelijk blijkt dit te gaan onder-
zoeken. We plannen dit te gaan 
doen in de vroege namiddag met 
het prachtig maartzonnetje als 
dekking. Ondertussen is er iemand 
bezig met de voorbereiding in de 
keuken. En je raadt het nooit! Een 
super culinair lekker broccolisoep-
je, broccolipatatjes met kip en de 
geur van chocolade pudding vullen  
de keuken. Het komt erop neer om 
de troepen een stevig maal aan te 
bieden.  

Bostocht  

De tocht was echt niet te onder-
schatten, heuvelachtig en het ge-
vaar loerde om iedere hoek. Maar 
toch  hebben we genoten van deze 
tocht. De rust in de bossen, het 
gezang en eerste gekwekker van 
de vogels, en zoveel meer.  

Een bos dichtbij de zee, een luxe! 
Bij het terugkeren eventjes beko-
men en dan waren we genood-
zaakt om ons op te splitsen.  

Er stond nog een kust-missie op 
het programma. De kustlijn lag er 
nu iets vrediger bij. En de ijzige 
wind van gisteren was ook achter-
wege gebleven. De temperaturen 
waren toegenomen wat als aange-
naam aanvoelde.  

Na deze tocht waren er s’ avonds 
croque monsieurs met garnituur. 
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Genieten geblazen 

Het beloofde, voelden we nu al,  
na weken van drukte een deugd-
doende week voor onze zorgvra-
gers en onszelf te worden.  

Extra aandacht, veel buitenlucht 
en veel smakelijke geneugten op 
het bord, wat moet een mens 
meer hebben? 

De andere dagen  waren van het-
zelfde kaliber, het peloton geraakt 
super afgestemd en het is veel te 
snel vrijdag.  

En dat betekent inpakken … en 
huiswaarts keren.  

De belevenissen van de overige 
dagen kan je nalezen in het niet 
bestaande Top Secret dagboek  
Offensief De Haan 2018 Lier.  

 

Getekend, 
  5 zorgvragers van Lier  

 

paal en Dag van de Zorg 

 

Zondag 18 maart: Dag van 
de Zorg. Enkele weken 

voordien werd aan ons de vraag 
gesteld of onze leefgroep op het 
parcours mocht liggen.  

Met gevolg hiervan voor ons was 
dat we die dag naar een andere 
locatie zouden gaan met onze 
zorgvragers.  

Deze werd snel gevonden … We 
zouden een dagje doorbrengen op 
‘De Joker’. 

Voordien gingen we een kijkje ne-
men wat er in deze ruimte al dan 
niet beschikbaar was.  

De verhuis voor één dag zou best 
meevallen want er was vrij veel 
materiaal aanwezig.  

De Joker is voorzien van een keu-
ken, living, afzonderlijke ruimte 

om 3 zorgvragers te laten rusten 
en een verzorgingsruimte met een 
toilet. 

Op de dag zelf zouden we onze 
huidige leefgroep verlaten rond 
9u45. We vroegen ons af of dit wel 
haalbaar zou zijn. Zou er niet één 
iemand om 6u30 beginnen?  

Gerda B. bood haar hulp aan en 
zou ons komen ondersteunen. De 
ochtendsituatie 
verliep heel vlot 
en om 9u20 wa-
ren onze 6 zorg-
vragers klaar 
voor vertrek. 

Eerst nog wat 
gerief naar daar 
gebracht en ten-
slotte met z’n 
allen door leef-
groep Toerma-
lijn en  
Meccano.  

O 

 

 



 

 DE BRUG - 19 

VRAAGSTAART 

Kathleen zag het niet zo goed zit-
ten om haar vertrouwde plekje 
achter te laten.  

Aangekomen op ‘De Joker’ zocht of 
kreeg iedereen een plaatsje. 

Tussendoor ging een deeltje van 
de groep naar de schommelruimte 
en het ander deel keek toe hoe het 
middagmaal bereid werd. 

We kregen wel de indruk dat som-
migen het leuk vonden om eens 
ergens anders te zijn. Anderen 
konden hun draai precies niet vin-
den. Maar na de middagrust ging 
het bij iedereen wat beter. 

Wij als begeleiders hadden er ook 

wel een goed gevoel bij om onze 

dag eens elders door te brengen.  

Eens op een andere locatie zitten 

gaf ons het idee om op daguitstap 

te zijn.  

Weg uit de dagdagelijkse routine 

kan af en toe wel nieuwe energie 

geven om er weer tegenaan te 

gaan. 

Opaal 

 

Het geheim van mooie dingen zit ‘m niet in de naald of draad 

noch in de knoopjes, noch in de maat, 

niet in het hout, kasjmier of katoen, 

maar in de mensen die het maken 

en er stiekem hart en ziel in doen. 

 

- Triangel - 
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tegenwoordiger eigenaar van het 
budget. Zo krijgt de budgethouder 
de mogelijkheid de zorg en onder-
steuning die hij of zij nodig heeft 
in te kopen bij de zorgverlener van 
keuze.  

De ‘gehandicapten’ van weleer 
worden ‘geïnformeerde gebruikers’ 
die hun ondersteuning zelf ontvan-
gen of inkopen. De hoogte van het 
budget is gebaseerd op de zorg-
zwaarte en de frequentie van aan-
wezigheid waar de persoon nood 
aan heeft. 

Het is van belang dat de zorgvra-
ger goed geïnformeerd is over de 
mogelijke zorg en ondersteuning 
bij de verschillende zorgverleners 
zodat de zorgvrager de mogelijk-
heid heeft een bewuste keuze te 
maken tussen de verschillende 
zorgverleners.  

 

Vier pakketten 

Ondersteuningspakketten zijn een 
beschrijving van de ruime waaier 
aan mogelijke zorg en ondersteu-
ning in het DVC. Een zorgvrager 
krijgt het pakket dat past bij zijn 
zorgzwaarte en zijn frequentie van 
aanwezigheid.  

Op basis van de zorg-
zwaarte (de P en B waar-
den) van de meerderjarige 
zorgvragers die op van-
daag in het DVC verblijven 
hebben wij 3 doelgroepen 
kunnen onderscheiden.  

Voor alle 3 de doelgroepen 
is er een ondersteunings-
pakket.  

at zijn nu eigenlijk de-
ze ondersteunings-
pakketten en waarom 
is het zo belangrijk 

ondersteuningspakketten te 
hebben? 

Een ondersteuningspakket of een 
zorgpakket zoals het ook wel ge-
noemd wordt in de sector is de be-
schrijving van alle mogelijke zorg 
en ondersteuning die een zorgvra-
ger kan krijgen bij de desbetref-
fende zorgverlener.  

Een ondersteuningspakket be-
schrijft alle mogelijke zorg en on-
dersteuning die je in DVC Heilig 
Hart kan krijgen in de verschillen-
de dienstverleningsformules: woon
-, dag- en individuele ondersteu-
ning.  

Medewerkers uit de verschillende 
diensten samen met de zorgvra-
gersraad hebben een bijdrage ge-
leverd aan de beschrijving van de 
mogelijke ondersteuning en zorg 
voor volwassenen in het DVC Hei-
lig Hart.  

Vier ondersteuningspakketten be-
schrijven de mogelijke ondersteu-
ning en zorg zodat zorgvragers en 
hun familie zich een idee kunnen 
vormen van het leven binnen en 
buiten de muren van ons centrum. 

Hoe de zorg en ondersteuning 
vorm krijgt is natuurlijk voor iede-
re zorgvrager verschillend. Eén 
van de belangrijkste doelstellingen 
van perspectief 2020 is dat de 
zorgvrager de regie in eigen han-
den heeft. In plaats van de zorg-
verleners direct te subsidiëren is 
de zorgvrager of zijn wettelijk ver-

De ondersteuningspakketten 

W 

Onlangs hebben al onze volwassen zorgvragers met een persoonsvol-
gend budget een nieuwe dienstverleningsovereenkomst ontvangen. 

