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Wat een gek gevoel is dit. Een voorwoord neerpennen over een jaar waarvan
je, in volle corona crisistijd, soms het gevoel hebt dat het in een vorig leven lag.
Het is niet anders.
En toch, 2019 had echt wel van alles om het lijf. Het is alsof je pas beseft
hoeveel je beleeft en realiseert in een jaar op het moment dat je er op
terugblikt.
De titel ‘2019, een jaar in beweging’ verklapt al een beetje wat je leest en ziet
de volgende pagina’s. Nieuwe vormen van dienstverlening, nieuwe initiatieven,
vernieuwende innovaties.
Onze voorziening staat niet stil. Ze in continu in beweging. En als je zelfs
Hare Majesteit Koningin Mathilde kan laten bewegen, dan mag je trots zijn.
Dat zijn we! Op alles wat je leest in dit jaarverslag.
En ondertussen doen we verder. We vallen niet stil. Altijd met hetzelfde doel
voor ogen: kwaliteitsvolle ondersteuning en zorg bieden aan mensen met
beperkingen, met een hart voor bijzondere zorg.
Veel leesplezier!

Flexibel inspelen op nieuwe ondersteuningsvragen
Wie hulp wenst in de thuiscontext, in de kinderopvang, in school, in de buitenschoolse opvang, … kan bij ons terecht voor mobiele begeleiding. De vragen kunnen
heel divers zijn: opvoedingsondersteuning, ondersteuning op vlak van verzorging/
voeding, een luisterend oor, iemand die je ondersteunt in het traject met je kind,
iemand die samen met jou zoekt naar oplossingen, enz.
We starten hiervoor een mobiel team op met medewerkers uit verschillende
disciplines (opvoeding, kiné, verpleegkunde, beschermd wonen).
Studiowonen - brug naar 18. We voorzien een bemeubelde studio waarmee we
jongeren die (hoofdzakelijk) zijn opgegroeid in een leefgroep, willen laten proeven
van zelfstandig wonen. Door een voortraject en een nabije begeleiding tijdens hun
verblijf in Deinze willen we hen laten ervaren wat er allemaal komt bij kijken.
Zo willen we de brug naar 18 verkleinen.
Dagopvang De Joker gaat van start. 6 volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar
die geen werk-gerelateerde activiteit kunnen uitvoeren krijgen er een zinvolle
dagbesteding. We maken een aangepast activiteitenprogramma op basis van hun
interesses en mogelijkheden.
Palliatieve zorgen en overlijdens maken deel uit van het leven in onze voorziening.
De werkgroep palliatieve zorg zit niet stil en ontwikkelt een visietekst.
De volgende stap is de opstart van een palliatief support team.

Personeel in de kijker

546

personeelsleden
werken in
onze organisatie

Onze medewerkers krijgen
nieuwe arbeidskledij.

63

medewerkers
komen dit jaar
nieuw in dienst

We willen onze mensen
langer en tevreden aan het
werk houden, o.a. met
vorming over veerkracht.

We starten met
een vlinderfunctie in de
opvoeding die op elke leef- Vakbond en directie betogen
groep kan bijspringen om
samen in Brussel tegen de
ziektes sneller op te vangen. aangekondigde besparingen.

62

jobstudenten
op verschillende
diensten
Een aantal vrijwilligers
neemt initiatief en start een
stuurgroep vrijwilligers op.

Infrastructuur
Nieuwe ondersteuningsvragen stellen ons voor de uitdaging onze infrastructuur
aan te passen. We verbouwen enkele leefgroepen voor kinderen en jongeren met
een gedragsproblematiek zodat zij in een aangepaste en veilige omgeving kunnen
samenleven.
We hebben de mogelijkheid een stuk grond te kopen pal aan de overkant van ons
hoofdgebouw. In het kader van het masterplan biedt dit ons de kans een deel van
onze werking onder te brengen op een nieuwe site, hopelijk binnen een termijn
van 4 tot 6 jaar.
Een multidisciplinaire werkgroep werkt het project inhoudelijk uit. We weten nu al
dat het project zich zal richten tot minderjarigen. Accenten liggen op een huiselijke,
kindvriendelijke, veilige en stabiele omgeving.
Deze nieuwe kans in het
masterplan heeft gevolgen
voor het verbouwingsplan.
Een vernieuwde werkgroep
verbouwingen herbekijkt
daarom volledig de planning
voor verbouwingen in ons
hoofdgebouw.

Sponsoring, extra genieten
Onze sponsors zorgen voor de kers op de taart. Dankzij hun giften kunnen we
onze zorgvragers iets extra aanbieden.

