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Winter, warmte en feesten

D

ecember, het jaar is bijna op z’n einde. Dan kunnen we terugblikken, vooruitblikken, dromen, plannen maken …

Maar het eindejaar is ook een feestperiode. En als er nu iets is
wat we graag doen, dan is het toch feesten?!
Zoals de benen uitgooien en dansen op Supernova for Specials. Je moet
maar eens doorbladeren naar pagina 8. Daar lees je waar en wanneer er
nog uitbundig gefeest werd.
Als ik denk aan feestsfeer en winterse gezelligheid, dan denk ik ook aan
Winterleie. Met heel wat nieuwigheden dit jaar, maar wel met de zekerheid dat je zowat alles vindt op deze kerstmarkt: een lekkere variatie
van eten en drinken, muzikale voltreffers, leuke en originele cadeautjes.
Met als extra troef dat alles gemaakt, gezongen, ingepakt of verkocht is
met een warm hart.
December is ook de maand van warmte en licht. Dat vind je zeker terug
in ons kerstverhaal. En in de Warmste week-acties, het waren er dit jaar
terug heel wat. Er komt ook warmte en licht uit Atlantis, de nieuwe
ruimte waar de zorgvragers kunnen genieten van 2 gloednieuwe droogbaden.
Deze opsomming is absoluut niet volledig.
Ik laat je zelf ontdekken wat er nog in deze
Brug staat.
Namens de voltallige redactie wens ik je
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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Het Bewogen Bewegen-team
Sonia, Niels en Jos

H

et
Bewogen
Bewegenteam, Sonia, Niels en Jos,
gaf 17 oktober op aanvraag van Multiplus, het
expertisecentrum voor personen met ernstige meervoudige
beperkingen (www.multiplus.be),
twee workshops van telkens 1u15
in het diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen. Zelf pikten ze in
de voormiddag nog twee voordrachten mee.
De dag was gericht op professionelen uit onderwijs én welzijn die
werken met kinderen/volwassenen
met ernstige meervoudige beperkingen, alsook ouders van mensen
uit deze doelgroep.
Het thema “motorische activering van mensen met ernstige
meervoudige
beperkingen”
stond in de kijker en is ons op het
lijf geschreven, vandaar de uitnodiging. Het belang van bewegen
mochten wij onderstrepen, alsook
onze ontwikkeling van de laatste
jaren rond (interventies in functie
van) motorische activering en het
toegankelijk brengen naar ouders
en professionelen uit allerlei disciplines.
We beschikten over de Suenenszaal, een ruimte van 130 vierkante meter, waar we een eerste
groep van 44 deelnemers hadden en in ronde 2 er nog eens 44
geïnteresseerden op af kwamen.
Ze baseerden zich op volgende
aankondiging:
De Dienst Sport en Beweging van
DVC Heilig Hart in Deinze publiceerde in 2011 het praktijkboek
“Bewogen bewegen” als resultaat
van jarenlange praktijkervaring
rond bewegingsactiviteiten voor
personen met ernstige beperkin-
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gen. In dit boek vind je een brede
waaier aan gebruiksklare activiteiten-fiches, geïllustreerd met talrijke kleurrijke foto’s. In deze workshop stellen ze groepsactiviteiten
voor om mensen tot beweging aan
te zetten en bespreken ze hoe men
tot ‘verantwoord’ bewegen komt.
Niettegenstaande het grote aantal
deelnemers per workshop kregen
we toch iedereen enthousiast in
beweging en verkochten we nadien
nog 9 boeken.
Reactie van de organisatoren:
Bij deze bent u alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Mede
dankzij u werd de studiedag een
succes.
Prof. Dr. Bea Maes,
supervisor Multiplus
Katrijn Vastmans,
coördinator Multiplus
Anneleen Penne,
medewerker Multiplus

WIJSVINGER

Van slagstickers en parkeerbomen ...

W

e hebben een ommekeer
nodig voor wat het parkeerbeleid
betreft.
Je zal ongetwijfeld al
gemerkt hebben dat de
slagbomen die onze parking binnenkort zullen afsluiten voor externen geïnstalleerd zijn. Maar
ze worden pas in dienst gesteld in januari 2020.
Tegelijk hebben we jullie
eerder al ingelicht dat we,
minstens tijdelijk, met stickers zullen werken die we
gaan aanbrengen op de wagens van ‘foutparkeerders’.
We maken nu werk van de
concrete uitvoering van de
plannen.
Maar het is nuttig om nog
eens kort aan te geven waarom
deze
ingreep
gebeurt.