Tot deze dienstverleningsovereenkomst hoort het contract, de collectie-
ve rechten en plichten, het ondersteuningsplan en de ondersteunings-
pakketten. 

 

“We vertrekken 
steeds meer  

vanuit de vraag:  
Wie bent u  

en wat kunnen 
wij voor u  

betekenen?” 
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De ondersteuningspakketten 1, 2 
en 3 geven een beschrijving van 
de zorg en ondersteuning die past 
bij de zorgzwaarte van de zorgvra-
ger en de frequentie van aanwe-
zigheid. 

Ondersteuningspakket 4 beschrijft 
alle mogelijke zorg en ondersteu-
ning die wij kunnen bieden in de 
vorm van individuele ambulante of 
mobiele begeleiding.  

 

Het ondersteuningspakket  
en het persoonlijke  
ondersteuningsplan 

Perspectief 2020 stuurt erop aan 
dat de zorgverlening van aanbod-
gestuurd evolueert naar vraagge-
stuurde zorgverlening.  

Dit betekent dat zorgverleners 
flexibel dienen te kunnen inspelen 
op de noden, interesses en behoef-
tes van de zorgvragers.  

Het is de persoon met een beper-
king zelf die invulling geeft aan 
wat hij of zij beschouwt als een 
kwaliteitsvol bestaan. Dit kan voor 
ieder individu een andere beteke-
nis hebben.  

Vraaggestuurd betekent dan ook 
dat het niet de zorgverlener is die 
aangeeft wat goed of belangrijk is 
in het bestaan van de zorgvrager 
maar de zorgvrager zelf die aan-
geeft wat voor hem/haar van be-
lang is. Het accent van ons werk 
ligt op het aanreiken van goede 
ondersteuning en zorg, er is ons 
veel aan gelegen om de zorgvrager 
en zijn omgeving vanuit de eigen 
sterktes te ondersteunen. Wij ver-
trekken steeds meer vanuit de 
vraag: ‘Wie bent u en wat kunnen 
wij voor u betekenen?’ 

In het DVC kiezen wij voor de term 
“dialooggestuurde zorgverlening”. 
Dialooggestuurd omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat de ontmoeting 
tussen zorgvragers en zorgverle-
ners een meerwaarde is en dat wij 
elkaar kunnen aanvullen. Samen 
met de zorgvrager, de familie, de 
wettelijk vertegenwoordigers, per-
sonen uit de context van de zorg-
vrager en de begeleiders proberen 
wij een klankbord te zijn om zo 

nauw mogelijk aan te sluiten bij de 
individuele noden, wensen en be-
hoeftes binnen de mogelijkheden 
van het DVC.  

Het is de zorgvrager zelf die rich-
ting geeft aan de ondersteuning en 
zorg die wij kunnen bieden.  

Het ondersteuningspakket be-
schrijft alle mogelijke zorg en on-
dersteuning die past bij de zorg-
zwaarte en de frequentie van aan-
wezigheid van de zorgvrager.  

Het persoonlijke ondersteunings-
plan is het document dat de rich-
ting, de doelen en de afspraken 
van de persoonlijke zorg en onder-
steuning onder woorden brengt. 

 

Ondersteuning en zorg  
in het DVC iets om mee  
uit te pakken!! 

Het resultaat is niet alleen de be-
schrijving van al wat jullie doen en 
kunnen maar ook wat wij belang-
rijk vinden om kwaliteitsvolle on-
dersteuning en zorg te bieden aan 
die zorgvrager die jullie met “een 
hart voor bijzondere zorg” begelei-
den of ondersteunen vanuit de 
verschillende diensten in het DVC. 
Best iets om trots op te zijn!!  

Het is samen dat wij deze onder-
steuning en zorg dagelijks realise-
ren voor onze zorgvragers. Een 
oprechte dikke pluim voor alle me-
dewerkers van het DVC.  

 

En voor minderjarigen? 

Op vandaag hebben wij voor min-
derjarigen nog geen ondersteu-
ningspakketten. Met PVF voor min-
derjarigen in het vooruitzicht zul-
len wij ook voor hen dit jaar nog 
starten met het beschrijven van de 
mogelijke zorg en ondersteuning in 
het DVC.  

In onze spik splinter nieuwe bro-
chure hebben wij wel al een be-
knopte weergave gemaakt van de 
mogelijke ondersteuning en zorg 
voor onze minderjarige zorgvra-
gers. Bekijk dus zeker ook onze 
brochure! 

 

Suzanne Diependaal 

“Zou je de  
pakketten graag 

zelf ook eens  
lezen?  

 

Ze zijn terug  
te vinden  

in het kwaliteits-
handboek  
en nu al te  

verkrijgen bij het 
sociaal admini-
stratief loket,  

de teamhoofden 
en de  

ondersteunings-
coördinatoren.” 
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Proficiat aan onze communicanten! 

Naam 

 

Wout Nonkel 

Rémi Derijcke 

Tiany De Waele 

Jules Saez del Burgo 

Jesse Vandecasteele 

Julie Lannoo 

Sieme Adam 

Jari Vincent 

Aude Scheerlynck 

Mila Vercauteren 

Igor Lamont 

Martijn Tas 

Tibbe D'Hollander 

Franne Adam 

Alessio Wittevrongel 

Febe Anckaert 

Zyncke Van Landuyt 

Lars Temmerman 

Kiara Van Vynckt 

Mathis De Coninck 

Len Boone 

Chloé Delagrense 

Loïc De Wulf 

Noor Coussens 

Oona De Ketelaere 

Frauke Van De Moortele 

Febe Van Damme 

Louis Beel 

Febe Afschrift 

Kato De Ruyck 

Kylian Van den Meersschaut 

Muka Mortier 

Madeleine Careel 

Louise Van Damme 

Nathan Nachtergaele 

Juul De Baets 

Zoon/dochter van 

 

Pattijn Sara 

De Maeght Sharon 

Goeminne Inge 

Wieme Stefanie 

Piepers Katrijn 

Nuytens Virginie 

Marysse Christel 

Descheemacker Cindy 

De Vos Lies 

Claeys Tineke 

Roelens Eveline 

De Gheest Irka 

Millecam Sofie 

Vanderbruggen Severine 

Callens Daphne 

Lust Elisa 

Biesemans Annelies 

Coppens Annelies 

Passamante Marichel 

Vandemoortele Freya 

Depoortere Eveline 

De Coster Caroline 

Van Loocke Elke 

Schelstraete Cindy 

Vanden Berghe Maaike 

Snoeck Valerie 

Tyaert Lies 

Saerens Evy 

Hoste Jill 

Vanderhaeghe Laurence 

Fock Daisy 

Vandevoorde Elfi 

Van De Vijver Els 

De Vos Sigrid 

Veeckman Evelien 

Van Meenen Valerie 

Datum 

 

22/04/2018 

28/04/2018 

28/04/2018 

28/04/2018 

29/04/2018 

1/05/2018 

5/05/2018 

6/05/2018 

6/05/2018 

10/05/2018 

10/05/2018 

10/05/2018 

10/05/2018 

10/05/2018 

12/05/2018 

12/05/2018 

13/05/2018 

19/05/2018 

19/05/2018 

19/05/2018 

19/05/2018 

19/05/2018 

19/05/2018 

19/05/2018 

20/05/2018 

20/05/2018 

20/05/2018 

20/05/2018 

20/05/2018 

20/05/2018 

20/05/2018 

26/05/2018 

2/06/2018 

2/06/2018 

2/06/2018 

3/06/2018 

Feest 

 

Eerste communie 

Vormsel 

Vormsel 

Vormsel 

Eerste communie 

Eerste communie 

VZJ 

Eerste communie 

Eerste communie 

Eerste communie 

Eerste communie 

Eerste communie 

Eerste communie 

Vormsel 

Eerste communie 

VZJ 

VZJ 

Vormsel 

Vormsel 

Vormsel 

Vormsel 

Vormsel 

Vormsel 

Vormsel 

Eerste communie 

Vormsel 

Eerste communie 

Eerste communie 

Vormsel 

Vormsel 

Vormsel 

Eerste communie 

Eerste communie 

Eerste communie 

VZJ 

VZJ 
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DVC - brochure 

Het DVC, voor wie?, welk aanbod?, 
wat nog? …  

Aan iemand die ons nog niet kent 
is het moeilijk om in 1, 2, 3 uit te 
leggen wie en wat het DVC is.  

