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2018, met vlag en wimpel

Dienstverleningscentrum Heilig Hart
In ons jaarverslag 2017 las je dat we in het symbolische ‘jaar 1’ aanbeland
waren. Dat had te maken met de start van de persoonsvolgende financiering
(PVF) voor de meerderjarigenwerking.
Je zou kunnen verwachten dat we nu terugblikken op ‘jaar 2’.
Dat is maar ten dele waar. 2018 had in verband met de PVF nog zodanig veel
in petto dat we in feite over het jaar ‘1+’ zouden kunnen spreken.
Een jaar waarin alles verder vorm moest krijgen en zich een beetje zou gaan
settelen. Maar dat is eigenlijk iets te optimistisch gedacht.
We zijn nog altijd op zoek naar de meest passende antwoorden op wat daar
in 2017 in gang is gezet. Intussen bereidt men trouwens een zelfde soort
beweging voor in de minderjarigenzorg.
Het hele gebeuren staat dus niet stil. En dat is wat we ook met deze vogelvlucht
over 2018 willen laten zien. Onze voorziening staat ook niet stil. Ze zet verder
wat haar inspirators en stichters zoveel jaren geleden bedoeld hadden:
kwaliteitsvolle ondersteuning en zorg bieden aan mensen met beperkingen.
En ze probeert dat alles in te passen in een nieuwe hedendaagse manier van
werken met en voor mensen. Maar altijd … met een hart.
We hopen dat we die warme boodschap kunnen overbrengen in dit jaarverslag.
Veel leesplezier!

In 2018 maken 409 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, zintuiglijke 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.

Flexibel inspelen op nieuwe ondersteuningsvragen
We merken dat nieuwe ondersteuningsvragen niet altijd direct aansluiting
vinden bij onze open plaatsen. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar kortverblijf
en naar ondersteuning in de thuissituatie. We willen ook aan deze zorgvragers
een gepaste ondersteuning kunnen bieden.
We werken een plan uit dat inspeelt op de vragen die zich aandienen, dat past
binnen onze mogelijkheden en kadert binnen onze visie op ondersteuning en zorg.
Met ‘Perspectief 2020’ blijven we voor de uitdaging staan zoveel mogelijk zorgvragers te bedienen. Tijdelijk of deeltijds open plaatsen kunnen ondersteuning bieden
aan zorgvragers die hier nood aan hebben maar momenteel geen geschikt aanbod
vinden.
In 2018 voeren we een nieuw registratiesysteem in. Dat laat ons toe snel een
overzicht van beschikbare plaatsen te consulteren om zo efficiënt mogelijk aan
deze nood tegemoet te komen.
De zorg voor onze zorgvragers is onze reden van bestaan. Ook de zorg aan het
einde van hun leven. In oktober gaat de werkgroep palliatieve zorg van start.
De werkgroep heeft de doelstellingen: een visie uitschrijven, de werking van
palliatieve zorg binnen het DVC actualiseren, de deskundigheid in palliatieve zorg
verhogen en evolueren tot een palliatief support team.

Organisatieontwikkeling - sneukeltoer
In 2018 slaan we resoluut de weg in naar een nieuwe organisatiestructuur.
Ute Coudyser komt ons als externe consultant begeleiden. Dankzij projectsteun
van ESF (Europees Sociaal Fonds) kunnen we een ‘innovatiebegeleider’ aanstellen.
Danny Bunck wordt de trekker en het aanspreekpunt in het hele proces.
Tijdens een personeelsvergadering in mei zien we een plan van aanpak.
Meteen daarna gaat een eerste projectteam aan de slag om een sneukeltoer
uit te werken. Geen gewone personeelsactiviteit, maar met de bedoeling om
de medewerkers hun ideeën rond missie, visie en kernwaarden te kennen.
Op een zomerse 27 september wandelen en sneukelen meer dan 300 medewerkers
doorheen onze Leietuin. We kunnen van een succes spreken. Het resultaat is een
schat aan informatie.
Met die informatie gaat een volgend projectteam aan de slag. De vaststellingen
en conclusies uit de sneukeltoer zullen bepalend zijn in de uitbouw van de
organisatiestructuur.
Dit projectteam doet er alles aan om in het voorjaar
van 2019 een blauwdruk te ontwikkelen van de
nieuwe organisatiestructuur.

DVC Heilig Hart, een partner
We zijn als dienstverleningscentrum deel van de samenleving. Te beginnen
hier in Bachte, bij uitbreiding in Deinze en omstreken.
We maakten de voorbije jaren de strategische keuze om daar doelbewuster
aan te werken.
Enkele voorbeelden om dat te illustreren:
•

•

•

Met onze ‘buren’ van de vzw Veilige Thuis maken we samenwerkingsafspraken.
We delen expertise met elkaar, zoeken naar verbindingen rond
beschermd wonen, denken gezamenlijk na over de inzet van onze punten voor
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en experimenteren met uitwisseling in het kader
van dagbesteding.
Het C+ overleg is een platform van voorzieningen actief in de jeugdhulp en het
onderwijs (Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra voor Ambulante Revalidatie,
Geestelijke Gezondheidszorg, ...). We kiezen als MFC bewust om aan dit
ontmoetings- en afstemmingsplatform deel te nemen.
In Oudenaarde zijn we actief in de organisatie van een kinderopvang tijdens de
schoolvakanties voor kinderen met een beperking. We brengen onze expertise
binnen in de opvang en nemen in de stuurgroep een rol op. Zo zijn we een partner
in het realiseren van een intersectoraal aanbod voor ondersteuning van minderjarigen met een beperking.