“Geen pestmaatregel, wel
een wat
strengere
sensibilisering,
…”

We ‘kampen’ al vele jaren met
twee moeilijkheden, die naast hinder ook de (on)nodige irritatie opwekken bij collega’s die ermee geconfronteerd
worden.
Irritatie,
maar zeker ook verlies aan zinvolle
energie. Sta meer eens geblokkeerd, vind maar eens geen parkeerplaats terwijl er nog vele ‘vrij’
staan… Leuk is het allemaal niet.
Daar kunnen we zelf iets aan
doen
Het eerste probleem is vooral intern. Of om het mooier te zeggen:
daar kunnen we zelf iets aan doen.
Elkeen van jullie weet dat wij een
uitgekiend parkeerplan hebben om
ervoor te zorgen dat we zoveel
mogelijk gebruik kunnen maken
van alle beschikbare plaatsen.
Maar lees er bijvoorbeeld eens de
verslagen van het Comité op na,
zelfs van meerdere jaren terug, en
het zal opvallen hoe dikwijls klach-

ten over het onjuiste gebruik ervan opduiken.
Daarvoor gaan we nu de stickers
gebruiken. Je mag die zien als het
verlengde van talrijke sensibiliseringscampagnes die we in het verleden
daar
rond
voerden.
We geven toe: we gaan een stapje
verder. De stickers die we gaan
bevestigen op de zijruit van foutparkeerders zullen weliswaar geen
blijvende schade aanrichten aan
de wagens, maar zullen wel enige
hinder veroorzaken. En dat is net
wat we willen beogen: wie rechtstreeks hinder ondervindt van zijn
fout parkeren, zal misschien gesensibiliseerd zijn om de volgende
keer aandachtiger te zijn. En indien de campagne succes oplevert, dat hopen we op vrij korte
termijn zo goed als geen enkele
sticker meer te moeten gebruiken.
En dan zijn we een stap dichter bij
waar we moeten zijn. Geen pestmaatregel dus, wel een wat strengere sensibilisering, zo mag je het
zien.
Ik wil jullie allen persoonlijk ook
oproepen om elke ‘reden’ die je
kan bedenken om zelf fout te parkeren achter jullie te laten, en met
zijn allen voor een juist gebruik
van onze parking te gaan. Je zal
er veel irritatie mee vermijden,
voor
jezelf
en
anderen.
Nog dit: de medewerkers die de
stickers aanbrengen doen dat in
opdracht van de directie. Het is
dus niet zo’n fijn idee om hen te
proberen beïnvloeden of onder
druk te zetten.
Externen op onze parking
Het tweede probleem is veeleer
extern: onze parking wordt om de
haverklap gebruikt door mensen
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die extern zijn aan het DVC en hier
niet moeten zijn voor bezoek, leveringen of andere redenen. En
daar komen de slagbomen om de
hoek kijken.

Externen die ’s avonds en in het
weekend onze parking willen bezoeken, betalen 3 euro. Voor bewoners uit de onmiddellijke buurt
voorzien we een tussenoplossing.

Net om jullie zoveel als mogelijk
gebruik van onze parking te kunnen garanderen, sluiten we onze
parking af voor wie hier niet moet
zijn.

Ik hoop jullie allemaal te overtuigen dat we ons parkeerprobleem
minstens deels kunnen verbeteren.

Enkel vanaf 18 uur ’s avonds en in
het weekend stellen we het achterste deel van onze parking tegen
betaling open voor externen. Voor
jullie en voor onze ouders of bezoekers blijft onze parking gratis
en toegankelijk via de badges.
Het binnenrijden van de parking
gebeurt voor jullie via de badge. In
de ochtenduren zetten we de slagboom open om filevorming op de
steenweg
te
vermijden.
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Maar geen enkel reglement, geen
enkele slagboom of geen enkele
campagne werkt beter dan gewoon
een beroep te mogen doen op verantwoordelijkheidszin en op solidariteitsgevoel. Mag ik op jullie allen
rekenen?
Dirk Remy

“Mag ik
op jullie allen
rekenen?”

VOETSPOREN

Supernova for Specials

O

nze eerste uitstap met
ouders en vrijwilligers op
zaterdag 26 november
naar Waregem Expo werd
een feit!