Nu is er een algemene brochure 
die op 20 blaadjes een idee geeft 
van waarvoor je hier terecht kan.  

Het is een eerste blik door onze 
vensters. Een kennismaking met 
onze grote organisatie.  

Wie kreeg van ons al zo’n brochu-
re? Onze zorgvragers, doorverwij-
zers, collega-voorzieningen …  
 

Wil je zelf iemand laten kennisma-
ken met het DVC? Geef dan zeker 
een brochure! Je vindt ze bij het 
sociaal administratief loket. 

Pensioen 

artelijk dank aan dokter Stevens, Nadine Strobbe en  
Nina Cleenwerck voor de vele jaren dienst. H 

 Dr. Stevens           Nadine         Nina 
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24 mei, personeelsvergadering 
‘organisatieverandering’  

Wat voel / denk jij bij de aange-
kondigde organisatieverandering? 

Ervaar je schrik, wantrouwen, 
boosheid of ongeloof ? 

Of voel je ongeduld, enthousias-
me, nieuwsgierigheid, opluchting? 

Misschien ben je er niet zozeer 
mee bezig? 

Vanuit ontwikkelingen in de sa-
menleving én vanuit je ervaringen 
in het DVC, begrijp je allicht dat 
een aantal zaken moeten verande-
ren.  

Zo moet je langer werken, spring 
je vaker in voor de vervanging van 
een zieke collega (waarvoor geen 
interim gevonden wordt),  is er 
hogere werkdruk, zijn werkproces-
sen complex en tijdrovend, veran-
deren financieringssystemen waar-
door je job(inhoud) wijzigt, …  

Ideeën rond organisatieverande-
ring, kanteling, zelfsturende 
teams, … staken de afgelopen ja-
ren regelmatig de kop op in het 
DVC.   

Ik nodig jullie van harte uit op de 
personeelsvergadering, waar ik het 
proces van de afgelopen maanden 
zal voorstellen en jullie wil meene-
men op onze boeiende reis. In ja-
nuari 2018 ben ik nl. mee op jullie 
boot gestapt :). 

Ik zal er vertellen waar we met de 
verandering naartoe willen en hoe 
we er werk van zullen maken. 
Hierbij wil ik al verklappen dat er 
ruimte zal zijn voor ieder die wil 
meewerken.   

Een organisatie vernieuwen doen 
we namelijk samen, voor en met 
elkaar.   

Ik hoop dan ook dat velen van  
jullie erbij kunnen zijn.   

Tot op de personeelsvergadering! 

Liefs, 

Ute 

‘Je kan klagen  

over de wind,  

of je kan wachten  

tot ze draait.  

Je kan ook  

de zeilen bijstellen’. 

“Ik hoop dat  
velen van jullie 

erbij kunnen zijn.  

Tot op de  
personeels-

vergadering!” 
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ellicht hebben jullie 
reeds iets vernomen of 
minsten horen waaien 
doorheen onze wandel-

gangen over een initiatief dat in 
Oudenaarde is opgestart.  

We hebben het over vakantie-
opvang voor kinderen met een be-
perking. 

Als je het ons vraagt is dat een 
interessant initiatief, niet in het 
minst omdat het een antwoord 
biedt op een prangende vraag die 
bestaat in deze regio, op amper 15 
km van onze voorziening vandaan. 
Reeds vorig jaar werd daartoe 
trouwens een initiatief genomen.  

Een aantal organisaties in Ouden-
aarde, zijnde VZW Heuvelheem, 
KBO Katholiek Basisonderwijs Ou-
denaarde, Bernardusdriesprong en 
VZW Amon. Deze organisaties 
hebben in 2017 de handen in el-
kaar geslagen en hebben geduren-
de vier weken in de grote vakantie 
en een week in de herfstvakantie 
opvang overdag georganiseerd. 

Via de ouders van een van de 
zorgvragers van ons eigen MFC 
werden wij op onze beurt uitgeno-
digd om aan dit initiatief onze 
steun te verlenen. Dit vanuit de 
overtuiging dat wij deskundigheid 
en slagkracht op dit gebied kunnen 
toevoegen.  
Het is momenteel zelfs iets meer 
geworden dan dat. 

Als DVC zien we dit immers als een 
goede en waardevolle kans om on-
ze maatschappelijke rol te vervul-
len als het gaat over inclusieve en 
sectoroverschrijdende ondersteu-
ning voor personen met een be-
perking.  

Je merkt immers dat rond de tafel 
zowel voorzieningen zitten uit de 
sector Personen met een Handi-
cap, uit het onderwijs en uit de 
Jeugdhulp. Ook ouders zijn overi-
gens een heel actieve partner! 
 

Vakantie-opvang in Oudenaarde 

Daarom hebben we beslist om, 
minstens voor de krokusvakantie 
en de paasvakantie van 2018 een 
concrete bijdrage te leveren. In de 
krokusvakantie ging dat nog over 
een financiële ondersteuning, maar 
in de paasvakantie hebben we dit 
een stap verder en hoger kunnen 
en willen tillen.  

In plaats van louter te helpen 
‘sponsoren’, hebben we de capaci-
teit van de opvang daar te plaatse 
kunnen helpen verhogen met een 
vijftal plaatsen. Onze voorziening 
heeft daartoe vijf overeenkomsten 
afgesloten en stelt een personeels-
lid voor de duur van de paasva-
kantie ter beschikking om ter plek-
ke (gebouwen van de VZW Heuvel-
heem) de opvang waar te helpen 
maken. 

Het is duidelijk dat dit heel wat 
losmaakt, zeker in de lokale ge-
meenschap daar. We zijn ervan 
overtuigd dat we op die manier 
constructief en daadwerkelijk een 
bijdrage leveren om de zorg voor 
deze kinderen haalbaar te maken 
en te houden. 

Op de middellange termijn is de 
hoop dat uit dit initiatief iets kan 
groeien dat op een meer structure-
le basis ondersteuning ter plaatse 
kan bieden. We zien dit niet als 
een ‘concurrent’ voor ons MFC, 
maar wel als een welkome aanvul-
ling en verrijking van het aanbod 
in de brede regio.  

Want geef toe, 15 kilometer kan je 
moeilijk een heel eind uit de buurt 
noemen. We hebben dan ook de 
ambitie en intentie om in die regio 
een vaste, structurele partner van 
dergelijke initiatieven te kunnen 
zijn. 

 

Dirk Remy 

W 

“Vanuit de  
overtuiging  

dat wij  
deskundigheid  
en slagkracht  
op dit gebied 

kunnen  
toevoegen.” 
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evestigen en  
bekrachtigen 

Veranderingen rondom 
ons: nieuwe contracten, 

planningsroosters, andere ver-
wachtingen, hogere werkdruk, kri-
tische vragen rond werkinhoud, 
andere organisatiestructuur, mas-
terplan, onzekerheid rond verblijfs-
mogelijkheden, meer registraties, 
... 

