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Dienstverleningscentrum Heilig Hart 

 
We zijn inmiddels in het ‘jaar 1’ beland. Figuurlijk bedoeld uiteraard.  
Sinds 1 januari 2017 is voor de volwassen zorgvragers het systeem van  
de Persoonsvolgende Financiering van start gegaan.  
Een heel andere vorm van financiering van de zorg, en daarmee gepaard ook  
een nieuwe manier om de zorg te organiseren. 

Het woord overgangsjaar is echt op zijn plaats. Er is veel regelgeving die nog niet  
helemaal op punt stond in het begin van het jaar en dat is zelfs op vandaag nog zo. 
Maar we stonden er met zijn allen voor en we zijn mee in het bad gesprongen. 

Het jaarverslag gaat zeker niet alleen over dat nieuwe systeem. Het is wel een feit 
dat die overgang als een soort van rode draad doorheen het jaar heeft gelopen.  
En toch, er was ook gewoonweg opnieuw van alles te doen en te beleven in ons DVC. 

Net om u daar een beetje inzicht in te geven, bieden we u graag dit jaarverslag 2017 
aan. U krijgt er een mooie doorlichting van hoeveel kleur dit jaar bracht. 

We vervolgen met overtuiging onze ingeslagen paden. 

 

Veel leesplezier!  





Onze zorgvragers 

 
In 2017 maken 397 zorgvragers gebruik van onze dienstverlening.  
 
Onze zorgvragers zijn kinderen, jongeren en volwassenen 
 met een matig, ernstig tot diep mentale beperking, eventueel met bijkomende  

ernstige tot zware motorische handicap, zintuigelijke beperking, medische of  
gedragsproblematiek 

 met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
 met een licht mentale beperking of psychische beperking eventueel met  

bijkomende motorische en/of zintuiglijke beperking. 
 
Enkele cijfers over ondersteuning en zorg in 2017: 

 Het DVC wordt een vergunde zorgaanbieder (VZA). Op 1 januari 2017 krijgen  
al onze meerderjarige zorgvragers een persoonsvolgend budget (PVB). 

 De medewerkers van het sociaal-administratief loket maken 191 nieuwe  
individuele dienstverleningsovereenkomsten op. 

 We realiseren heel wat kortopvangen:  
796 nachten en 1006 dagopvangen, in totaal voor 44 zorgvragers. 

 Binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) bedienen we 23 zorgvragers  
op 14 leefgroepen. Dit zijn hoofdzakelijk minderjarigen. 

 We nemen afscheid van 8 zorgvragers door overlijden. 





Het jaar van de verhuis 

 
14 februari 2017 staat in ons geheugen gegrift als de dag van de verhuis naar  
Dageraad. Dageraad Groen en Dageraad Rood zien een nieuwbouw in hun tuin 
‘groeien’ en uiteindelijk verwelkomen ze op Valentijnsdag 4 nieuwkomers:  
Dageraad Blauw, Oranje, Geel en Violet.  

Een aantal Dageraad weetjes: 

 Hier wonen meer dan 50 zorgvragers verspreid over 6 groepen.  

 Elk heeft er een individuele kamer, voorzien van een beluistersysteem voor ‘s nachts.  

 De nieuwe leefgroepen zijn verbonden door een gemeenschappelijke binnentuin.  
Bij goed weer is dit een aangename plek om samen te zijn en samen te beleven.  
Er ligt een mooi lusvormig pad rond Dageraad Rood en Groen, daar kunnen  
de zorgvragers fietsen en wandelen. 

 Er is ook een cafetaria, een vergaderruimte, een kookruimte en een therapeutisch bad. 

 Er werken hier veel disciplines samen: begeleiders van de leefgroepen, een logopediste, 
kinesisten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, een verpleegkundige, poetsdienst, 
nachtbegeleiders, logistiek, diensthoofd, ondersteuningscoördinatoren, assistent dienst-
hoofd, … Ook de sportdienst en de muziektherapeut komen op geregelde tijdstippen 
naar Dageraad.  

Allemaal met hetzelfde doel voor ogen:  
een goede kwaliteit van leven voor de zorgvragers die wij ondersteunen.  





Onze medewerkers 

 
 

De verhuis naar Dageraad 
houdt medewerkers bezig. 

Via luistersessies gaan we 
op zoek naar wat  

medewerkers over die  
overgang denken en voelen.  

We versterken het team  
vertrouwenspersonen.  

Het team wint aan  
diversiteit. Dit is nodig om 
de stap naar vertrouwens-

personen te verkleinen.  

We investeren verder in  
ergonomie,  

drie medewerkers volgen  
de opleiding tot tilcoach.  

Dat brengt ons aantal  
tilcoaches op vijf.  

98  

stagiairs  

190  

vrijwilligers  

537  

personeelsleden  



DVC Heilig Hart, een partner 

 
4 nieuwbouw studio’s, aanpalend aan de leefgroepen van de site Dageraad,  
bieden een aangepaste leefomgeving voor personen met een motorische beperking 
die zelfstandig kunnen wonen.  
Deze studio’s kunnen we ook te huur aanbieden aan familie van zorgvragers om  
de zorg voor hun zoon/dochter zo lang als gewenst en mogelijk deels zelf nog  
op te nemen. 