Met 31 deelnemers vertrokken we
met onze busjes en een paar familieleden die zelf reden naar Waregem waar we konden genieten van
een HEEL mooi aangeklede zaal
waar Kate Lane, Andy Summer
en een Guest DJ ons een heel
mooie namiddag bezorgden.
We keken onze ogen uit naar de
rode lichtbuizen die op en neer
gingen boven onze hoofden en dit
op het ritme van de muziek, de
gekleurde spots die voortdurend
voor een andere sfeer zorgden en
dit allemaal met onder onze voeten en wielen: tapis-plein!!!!
Er was meer dan genoeg ruimte
om naast de tafels, waaraan we
konden smullen van heerlijke taart
en drank, een dansje te wagen
zelfs met onze grotere rolstoelen.
De sfeer zat er goed in: iedereen
deed mee want we zongen mee,
armen in de lucht, shaken en dansen.

Kate Lane was de absolute topper: ze zong, danste op de tafels
en nam iedereen mee in de dansende mensenslinger. Een paar
van onze mannen werden heimelijk verliefd en eentje slaagde er
zelfs in om haar een handkus te
geven!
Andy Summer zong een aantal
André Hazes nummers: de sfeer
kon niet stuk. Ook de DJ vond de
juiste dansbeats om iedereen op
de dansvloer te krijgen. Die 4,5
uren feesten vlogen voorbij en
moe maar voldaan zijn we daarna
veilig geland in ons Bachteland.
De ouders waren heel tevreden
om met hun kind er eens op uit
te trekken en vroegen wanneer
het volgende evenement doorgaat.
Achteraf kwam ik nog ouders tegen die het jammer vonden dat
ze het niet wisten … spijtig!! Er
hingen affiches rond, de aankondiging stond in de dagklapper en
de Nieuwsbrief en op de leefgroepen was gevraagd om de ouders
warm te maken. Ik zal toch nog
moeten zoeken naar andere kanalen blijkbaar…
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Andere activiteiten
Ondertussen gingen we ook in september met twee volle grote autocars naar onze jaarlijkse Muzirkus
in Plopsaland De Panne waar o.a.
de Ketnetband optrad.
En op 28 oktober waren we te vinden met 35 deelnemers in Gentbrugge waar iedereen lekker kon
griezelen op de Halloweenparty!
Daar was het blijkbaar wel wat
krapper om te dansen met de rolwagens …
Van griezelen gesproken: ook hier
in huis kunnen we er wat van om
te griezelen! Ons animatieteam
verzorgde een paar belevingsmomenten rond Halloween op 31 oktober.
Op 5 december kwam de Sint ook
in het DVC met de hulp van ons
team!
Op donderdag 19 december is ons
jaarlijkse Kerstspel terug te bewonderen.
In januari is er op 2 januari: onze
Gala animatie en op 20 en 21 januari: de Winteranimatie in het
DVC maar ook op Dageraad.
Niet te vergeten: van 7 t.e.m. 14
februari: MUZIEKWEEK!

Een hele boterham … maar de
moeite om moeite te doen om voor
al onze zorgvragers iets leuks te
laten beleven!
An Beke

Van een ouder kregen we volgend bericht:
“Op zaterdag 16/11/2019 vertrokken we met een enthousiaste groep
bewoners en hun begeleiders (ouders – vrijwilligers) richting Waregem
Expo om de 1e editie van Supernova for specials mee te maken.
Voor mijn man en ikzelf was het de eerste keer dat wij een uitstap met
het DVC meemaakten gezien onze zoon Stefan nog maar 1 jaar in Domino verblijft. We wisten niet goed wat te verwachten want we kenden niemand van de mensen die zich hadden ingeschreven voor deze
uitstap.
Wat een verademing bij onze aankomst; we werden direct door iedereen aangesproken om kennis te maken en er werden reeds uitgebreid
ervaringen van andere uitstappen en kampen gedeeld terwijl onze kinderen veilig in de busjes werden geplaatst. Dan was het spannend moment aangekomen om met z’n allen plaats te nemen en te vertrekken
naar Waregem Expo.
Daar aangekomen werden we heel vriendelijk onthaald door de organisatoren van dit evenement.
Kregen we een polsbandje en lichtgevende armbanden om er de sfeer
al in te brengen. De DJ was al volop leuke plaatjes aan het draaien
met overal speciale lichteffecten in de zaal. Dit was al spectaculair voor
onze grote schatten.
Ons idee was als de zangers gingen optreden dat ze op een podium
zouden staan en er geen interactie zou zijn met de gasten. Niets was
minder waar. Er werden polonaises gedanst met iedereen (ook met de
mensen in een rolwagen); de zangers kwamen bij de gasten zingen
gingen zelfs op de tafels in de zaal staan zodat iedereen het optreden
van dichtbij kon beleven.
Ook vooraan in de zaal (waar de dansvloer zich bevond)
waren de gasten enthousiast aan het meezingen en dansen met de vele ambianceliedjes.
De namiddag is voorbijgevlogen!!!
Bij deze willen we de organisatoren van deze uitstap van
harte bedanken omdat ze voor ‘onze grote schatten’ deze onvergetelijke namiddag hebben mogelijk gemaakt!!!
Dikke chapeau!!!!
We kijken al uit naar het volgende evenement en hopen
dan nog meer ouders, begeleiders en vrijwilligers te
mogen begroeten.
Het was echt een zaterdag met een gouden randje!”