•

•

Kind en Gezin lanceert het project ‘Pionieren in samenwerking’ om via inclusieve
kinderopvang gezinnen met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte
beter te ondersteunen. Samen met de stedelijke kinderopvang van Deinze en het
Centrum Inclusieve Kinderopvang ‘De Elfjes’ starten we het traject in 2019.
We kiezen expliciet voor een nieuwe functie ‘Ondersteuningscoördinator
kortverblijf en mobiele ondersteuning’ met als uitdaging een mobiel team uit
te bouwen. Deze ondersteuningscoördinator richt zich voornamelijk op het
coördineren van externe aanvragen respijtzorg en kortverblijf en op het opstarten
van een mobiel team.

“We zijn ervan overtuigd dat deze
samenwerkingsverbanden naar
de toekomst erg belangrijk
zullen zijn.”

Personeel in de kijker

540

personeelsleden
werken in
onze organisatie

8752

uren
steken vrijwilligers
een handje bij

31%

van onze nieuwe
medewerkers
liep hier stage

We starten een samenwerking met 2 zelfstandige
thuisverplegingsdiensten.

We gieten onze personeelsvergadering in een
nieuw jasje.

Employer branding
blijft belangrijk.
Enkele realisaties in 2018:

Zij garanderen een 7/7
dienstverlening ter
ondersteuning van de
ochtend– en avondzorgen.

Op ‘In de kijker’, een
infomarkt, presenteert
elke werkgroep zijn
stand van zaken.

infobrochures en folders,
jobtool op onze website,
een banner en vlaggen aan
onze straatzijde, ...

Sponsoring, de kers op de taart
Een warme thuis en persoonlijke zorg bieden kost geld. Wij zijn erkend en
vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
en kunnen hierdoor rekenen op een basistegemoetkoming.
Het zijn onze sponsors die zorgen voor de kers op de taart. Dankzij hun giften
kunnen we onze zorgvragers iets extra aanbieden.
Een uitstap, een kamp, een speciale fiets, materiaal voor de leefruimte of een extra
ijsje in de zomer.
We kunnen trots terugkijken op 2018.
Sponsors schonken ons meer dan 135 000 euro. Maar wat voor ons nog het meeste
telt zijn de kriebels, glimlachen en leuke momenten voor de zorgvragers!
Wil je meer weten over onze sponsorwerking?
Ga naar ‘meer DVC’ > ‘sponsoring’ op onze website.
Stortingen zijn altijd welkom op BE29 8901 2429 9164.
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.

DVC in de samenleving
We doen gedurende het jaar inspanningen om onze deuren open te stellen
en de buitenwereld met ons kennis te laten maken.
2018 telt een paar uitschieters:
•

•

•

Op 18 maart doen we mee aan de Dag van de Zorg. 800 mensen bezoeken
onze voorziening en kunnen een kijkje nemen op de site Dageraad.
Vrijdag 14 september is er de vijfde editie van Bacht’ in ‘t licht!, een verlichte
avondwandeling die we organiseren in samenwerking met de buurt. Langs een
feeëriek parcours met duizenden kaarsjes beleven 1700 wandelaars een mooie
avond.
Onze voortuin is op zaterdag 15 december de locatie van de tweede editie van
Winterleie, een gezellige kerstmarkt. 29 kerstkraampjes verkopen leuke
cadeautjes en lekker eten en drinken. De opbrengst verdelen we tussen de
deelnemende leefgroepen.

Ook online zetten we een grote stap vooruit. Eind augustus gaat onze vernieuwde
website online. Nog altijd via www.dvcheilighart.be maar met actuele informatie
over ons ondersteuningsaanbod, een uitgebreide jobtool voor vacatures en meer
informatie over de workshop, sponsoring, e.a.

Masterplan
We verbinden de term masterplan meestal met bouw- of verbouwplannen.
Die zijn er in Bachte, zoveel is zeker. Maar het masterplan zoals we het hier
bedoelen gaat verder dan alleen de vraag “In welke gebouwen gaan we de
komende decennia ons werk verder zetten?”.
Het gaat ook over de vraag “In welk soort organisatie gaan we dit doen?”.
Beide vragen zitten vervat in het idee ‘Masterplan’. En aan allebei besteden we
veel tijd en energie.
Elders in dit jaarverslag lees je over de sneukeltoer en de organisatiestructuur
waaraan we werken.

Tegelijk werken we, in nauwe samenspraak met ons externe adviseur
Griet d’Hoop, aan concrete plannen over hoe wij de toekomst van onze
infrastructuur zien. Daar gaat het wel over gebouwen, van verbouwing over
nieuwbouw tot zelfs eventueel nieuw te bewandelen paden. Ook dit moet in
2019 concrete voorstellen opleveren.
Het spreekt vanzelf dat beide processen onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. We maken er dan ook werk van!

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.

We hopen dat we ook in 2019 iets voor je kunnen betekenen.
En we ontmoeten je graag op één (of meerdere) van onze activiteiten.

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