 

Leiden veranderingen tot betere 
ondersteuning? Geeft het meer 
werkvreugde?  

Hoe samen onze sterktes, onze 
talenten richten naar wat in veran-
dering is? 

 

Ik zie veel toffe dingen gebeuren 
rondom mij, er zijn veel fijne mo-
menten met zorgvragers.  

Ik zie echter ook twijfel omdat din-
gen niet lukken en moeilijk zijn. Er 
wordt gezocht naar de kern van de 
job, naar wat energie geeft en leidt 
naar kwaliteit. 

 

Waar medewerkers mekaar be-
krachtigen en ondersteunen ont-
staat een sterke verbinding. Het 
beste in mekaar versterken doet 
talenten groeien. Het geeft energie 
om nieuwe dingen aan te pakken. 
De dynamiek tussen medewerkers 
groeit.  

Bevestiging geeft kracht en het 
versterkt wat goed is. Een positie-
ve sfeer geeft ruimte om iets te 
proberen, om iets te veranderen 
met risico’s.  

Hindernissen kunnen gemakkelij-
ker zonder direct oordeel onder-
zocht worden. 

 

Mekaar waarderen en 
positief bekrachtigen is 
belangrijk en toch aar-
zelen we soms.  

We voelen ons verlegen 
om een collega te zeg-
gen dat we hem of haar 
goed bezig zien.  

Is het onnozel om dit te 
zeggen? 

Kleine positieve bood-
schappen zijn vaak ge-
makkelijker te geven en te ont-
vangen dan één grote plotse posi-
tieve boodschap.  

Goede dingen worden soms te 
snel als evident ervaren. Hierdoor  
stappen we er over en krijgen ze 
niet de aandacht die ze verdie-
nen.  

Wat moeilijk gaat krijgt soms wel 
sneller deze aandacht. Het risico 
dat de ‘evidente’ goede dingen in 
verdrukking komen is dan dicht-
bij. 

 

Regina Duvilliers 

 

 

“Geef me de moed om te  

veranderen wat ik kan  

veranderen.  

Geef me de wijsheid om te 

accepteren wat ik niet kan 

veranderen.  

Geef me het inzicht om het 

verschil tussen beide te 

zien”  

Stephen Covey 

 

 

Veranderende tijden 

B 

“Hoe samen  
onze sterktes, 
onze talenten 

richten  
naar wat in  

verandering is?” 
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Kristien en Douglas 

Zonder woorden 

 



 

28 - DE BRUG 

VOETSPOREN 

Hoe waaien de wimpels al heen  
en al weer 

ij willen gezien  
worden! 

In de werkgroep employer 
branding, die zich in 

hoofdzaak buigt over hoe wij ons 
positief kunnen profileren naar po-
tentiële medewerkers, kwam in 
elke brainstorm de ergernis naar 
boven dat we geen aantrekkelijk 
gebouw hebben.  

Het lijkt wel of we blijven tot het 
einde der dagen gelinkt aan het 
lelijke gebouw met de glijbanen 
waarvan een doorsnee voorbijgan-
ger nauwelijks blijkt te weten wie 
of wat er binnen die muren leeft of 
werkt. 

Hoe kunnen we visueel duidelijk 
maken dat wij een voorziening zijn 
voor mensen met een beperking? 
Hoe kunnen we aan de buitenkant 
een stukje van onze ziel, onze 
werking tonen?  

Hoe kunnen we herkenbaar zijn op 
evenementen waar we aan deelne-
men? Op jobbeurzen leken we op 
te gaan in het decor omdat het ons 
ontbrak aan visueel materiaal. We 
willen gezien worden! 

 

Dag van de zorg 

Toegegeven, het was voor de 
werkgroep een zegen dat het DVC 
mee deed met De Dag van de 
Zorg.  

Een opendeurdag is hét moment 
om je als organisatie te profileren 
en we zijn het er unaniem over 
eens dat dit  begint vanaf het 
straatbeeld. 

In de werkgroep is nu echt sprake 
van brain’storm’. De één zag het 
groter of strakker dan de ander. 
Foto of niet, logo of niet, slogan of 
niet, vooraan of achteraan? De 
idee van een canvas en vlaggen 
was geboren.  

En toegegeven, onze huisstijl en 
ons logo komen prachtig uit op de 
vlaggen vooraan de parking. Wie 
op de dag van de zorg naar ons op 
zoek was, zag reeds van ver dat 
het hier te doen was. 

 

De poll 

Ons logo met de quote ‘zorg op 
maat’, maakt al heel wat duidelijk 
over onze missie, maar is even 
goed toepasbaar in andere zorgge-
bieden. Voor ons mag het dus iets-
je meer zijn.  

De werkgroep employer branding 
ging ten rade bij alle medewerkers 
en lanceerde een oproep mee te 
zoeken naar een slogan waarmee 
wij ons als dienstverleningscen-
trum willen identificeren. 

Uit deze dagklapperoproep kwa-
men diverse mooie suggesties.  
Een stemming of poll heeft ons uit-
eindelijk gebracht bij ‘een hart 
voor bijzondere zorg’. 

We hopen dan ook dat iedereen 
deze slogan vanuit het hart mag 
uitdragen. 

 

Zie ons! 

Mooie vlaggen zijn een meerwaar-
de en een herkenningspunt, maar 

W 

Een oud-manhuis, een kliniek, een instelling van god weet wat, … een 
gevangenis?  
Toegegeven, dat laatste is bij het haar gegrepen om menig frustratie 
kracht bij te zetten dat het nu maar eens eindelijk gedaan moet zijn met 
‘raden en gissen’ omtrent wat er zich binnen dit grote gebouw in de 
bocht naar of van Deinze, afspeelt.   

“Hoe kunnen we 
aan de buitenkant 

een stukje van 
onze ziel, onze 

werking tonen?” 
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verklappen daarom nog niets over 
onze werking, over onze doel-
groep.  

Dit via het straatbeeld duidelijk 
maken kan bijna niet anders dan 
door middel van beeldmateriaal, 
een foto.  

Uit het verzamelwerk foto’s van 
fotograaf Joost Van Hoey , is geko-
zen voor de sfeervolle, rustige foto 
van Kurt en Bryan.  

Dit beeld samen met de slogan 
‘een hart voor bijzondere zorg’, 
biedt vanaf nu elke voorbijganger 
een inkijk in onze organisatie.  

Het is een terecht gehoorde op-
merking dat onze vlaggen ook 
zichtbaar mogen zijn op de site 
Dageraad, aan de workshop en of 
bij beschermd wonen. Ook ter 
hoogte van de Fabiolahal zou een 
vlag niet misstaan.  

De deadline met De Dag van de 
Zorg was nabij, maar weet dat een 
uitbreiding zeker op de agenda 
staat.  

Ook BO Ter Leie zal onderzoeken 
en meedenken om hun school 
meer zichtbaar te maken. 

 

Met ons allen 

Hoe blij we als werkgroep ook zijn 
met deze opwaardering van ons 
huis, het echte employer werk is 
een zaak van iedere medewerker 
in het Heilig Hart.  

Met ons allen maken wij deel uit 
van de indruk die de buitenwereld 
heeft van onze voorziening.  

Onze werkvreugde moet zichtbaar 
zijn in ons dagelijks bewegen in de 
maatschappij. Zo is elk van ons 
zorgambassadeur. Met andere 
woorden de vlaggen vooraan wap-
peren minstens evenveel voor jou 
en mij. 