Ingrid Casteleyn
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Partnerschap vakantiekampen tussen
Idee Kids vzw en DVC Heilig Hart

O

ok het komend jaar gaan Idee kids vzw en DVC Heilig Hart een
partnership aan voor de Idee Kids Projectkampen. (alle vakantieperioden)

Medewerkers van het DVC Heilig Hart kunnen een kampkorting
genieten van 7 euro per kamp per kind. Elke ouder ontvangt automatisch 10 euro gezinskorting vanaf het 2de kind van een gezin dat deelneemt aan een kamp op dezelfde locatie en in dezelfde week. De kortingen zijn wel niet combineerbaar met andere kortingen. De hoogste korting geldt.
Wie zijn kinderen aan een Idee Kids kamp wil laten deelnemen, vindt
alle info op www.ideekids.be. Inschrijven gebeurt rechtstreeks via Idee
Kids en kan via hun website of telefonisch op het nummer 070 22 55 66.
Om van de korting te kunnen genieten dienen werknemers op de inschrijvingspagina van Idee Kids bij ‘Kies Korting’ de keuze DVC Heilig
Hart aan te duiden. Onder ‘code’ vullen werknemers de volgende code
in: “DVCHEILIGHKIDS”. Onder ‘naam’ vullen werknemers hun volledige naam in.
Administratie, betalingen, verzekering, organisatie enz. van de kampen
gebeurt rechtstreeks tussen Idee Kids en de betrokken DVC Heilig Hart werknemer.
Ouders die inschrijven, moeten steeds de code doorgeven
(DVCHEILIGHKIDS). Zonder de code kan de korting niet toegekend
worden.
Het kampaanbod zal te vinden zijn op www.ideekids.be/kamp-zoeken.be
Contactpersoon voor Idee Kids vzw binnen DVC Heilig Hart is
Vera Lootens

DE BRUG - 9

VOETSPOREN

Het kerstverhaal van oma en opa

D

it jaar zetten de activiteitenbegeleiders
het kerstspel in elkaar. We starten met
een gezellige kerstavond bij opa en oma
waar de kinderen en kleinkinderen samen
zitten.

Oma haalt het foto album uit en vertelt
hoe ze op elkaar verliefd geworden zijn:
als jongeling was opa een eenzame man
en veel jaren terug nam hij het besluit om
op kerstavond op verkenning te gaan in
zijn dorp op zoek naar een warme kerstsfeer…
Er brak een sneeuwstorm uit en het was
een heel koude nacht.
Op zijn weg ontmoet hij 3 mannen met
een kroon die hem op 3 wijzen warmte
gaven.
Hij ziet een ster en hoopt dat dit een teken van vervullen van
zijn warmtewens zal zijn.
In een stalletje hoort en ziet hij een koortje dat hem toe zingt.
In de huizen ziet hij veel warme taferelen, die hem pijnlijk
doen beseffen hoeveel hij een warm gezin mist. Hij voelt plots
een tik op zijn schouder en ziet een kerstengel die hem de
boodschap brengt: “als je mijn gezang en geluid van mijn
kerstklokjes volgt, stuur ik je naar een magische plek”…
Hij komt daardoor aan bij een piepklein huisje, hij gaat een
kijkje nemen en vindt oma! Op dat moment gebeurt er iets
magisch tussen hen… Opa helpt oma om haar huisje te versieren met lichtjes. Ze nemen elkaars hand vast waarop de grote
mooie ster plots heel sterk begint te schijnen.
Ze genieten samen van een heerlijk kerstmaal en sindsdien
zijn ze onafscheidelijk geworden.
De kinderen en kleinkinderen vinden het een fantastisch
mooi verhaal! Ze kijken buiten en zien… een heel mooi fonkelende ster aan de hemel staan!
De activiteitenbegeleiders brengen dit verhaal met veel licht en warmte
over op onze zorgvragers!
An Beke
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De Warmste Week