Via de formule ‘samen en apart op vakantie’ kunnen zorgvragers vanuit verschillende
leefgroepen samen met familieleden, begeleiders en vrijwilligers genieten van een
weekje vakantie. Dankzij sponsoring kunnen ook zorgvragers met onvoldoende
financiële middelen hiervan genieten.
Samen met de ouders die al jarenlang een wijnactie organiseren om geld in te
zamelen, kunnen we ‘Atlantis’ openen. Atlantis is een snoezelbadkamer,
een wellness-ruimte met twee verschillende droogbaden.
Baden die je het aangenaam gevoel van water en waterstromen laten ervaren,
maar waar je droog in kan zodat je niet moet uitgekleed worden en dus ook niet
koud krijgt.
De warmste week laat de hartelijkheid in
Vlaanderen weer voelen. Tal van acties
ontstaan spontaan. Meer dan 10.000 euro
brengt dit binnen. Reikhalzend kijken we uit
naar een speeltuig in onze Leietuin.

DVC Heilig Hart als partner
Ons samenwerkingsverband met de stedelijke dienst kinderbegeleiders, het project
‘Inclusief pionieren in Deinze’ wint de publieksprijs de Gouden Kinderschoen 2019.
Die bekroont de inzet en investeringen van lokale besturen op het vlak van kinderopvang.
Onthaalouders kunnen door dit project rekenen op ondersteuning van het DVC
Heilig Hart en het Centrum voor Inclusieve Kinderopvang (CIK). Daarnaast worden
er activiteiten georganiseerd waaraan kindjes uit de kinderopvang en personen met
een beperking van het DVC samen deelnemen. Zo gaat onze muziekweek voor het
eerst op locatie bij de kinderopvang in Deinze.

Wij zijn erkend als Rolstoel Advies Team (RAT) door de Vlaamse Sociale Bescherming
(VSB) Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen,
zoals een eerste rolstoel, elektronische rolstoelen, scooters of een hulpmiddel
op maat gemaakt, is het advies van ‘Rolstoel Advies Team’ (RAT) nodig.
Ons multidisciplinair team bestaat uit een revalidatiearts, een orthopedist, een team
van kinesisten en ergotherapeuten die samenwerken voor het ‘Rolstoel Advies
Rapport’ (RAR) dat bij een onderzoek wordt opgemaakt.
Op onze eerste ‘Infonamiddag voor professionelen’ ontvangen we ruim 50
doorverwijzers om kennis te maken met onze werking. Zij krijgen een algemene
introductie over onze werking, bezoeken een info-markt en krijgen een geleid
bezoek op enkele leefgroepen.

Welkom in het DVC
We stellen graag onze deuren open, want onbekend is onbemind.
In de aanloop naar de Dag van de Zorg ontvangen we Hare Majesteit Koningin
Mathilde. Ze praat met enkele zorgvragers, bezoekt een leefgroep en danst mee
met het rolstoeldansen. Op de Dag van de Zorg komen de bezoekers langs in het
thema ‘beleven’.
In een prachtig nazomerweekend half september vindt hier het kunstevenement
ZJW.?!19 plaats. ZJW.!? staat voor ‘Zie je wel, het detail dat een of het verschil
maakt’. Meer dan 400 bezoekers aanschouwen en bewonderen gedurende dit
weekend 32 kunstprojecten.
Winterleie is aan zijn derde editie toe. De keuze voor een overdekte kerstmarkt in
een tent ‘het Sneeuwpaleis’ blijkt een goede keuze want de weersomstandigheden
zitten niet mee op 14 december. Nieuw dit jaar is dat er de dag na de kerstmarkt
een tweedehandsmarkt voor baby– en kinderspullen doorgaat in de tent.

Zorgtechnologie
Technologie is niet meer weg te denken uit de zorg. Blijven innoveren en zoeken
naar toepassingen of producten die de kwaliteit van leven van de zorgvragers
verbeteren. Het is bij ons heel belangrijk.
Nieuw is onze Innowalk. Dat is een soort sta-apparaat waarin je ter plaatse kan
stappen. Het laat een veilig en comfortabele beweging toe in een rechtopstaande
houding. Rompcontrole is geen voorwaarde. Hiermee kunnen we jongeren en
volwassenen die het grootste deel van hun tijd in de rolstoel doorbrengen extra
in beweging brengen.
Via onze tilcoachen ontdekken we ook de EU-lift app. De app bestaat uit een
gratis e-book met een theoretisch naslagwerk: onderbouwing, basisprincipes van
rugvriendelijk handelen en ergonomie, gedetailleerd beschreven houdingen en
verplaatsingstechnieken. Elke leefgroepsmedewerker heeft de app ter beschikking.
Onze sterke inzet voor zorgtechnologie leidt ook tot leuke bekroningen.
•

•

In het CeraAward traject met de studenten van de LUCA School of Arts Campus C-Mine Genk ontwikkelen we ‘Bub’. De studenten worden hiervoor
bekroond met een Cera Award.

De innovaties ‘Bub’ en ‘duw– en trekstang’ dienen we in als ‘Zorgvinding
van het jaar’. Ze halen allebei de top 10, en ‘Bub’ is winnaar van de Zorgvinding.

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 2020 iets voor je kunnen betekenen.
En we ontmoeten je graag op één (of meerdere) van onze activiteiten.
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