We starten met ‘De Joker’. De Joker biedt een zinvolle dagbesteding en dagopvang 
voor jongeren en jongvolwassenen met een mentale en eventueel meervoudige  
beperking die geen werkgerelateerde of functionele activiteit kunnen uitvoeren.  
De activiteitenbegeleiders staan in voor een aangepast activiteitenprogramma en  
begeleiden de pauzes, het middagmaal en staan in voor de nodige verzorging.  
De zorgvragers kunnen er genieten van muziekactiviteiten, sport – en bewegings-
momenten, belevings-en sfeermomenten binnenshuis of in onze Leietuin,  
kookactiviteiten, animatie, … 

Daarnaast hebben we ons activiteitencentrum ‘De Workshop’.  
Dit activiteitencentrum met een atelierwerking ligt in het centrum van Deinze. Hier 
begeleiden we zorgvragers met een matig tot ernstig mentale beperking.  
Er zijn diverse functionele activiteiten mogelijk. De ‘workshopbegeleiders’ organiseren 
onder andere een crea-, kaarsen- en speksteenatelier.  
De creatieve realisaties van de deelnemers zijn te koop in onze eigen winkel, naast 
het atelier.  



DVC Heilig Hart, een partner 

 
De invoering van de persoonsvolgende financiering is een mijlpaal voor volwassen 
personen met een beperking.  

Eén van onze opdrachten is om ons aanbod voor volwassenen te omschrijven in  
ondersteuningspakketten. Medewerkers uit de verschillende diensten leveren  
samen met de zorgvragersraad een bijdrage aan de beschrijving van de mogelijke 
ondersteuning en zorg voor volwassenen in het DVC Heilig Hart.  

Vier ondersteuningspakketten beschrijven de mogelijke ondersteuning en zorg  
zodat zorgvragers zich een idee kunnen vormen van het leven binnen en buiten  
onze voorziening.  





DVC in de samenleving 

 
Wij stellen onze voorzieningen zo veel mogelijk open voor anderen.  
En tegelijk komen we ook zelf naar buiten. 

De fototentoonstelling ‘Buiten-gewoon Bijzonder’ in het mudel in Deinze is een  
voltreffer met meer dan 1300 bezoekers tijdens de duur van de tentoonstelling.  
Twintig foto’s van fotograaf Joost Van Hoey brengen ‘het leven in het DVC’ in beeld.  

Een zonnige zaterdag in mei lokt heel wat zorgvragers en familieleden naar het DVC 
voor het Classic Car Familietreffen. Het zorgt voor glunderende gezichten bij jong en 
oud. Dankzij Rotary Club Tielt smullen ze van een lekker dessertenbuffet met als  
kers op de taart een ritje in een oldtimer.  

Opnieuw vinden bedrijven de weg naar ons en komen vrijwillig een dag de handen uit 
de mouwen steken. Het mondt onder andere uit in een rolstoelwash, opgeruimde 
bergruimtes en een ingegraven trampoline.  

Kaartliefhebbers zijn in oktober terug van de partij op onze jaarlijkse kaartavond. 

En we leren Winterleie kennen. Winterleie heeft alle ingrediënten voor een succesvolle 
kerstmarkt. Meer dan 20 verschillende kraampjes, optredens van 5 verschillende 
bands, tientallen vrijwilligers en meer dan 1000 bezoekers.  





Organisatie in ontwikkeling 

 
De lang verwachte verhuis naar de nieuwe site Dageraad kenmerkt het jaar 2017.  
Ingrijpend voor al wie verhuist, maar ook voor wie daar reeds woonde én voor  
diegenen die in het hoofdgebouw verblijven en de samenstelling van hun groep  
zien veranderen. 

Daarom zetten we onze stappen inzake de ontwikkeling van organisatie in de eerste 
jaarhelft ietwat on hold. Maar in de tweede helft van het jaar starten we opnieuw.  
We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met een externe consultant die ons  
in het jaar 2018 zal begeleiden.  
Samen zullen we zoeken naar een vertaling van wat we hoorden en leerden over een 
organisatieverandering naar een model dat voor onze voorziening tegelijk werkbaar is 
én toch een uitdaging vormt. Een vorm van organisatie die behoudt waar we sterk in 
zijn maar wel ontwikkelingskansen ziet waar die nodig zijn.  

Rond het Masterplan voor ons gebouw hebben we ook niet stilgezeten. Met behulp 
van externe deskundigheid maken we een eerste, zeer voorlopige schets van hoe  
onze voorziening er binnen pakweg 5 tot 10 jaar zou kunnen uitzien.  

We staan klaar om in het jaar 2018 effectief ons masterplan uit te schrijven en om 
onze plannen concreet voor te bereiden.  
Ook hier dus: de organisatie is volop in ontwikkeling. 



Wil je meer weten? 

 
Wil je een ruimer geheel van onze jaarcijfers? 

Mail naar info@dvcheilighart.be en we geven je graag  

waar we jou mee van dienst kunnen zijn. 

 

 

Wil je DVC Heilig Hart steunen? Bedankt aan elke sponsor, groot en klein! 

Stortingen zijn altijd welkom op BE29 8901 2429 9164. 

Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. 

 

 

 

 

 

Heilig Hart 

Dienstverleningscentrum voor personen  

met verstandelijke beperkingen vzw  

Leernsesteenweg 53       info@dvcheilighart.be 

9800 Deinze         www.dvcheilighart.be 

09 387 77 11         www.facebook.com/dvcheilighart 