 

Vera Lootens 

“De vlaggen  
wapperen  
minstens  
evenveel  

voor jou en mij.” 
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Toppers in de zorg trakteren  
hun toppers 

oyce, Annelies en Jolien,  
3 toppers uit de zorgsec-
tor werkend voor DVC 
Heilig Hart trakteerden 

hun groepje kinderen (4 tot 15 ja-
rigen) met een diep verstandelijke 
beperking en autisme gisteren op 
een frietje, vleesje en drankje in 
het Bintje. Geheel toevallig zagen 
we deze groep en vonden het su-
per om te vragen wat ze die voor-
middag gedaan hadden. 

Gisteren was de groep ‘Topaas’ 
van het DVC Heilig Hart naar een 
theatervoorstelling in Gent ge-
weest. Samen vertrokken ze al 
heel vroeg met hun busje richting 
Gent, de voorstelling was een vol-
treffer want de kinderen konden 
op het terras maar niet zwijgen 
over de mol die op zoek ging naar 
wie op hem gepoept had, een 
voorstelling van Theatergroep  
 

Tinnenpot uit Gent. Op de terug-
weg hadden de begeleidsters nog 
een extra verrassing voor de 8-
koppige gang in petto “De kindjes 
trakteren in frituur Bintje”. 

Het geld voor de traktatie hebben 
de begeleidsters eerlijk verdiend, 
dit door mee te helpen aan de eer-
ste editie van Kerstmarkt Winter-
leie van DVC Heilig Hart, hun ac-
tieve groep Topaas stond er met 
een standje en met de winst ervan 
kunnen ze zo hun kindjes trakte-
ren op toffe afsluiters zoals deze. 
Sommigen verblijven er 24/24 ook 
op feestdagen en die verdienen 
enkel de beste zorg. 

Merci voor dit mooie moment. 

J 

7 april zien we dit artikel verschijnen op Deinzeonline.be. 

Topaas ging op uitstap en werd gezien.  
Een leuk artikeltje dat we graag delen in De Brug. 

 

 

“Geheel toevallig 
zagen we deze 

groep en vonden 
het super om te 
vragen wat ze  
die voormiddag 

gedaan hadden.” 
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inds kort is er een nieuwe 
folder vertrouwensperso-
nen DVC Heilig Hart  
beschikbaar.  

Deze zal aan nieuwe medewerkers 
worden afgegeven en toegelicht 
worden in de onthaal & introductie-
sessie. 

Ook iedere leefgroep en dienst zal 
deze folder in hun postvak terug-
vinden. Deze kan je op je prikbord 
ophangen. 

Wij waarderen een verscheidenheid 
aan werknemers en streven naar 
werken in een sfeer van welzijn. 
Deze sfeer bereiken we als alle me-
dewerkers respectvol met elkaar 
omgaan.  

Wanneer je oordeelt dat jouw psy-
chosociaal welzijn in het gedrang 
komt, kan je altijd een gesprek vra-
gen met een vertrouwenspersoon. 
Deze vertrouwenspersoon luistert in 
alle vertrouwen naar jou en is ge-
bonden door het beroepsgeheim.  

Zij / hij is niet ‘de oplosser’ van 
jouw ervaren moeilijkheid, maar 
kan samen met jou een proces op 
gang brengen naar een beter psy-
chosociaal welzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Vertrouwenspersonen 

“Wanneer je  
oordeelt dat jouw  

psychosociaal  
welzijn in het  
gedrang komt,  

kan je altijd een  
gesprek vragen  

met een  
vertrouwenspersoon.” 
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WIJSVINGER 

 

 

Regina Duvilliers, ondersteuningscoördinator 

Regina.duvilliers@dvcheilighart.be 
09 387 77 95 

 

 

 

 

Mieke Delzeyne, diensthoofd  

Mieke.delzeyne@dvcheilighart.be  
09 387 78 19 

 

 

 

Helena Duthoo, ondersteuningscoördinator 

Helena.duthoo@dvcheilighart.be  
09 381 70 82 

  

 

 

 

 

Kurt Desmet, stafmedewerker ZES 

Kurt.desmet@dvcheilighart.be 
09 387 77 43 

 

 

 

 

Freya Vandemoortele, medewerker keuken 

freya.vandemoortele@dvcheilighart.be 
0490 44 60 31 

 

“De vertrouwens-
persoon  

luistert in alle  
vertrouwen  

naar jou  
en is gebonden 

door het  
beroepsgeheim.” 
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n het DVC is het al decen-
nia lang een traditie om 
een christelijke zegening te 
organiseren. Zolang er 
mensen zijn die dit waar-

deren en belangrijk vinden, zal dit 
ook een vaste waarde blijven.  

De naam is vervangen door 
‘Zegening met kracht’. Dit is een 
betere naam, zeker als je de viering 
meemaakt. 9 zorgvragers en 20 
van hun familieleden waren aanwe-
zig. E.H. Rudy Van Acker, deken 
van Deinze, diende de zegening en 
zalving toe als teken van verbon-
denheid en bemoediging.  

Het moment van samenzijn van 
zorgvragers met hun familie was 
een heel sterk moment. ‘Het won-
der van de aanraking’ was de on-
dertitel. Dit kon niet beter gekozen 
zijn. 

Door de zalving werden ze aange-
raakt, maar ook de aanwezigheid 
van de familie is een vorm van aan-
raking.  

De met zorg uitgekozen teksten, de 
rustige muziek en de woorden van 
Deken Rudy, maakten van de vie-
ring een integer en verbonden sa-
menzijn. De aanwezigen lazen 
spontaan mee en één van de aan-
wezigen ging na de zalving ieder-
een een hand geven. 

Kippenvel en een bewijs dat dit 
waardevol is. 

Na de viering zaten we samen aan 
de koffietafel. Nog eens napraten, 
wat keuvelen. Elkaar beter leren 
kennen, elkaar steunen, elkaar ver-
sterken, elkaar horen en zien, el-
kaar verstaan, … een moment van 
aanraking. 

Ik wil ook Mieke en Vera danken 
voor de gewaardeerde samenwer-
king. Op naar volgend jaar. 

 

Kurt Desmet 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Zegening met kracht 

“Kippenvel  
en een bewijs  

dat dit  
waardevol is.” 



 

34 - DE BRUG 

VOELSPRIETEN  

Week van de zorg 

elevingsbeurs op maan-
dag voor alle medewer-
kers. 

 

We wilden de zorgverleners zelf 
enkele dagelijkse momenten laten 
ervaren, beleven, … zoals wij ze 
aanbieden aan onze zorgvragers.  

Hoe is het als iemand anders je 
kledij bij je aandoet? Is het op de 
manier die jij wil? Kun je dit duide-
lijk maken? Is er communicatie ? 

 

De klemtoon lag op het beleven 
van, maar ook op het hulp bieden 
aan elkaar. Hoe is het om een col-
lega vb. eten te geven?  

Fran draaide even de rollen om :) 

We lieten ook het verschil ervaren 
tussen ‘aangekondigd’  en ‘niet – 
aangekondigd’ een opdracht uit te 
voeren.  
Vb. draaien op de tafel zonder 
aankondigen, mond afvegen na 
het eten, in een tillift hangen, ... 

Belangrijk is ook ‘de aandacht’ die 
we wel of niet geven aan de per-
soon waar we mee bezig zijn.  

Over het hoofd heen met een col-
lega babbelen … hoe wordt dit er-
varen? Of als je de telefoon gaat 
opnemen en de zorgvrager alleen 
achterlaat ... 

We hopen dat iedere deelnemende 
medewerker zich een ervaring rij-
ker voelt.  
We organiseren binnenkort een 
belevingsdag! 

B 

Net zoals de organisatie ‘Dag van de Zorg’ zetten wij iedere dag een an-
der doelpubliek in de kijker. We laten jullie nog eens mee genieten van 
deze fantastische week. 
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tuifmeel in de zorg 

Wat een drukte in de ‘Week van de zorg’, maar een leuke druk-
te. Op dinsdag organiseerden we de tweede editie van 
‘Stuifmeel in de zorg’, een samenkomst met stage-coördinatoren 

en –begeleiders vanuit diverse scholen. We hielden het thema ‘Beleef de 
zorg’ aan.  

26 leerkrachten vanuit 16 verschillende scholen en 7 verschillende oplei-
dingen zijn ingegaan op onze uitnodiging. Dit geeft aan hoe belangrijk de 
scholen het vinden om een goed contact te houden en geïnteresseerd 
zijn in onze werking.  

Suzanne en Dirk gaven informatie rond het persoonsvolgend budget en 
het strategisch beleid.  

Na een vragenronde waren er activiteiten, verdeeld over het 
DVC en Dageraad. Ze konden deelnemen aan meditatief rol-
stoeldansen, een verwenmoment, een activiteit in de Joker, 
rolstoeldansen en themawerking op Dageraad. De stagebege-
leiders vanuit de opleidingen verpleegkunde konden kennis-
maken met 4 leefgroepen die een verpleegkundige als leef-
groepbegeleider hebben. 

Daarna werden ze in gesprekgroepjes verdeeld en konden ze 
zich buigen over een aantal vragen met een koffie en een 
stukje taart.  

De vragen gingen vooral over het imago van onze voorziening. De ant-
woorden zijn gebundeld. Daaruit kwam terug heel wat bruikbare info. 
Één ding is zeker: ze zijn unaniem tevreden over het onthaal en de bege-
leiding van de stagiairs. We maken daar wel een duidelijk verschil met 
andere voorzieningen. De professionaliteit gecombineerd met een warme 
sfeer wordt als fantastisch ervaren. Het feit dat er één aanspreekpunt is, 
wordt als heel goed bevonden. Dit geeft een vertrouwd gevoel.  

De medewerking naar scholen wordt heel sterk gewaardeerd. De bereik-
baarheid en het onbekend zijn met onze zorgvragers zijn dan de belang-
rijkste redenen waarom er soms minder studenten kiezen voor onze 
voorziening.  

Om ons zorgvragers meer in de picture te zetten wordt er voorgesteld 
om meer met filmpjes te werken, de website gebruiken (is lopende trou-
wens), meer schoolbezoeken, sociale stages, … 
En iets voor de werkgroep verbouwingen: het gebouw blijft wat minder 
qua aantrekkelijkheid. Toch vinden ze de vlaggen en het doek een grote 
verbetering. Heel wat nieuw ingerichte ruimtes (cfr. Het onthaal) kunnen 
op hun goedkeuring rekenen. 

Ik wil iedereen die geholpen heeft van harte bedanken. Het enthousias-
me en de inzet is echt wel gevoeld. Dit kan ik afleiden uit de vele positie-
ve reacties die ik gekregen heb.  

Een welgemeende dankjewel aan alle collega’s die stagiairs begeleiden 
en dat zijn er veel. Door jullie heeft onze voorziening een heel goede 
naam als stageplaats. Zonder jullie kan dit niet.  

Een merci aan de vele collega’s die meehelpen aan schoolbezoeken en de 
talrijke sociale stages. Voor collega’s die nog zouden twijfelen: stages 
begeleiden IS investeren in je collega’s van morgen. Het is altijd goed 
om later collega’s te krijgen die hier stage gelopen hebben. 

Een tevreden coördinator stages/vrijwilligerswerk 

S 

 

Week van de zorg 

“Een welgemeen-
de dankjewel  

aan alle collega’s 
die stagiairs  

begeleiden en  
dat zijn er veel.  

 
Zonder jullie kan 

dit niet.” 
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p woensdag was er familienamiddag voor onze zorg-
vragers en one-naai-stand van Hartedeken 

We nodigden ouders en families van onze zorgvragers uit om 
aan te sluiten op een activiteit. Ze hebben er van genoten! 

 
 
We zetten Hartedeken nog eens extra in de kijker door 
dit in de week van de zorg te laten doorgaan. Iedereen 
was welkom om te naaien, te knippen of eens te komen 
kijken naar de Hartedekens.  
 
 

 
orkshops voor de leerlingen van het 6de leerjaar 
 
We nodigen de 6de leerjaren van scholen in Deinze of net 
daarbuiten uit met als doel deze jongeren de zorg te laten  

beleven. We ontvingen 88 leerlingen!. De jongeren werden onderge-
dompeld in 4 workshops: prikkelbeleving, hef– en til, communicatie en 
fietsen met aangepaste fietsen.  
 

O 

De jongeren  
werden onder  
gedompeld in  
4 workshops.  

 
We lieten hen zelf 

noteren hoe zij 
de zorg beleefd 

hebben. 

Ik vond het fijn 
om  eens te voe-

len hoe het is 
om in een rol-
stoel te zitten. 

De draaglift was 
super leuk. Deze 
uitstap was top! 

W 

 

 

Week van de zorg 



 

 DE BRUG - 37 

VOELSPRIETEN 

Het was super-
leuk! Een dikke 
proficiat voor 

alle verzorgers 
en de rest! Ho-
pelijk komen we 
nog eens terug. 

Een leerrijk  
inleefmoment 

voor onze  
leerlingen. 
Dank je. 

De snoezel-
ruimte was  
super leuk! 

Het was een 
supertoffe  

ervaring voor 
groot en klein. 

 

Week van de zorg 
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Dag van de zorg 

 

p 18 maart is het eindelijk zo ver. We zetten onze deuren open 
voor het grote publiek, zowel in het hoofdgebouw als op Dage-
raad. Alle diensten stonden in de kijker die dag! O 

 

Iets meer dan 900 bezoekers  

Gerealiseerd door 140 vrijwilligers 
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VOELSPRIETEN 

 

Jullie waren fantastisch! 

 

 

Caroline De Coster 
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Vijf vragen aan Nina 

ie ben je, waar woon 

je en met wie? 

Ik ben Nina Lanckriet, 

werk nu 7 jaar in het DVC en dit 

op leefgroep Labyrint. 

Samen met mijn vriend Cedric en 

mini keeshondje Donny woon ik in 

Tielt. Daar zijn we het huis die we 

ongeveer een jaar geleden gekocht 

hebben aan het opfrissen.  

In september verwachten we ook 

ons eerste kindje, het wordt een 

zoontje. We zijn helemaal in de 

wolken van dit kleine wonder die 

ons te wachten staat. 

Wat is je favoriete reisbestem-

ming en wie neem je allemaal 

mee?  

Mijn favoriete reisbestemming is 

ergens waar ik nog niet ben ge-

weest. Ooit zou ik heel graag Ame-

rika doorkruisen met een mobilho-

me en dit voor een aantal maan-

den. Daarvoor zou ik de mensen 

willen meenemen die het dichtst 

bij m’n hart liggen, en dit is zoals 

bij velen mijn gezin.  

Mijn vriend, mijn hond, mijn toe-

komstige kind(eren), maar ook 

mijn moeder, stiefvader en mijn 

jongere zus. Dit zijn de belangrijk-

ste personen in mijn leven en met 

hen zou ik een leuke reis willen 

maken en toffe herinneringen 

vastleggen. 

 

Je werkt nu al enkele jaren 

in het DVC, wat is je leukste 

herinnering die je ooit mee-

maakte?  

Toen ik in 2010 als stagiaire 

begon in het DVC, had ik nooit 

de samenhorigheid en verbon-

denheid verwacht die je bij ons 

hebt. Je zou denken dat dit in 

zo’n grote voorziening bijna 

niet mogelijk is. Toch merkte ik 

al snel dat veel mensen elkaar 

kennen, maar toch kom je nog 

dikwijls mensen tegen die je 

nog nooit gezien hebt.  

De energie dat iedereen dagda-

gelijks geeft om het de bewo-

ners zo veel mogelijk naar hun zin 

te maken en hun leven zo kwali-

teitsvol mogelijk te maken is hart-

verwarmend. Mijn eerste muziek-

week was onvergetelijk, net zoals 

vele andere activiteiten als de len-

tewandeling, bachte in de wei,..  

Het is vreemd om nu al enkele 

maanden thuis te zijn voor mijn 

zwangerschap, en anders bijna da-

gelijks in het DVC te vertoeven. 

Het is geruststellend om thuis te 

zijn in deze spannende periode en 

je rustig voor te bereiden op de 

tijd die komt, maar toch mis je wel 

het contact met de medewerkers 

en de bewoners!  

 

 

 

W 

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere mede-
werker van het DVC Heilig Hart. Elien Dobbels, leefgroep begeleider Da-
geraad Oranje, stelt vijf vragen aan Nina Lanckriet, leefgroep begeleider 
Labyrint. 
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Wat had je graag willen zijn in 

een vroeger verleden en waar-

om?  

Dat is een moeilijke vraag. Waar-

schijnlijk sowieso een beroep om 

andere mensen te helpen. Psycho-

logie en maatschappelijk werk 

hebben mij altijd aangesproken, 

dus misschien iets in die richting. 

Jonge studenten helpen om hun 

weg uit te stippelen, problemen 

helpen oplossen. Maar ik ben heel 

blij met wat ik nu doe, ik zou het 

mij ook niet anders kunnen voor-

stellen.  

Wat zou je nog willen realise-

ren in de toekomst? 

Het liefste wat ik wil is een geluk-

kig leven leiden: een leuk gezin, 

een goede gezondheid voor mezelf 

en de mensen rondom mij, een 

goede moeder worden, tijd om te 

genieten van de kleine dingen.  

Samen met voldoening hebben van 

je werk en mooie herinneringen 

maken met de mensen die ik 

graag zie, zouden van mij een ge-

lukkig mens maken.  

VRAAGSTAART 

Creatieve Dageraders 

 

 

Creatief 
met hout 
tijdens de 

paas-
vakantie 
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Diversiteit in vrijwilligen 

aarlijks is er tijdens de 
‘week van de vrijwilliger’  
een studiedag die open 
staat voor vrijwilligers en 

voor iedereen die met vrijwilligers  
in zijn organisatie werkt. Deze 
keer in Antwerpen, met als thema  
“Diversiteit in vrijwilligen”. 

Oorspronkelijk was het de bedoe-
ling dat Kurt, Caroline en ikzelf aan 
deze studiedag zouden deelnemen. 
Helaas moest Kurt onder de te ho-
ge werkdruk afhaken. Volgende 
keer rekenen we zeker op zijn aan-
wezigheid. Gelukkig was er nog 
Caroline of ik was er niet geraakt 
en zou genoodzaakt zijn om deze 
leerrijke dag aan mij voorbij te la-
ten gaan. Tja dit is nu eenmaal 
een nadeel van diversiteit. Dit na-
deel zou later die dag nog aan bod 
komen tijdens één van de sessies. 

Eens ingecheckt en genoten van 
een potje koffie was het tijd voor 
de verwelkoming door Eva, voor-
zitter van het Vlaams steunpunt 
vrijwilligerswerk.  

Als eerste spreker kwam Se-
lahattin Koçak het woord. Binnen 
de Vlaamse koepel van de voetbal-
bond is hij verantwoordelijk voor 
diversiteit. Naast het feit dat niet 
alle voetbalclubs steenrijk zijn en 
dat velen met vele uren vrijwilli-
gerswerk dienen te overleven, 
boeide mij aan zijn uiteenzetting 
vooral het feit hoe hij diversiteit 
wist aan de man te brengen bin-
nen de clubs. Op zich ligt of lag 
daar geen enkele ploeg van wak-
ker maar hij wist zijn thema te 
koppelen aan het karretje van de 
fairplay, wat binnen de voetbal wel 
veel belangstelling geniet. Zo zijn 
er toch al diverse clubs divers!  

Diversiteit is er niet enkel binnen 
het verenigingsleven of het vrijwil-
ligerswerk. Ook binnen de bedrijfs-
wereld steekt deze term meer en 

meer de kop op. Tegen-
woordig zijn er zelfs grote 
ondernemingen die pronken 
met een heus diversiteitsla-
bel. Welke voorwaarden 
hier zoal aan verbonden 
zijn vernamen we van Kir-
sten D’Hooghe van Verso.  

Zou het voor onze instelling 
geen mooie uitdaging zijn 
om diverse zorg te bieden 
en dit aan en door diverse 
mensen? 

In welke mate je bedrijf al 
dan niet divers is kan je wel 
degelijk meten. Op basis 
van welke parameters en 
met welke tools dit kan 
werd ons bijgebracht door 
Jan De Haen die sprak na-
mens Actiris. Aan de hand 
van deze instrumenten zet 
men diversiteit om in een 
meetbaar iets en kan ook de even-
tuele vordering worden opgeme-
ten.  

Na deze hele boterham was het 
hoog tijd voor een broodje. Vervol-
gens werd de draad terug opgeno-
men door Laura Kerstens, diversi-
teitsambtenaar in Kapellen. Op 
haar beurt kwam zij haar project 
in samenwerking met Fedasil toe-
lichten.  

Opvallend binnen dit project vond 
ik dat de vrijwilligers hier betaald 
werden voor hun diensten.  In de 
zaal hoorde ik her en der de vraag 
of het hier nog wel vrijwilligers be-
trof. Niemand stelde de vraag 
rechtstreeks, het antwoord blijf ik 
dus schuldig. Verder was het wel 
mooi om horen dat men de taal-
problematiek wist te omzeilen met 
behulp van pictogrammen. Waar 
een wil is blijkt dus vaak ook wel 
degelijk een weg te zijn! 

Over willen en de weg daar naar 
toe gesproken.  

J 

 
 

“Waar een wil is 
blijkt dus vaak 

ook wel degelijk 
een weg te zijn!” 

 
 

http://www.standaard.be/plus/tag/selahattin-koak
http://www.standaard.be/plus/tag/selahattin-koak
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Hoe slaag je er in om ook per-
sonen met een beperking te 
laten vrijwilligen?  

Voor het antwoord op deze vraag 
was ik helemaal tot in Antwerpen 
gekomen. Aandachtig volgde ik de 
uiteenzetting van het VFG, alsook 
de vragen en de discussie die er op 
volgden.  

Uiteindelijk kon ik het niet nalaten 
om uit de kast te komen. Vele ver-
baasde blikken, hier en daar wat 
gemompel was het resultaat. Bleek 
er nu toch wel zo een beperkte 
vrijwilliger in de zaal te zitten.  

Eigenlijk troffen deze reacties me 
meer dan ik me op dat moment 
realiseerde.  

Blijkbaar slaagt men er nog steeds 
niet in om de mens achter de be-
perking te zien, of toch althans 
niet om de mogelijkheden naast de 
beperking te zien.  

Vermoedelijk begrijpt niemand van 
de onbeperkten dat het net dit 
soort reacties zijn die er voor zor-
gen dat je beperking pijn gaat 
doen en niet zozeer de beperking 
op zich.  

Volgens mij onderstreept dit alles 
nog maar eens hoe mooi onze sa-

menwerking in ons DVC is.  
Buitengewoon, bijzonder …. 

 

Als laatste in de rij was het de 
beurt aan Lotte Verplancke van  
vzw Natuurpunt. Binnen deze vzw 
vertaalde het gebrek aan diversi-
teit zich vooral in het gebrek aan 
jonge vrijwilligers. Onder begelei-
ding van één van de voorgaande 
sprekers werken zij nu een traject 
af dat uiteindelijk zou moeten lie-
den tot meer diversiteit binnen 
hun vzw. Eventuele resultaten 
hiervan zijn echter nog niet of nau-
welijks meetbaar. 

Afsluitend nam voorzitter Eva nog-

maals het woord ter bedanking 

van de sprekers en de deelnemers.  

Heel wat wijzer trokken Caroline 

en ikzelf terug richting Bachte. Op 

de terugweg waren we het er over 

eens dat dit een zinvolle en leuke 

dag was geweest en dit omwille 

van diverse redenen. 

Andy Declercq,  

vrijwilliger administratie/

informatica 

WIJSNEUS 

 Van Waes Matteo 

 Cabbeke Gilles 

 De Zutter Amber 

 Bidas Alicja 

 Van Parijs Ferre 

 Nagy Csenge 

 Van Praet Maïté 

 Van Hecke Delano 

 De Paepe Glenn 

 Taghon Timothy 

Communicanten in het DVC 

“Bewijst  
nogmaals hoe 

speciaal en  
uniek onze  

samenwerking 
hier wel is.” 

 
 

Op 19 mei  
doen zij  

hun plechtige 
communie. 
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Op zaterdag 14 april was het 
‘Popelspel’ te gast in de polyvalen-
te zaal van DVC Heilig Hart en zo-
als de naam al laat vermoeden, 
stonden medewerkers en hun kin-
deren te popelen om dit poppen-
theater te zien.  

De enthousiaste groep van men-
sen, allemaal afkomstig uit de op-
voedingssector, namen ons mee in 
een spannend verhaal, Mascopiro, 
genaamd.  

Dit is gebaseerd op het gelijkna-
mige boek van jeugdschrijver 
Marc De Bel.  

Op een leuke, grappige, soms 
beetje griezelige, interactieve en 
vooral boeiende manier kwam de 
problematiek van de teloorgang 
van het regenwoud aan bod.  

De kinderen in de zaal keken ge-
boeid naar deze voorstelling en ze 
kregen ook de kans om met de 
poppen te spelen en eens achter 
de schermen te kijken van de pop-
penkast.  

BuitenBeen - poppentheater 

De acteurs brachten vol enthousi-
asme hun verhaal en op deze leu-
ke manier konden ze hun maat-
schappelijke boodschap vlot over-
brengen bij de kinderen en de 
volwassenen in de zaal.  

Het stuk is gericht naar kinderen 
van de lagere school maar het 
kon zeker ook de volwassenen 
bekoren.  

Het was een zeer geslaagde voor-
stelling en ook de reacties achter-
af van iedereen waren er van en-
thousiasme! 

 

BuitenBeen 

“De kinderen  
kregen ook de 

kans om met de 
poppen te spelen 
en eens achter 
de schermen  
te kijken.” 
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Kalender 

MEI 

 

02.05 Forum fotobeheer 

03.05 Lentewandeling 

03.05  Managementraad 

08.05 Oliebollenbak 

08.05 Forum verslikken 

14.05 Dag van de leefgroepb.  

15.05 Forum fotobeheer 
 Raad van Bestuur  

17.05 Ondernemingsraad 

19.05 Plechtige communie 

20.05 Pannenkoekenbak 

22.05 Comité 

24.05 Personeelsvergadering 

28.05 Workshop aankondigen 

29.05 Basiscursus 

JUNI 

 

02.06 Dag naar de zoo 

05.06 Managementraad 

05.06 Workshop aankondigen 

07.06 Heilig Hartfeest 

12.06 Basiscursus 

15.06 Geen school 

19.06 Raad van Bestuur 

21.06 Ondernemingsraad 

26.06 Comité 
 Algemene vergadering 

27.06 Uitstap Oostende 

29.06 Start van de vakantie 

 

5 juli 
 

Bachte  
in de wei 

14 september 
 

Bacht’ in’t licht! 
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Familieberichten 

 

OVERLIJDEN 

 

De heer René Bracke, 16 februari 
2018, grootvader van Dorine 
Bracke, leefgroepbegeleider Ame-
thist 

De heer Roger De Clercq, 19 fe-
bruari 2018, grootvader van Leen 
De Vos, stafmedewerker informa-
tie en fundraising 

De heer Albert Leyseele, 26 febru-
ari 2018, vader van Nadine Ley-
seele, leefgroepbegeleider Kazoo 

Mevrouw Marie Louise De Groote, 
27 februari 2018, moeder van 
Veerle Verscheuren, leefgroep-
begeleider Mozaiëk en grootmoe-
der van Elien Moerman, leef-
groepbegeleider Contrabas 

De heer Staf Janssens, 27 februari 
2018, schoonvader van Nadine 
Demuytere, leefgroepbegeleider 
Dageraad Blauw 

Erik De Meulder, 4 maart 2018.  
Erik verbleef op Triangel 

De heer Leon Labis, 6 maart 2018, 
vader van Rosane Labis, nacht-
begeleider 

Julie Berghgracht, 9 maart 2018.  
Julie verbleef op Puzzel 

De heer Astère Everaert, 12 maart 

2018, grootvader van Dries 
Nachtergaele, verpleegkundige 
Domino 

Mevrouw Roza Everaert, 23 maart 
2018, moeder van Caroline 
Claeys, ondersteunend leefgroep-
begeleider 

De heer Franciscus Van Den 
Eynde, 26 maart 2018, vader van 
Annemie Van Den Eynde, leef-
groepbegeleider ‘t Riet 

Mevrouw Jacqueline Van Moerkerc-
ke, 27 maart 2018, schoonmoeder 
van Sabine De Winter, leef-
groepbegeleider Aquamarijn 

Julia De Maere, 20 maart 2018,  
Julia verbleef op Cirkel 

Mevrouw Mariette De Kée, 2 april 
2018, schoonmoeder van Christi-
ne Hertoge, medewerker alge-
meen onderhoud – economaat 

Faye Stubbs, 3 april 2018.   
Faye verbleef op Saffier 

De heer Adriaan Van Doorselaere, 
7 april 2018, grootvader van Sa-
rah Van Doorselaere, onthaal-
medewerker 

Mevrouw Maria De Keyser, 8 april 
2018, moeder van Anne Maebe, 
activiteitenbegeleider 

GEBOORTE 

 

Loïc Van Hoorde, 8 februari 2018, 
zoontje van Glenn en Debbie Van 
Brabant, leefgroepbegeleider 
Opaal en Mozaïek 

Arthur Dhoore, 16 februari 2018, 
kleinzoon van Marianne Denert, 
leefgroepbegeleider Triangel 

Iza Boone, 19 februari 2018, 
dochtertje van Steven en Ilse 
Kerckaert, leefgroepbegeleider 
Toermalijn 

Cyriel Bossuyt, 28 februari 2018, 
zoontje van Stefanie Van Dorpe, 
ondersteunend leefgroepbegelei-

der en kleinzoon van Catherine 
Bourgeois, activiteitenbegeleider 

Estee Torfs, 12 maart 2018, klein-
dochter van Annie Martens, leef-
groepbegeleider Dageraad Oranje 

Felix De Munck, 19 maart 2018, 
zoontje van Dries De Munck, me-
dewerker technische dienst en 
kleinzoon van Sylvie Heyse, leef-
groepbegeleider Kazoo 

Ella Vandevelde, 6 april 2018, 
dochtertje van Tiffany Lagaet , 
leefgroepbegeleider Mikado 
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Bloesem 
 

In de knop gevouwen 
ben je verwachtingsvol 
afwachtend compleet 

de warmte doet je 
volmaken 

plots ontvouwen 
laat je eindelijk je 
schoonheid zien 