D

at er veel warme mensen wonen in Vlaanderen, dat weten we al
van de voorbije jaren. We hebben geen seconde getwijfeld om
het DVC dit jaar terug te registreren als goed doel voor de warmste week.

En … actie!
Het is altijd spannend, maar vooral
leuk, als we zien dat er acties ontstaan ten voordele van het DVC.
De warmste week is nog niet voorbij, maar we zijn al zeker van deze
acties:
•

Het warmste koffiehuis

•

De warmste kerstkaarten

•

Stagobel spaghettilunch

•

De warmste Stagobel quiz

•

Zoetjes for life, een actie van
KVLV Vinkt

•

Warme actie van onze keuken: spaghettisaus en fruitsalade

•

De warmste wasknijpers, een
actie van LDL

Sommige acties zijn al afgerond,
andere lopen nog. De totale opbrengst van de warmste week kennen we traditiegetrouw maar begin
volgend jaar.
We weten wel al dat elke cent naar
een speeltuig in onze Leietuin
gaat.
Vrijwilligen
Nieuw dit jaar is dat we als goed
doel ook mensen kunnen laten
kennis maken met vrijwilligerswerk
in onze voorziening. Een oproep
via de Dagklapper leverde een lange lijst aan mogelijke vrijwilligersactiviteiten op.
We zijn heel blij dat we op die manier nieuwe mensen ontmoeten.
En wie weet groeit er een blijvend
engagement uit.
De drukker kon niet wachten op de
warmste week, dus een verslagje
van het vrijwilligen is voor de volgende Brug.
•

Schilderen: Willy, Evert en
Cindy

•

Wasserij: Carine en Carine

•

Leerlingen: 35 zesdeklassers
en hun leerkrachten van De
Beuk in Aalter, véél helpende
handen

Warme filmpjes
Eind november kwam er een telefoontje van Laurien. Laurien van
de warmste week. “Mogen wij bij
jullie een filmpje komen maken
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van het rolstoeldansen?” Om dan
voor de warmste week te gebruiken
als promomateriaal.
Uiteraard! Wij komen graag in beeld
De dag daarna stonden Laurien en
Mattiece hier al, superenthousiast
dat ze mochten mee dansen. Met
dank aan Sonia om hen even enthousiast in te wijden in het rolstoeldansen. En aan de talrijk aanwezige
topdansers en danseressen.
Team fundraising

“Dank aan onze
‘warme’
vrijwilligers voor
hun schilderwerken in Bubbel”

Vrijwilligen tijdens
de warmste week
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Zoveel supporters!

W

ij hadden per project 200 supporters nodig voor de actie van
G-sport Vlaanderen.

Het was de enige manier om kans te maken op verdubbeling
van de ingezamelde centen.
We hadden wel gedacht dat we op jullie konden rekenen. Bedankt voor
elke stem. Eind november hadden we voldoende stemmen.
Het resultaat?
•

Heel wat nieuw sportmateriaal (elektrische rolstoelfiets, duofiets,
bewegingskoffer dageraad, rollen en matten…)

•

met bijgevolg een gevarieerd sportaanbod voor onze zorgvragers

Begin 2020 kunnen we het nieuw materiaal aankopen.
Bedankt!
Dienst sport en team fundraising

O

ok dankjewel aan iedereen die een stem voor ons uitbracht bij
het Torfsfonds. En in de eerste plaats dankjewel aan Karine
Haerinck, die het DVC Heilig Hart indiende als project voor het
Torfsfonds.

Op het moment dat deze Brug gedrukt wordt, weten we nog niet of we
centen krijgen van het Torfsfonds. Dit wordt zeker vervolgd in een volgende Brug.

Zo zie je maar,
sponsoring is een zaak van iedereen.
En samen kunnen we veel waarmaken.

DE BRUG - 13

WIJSNEUS

Dit wil je weten!

A

andacht
Geef aandacht aan de trap en waar je stapt!

Fiets veilig in de stalling
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats jouw fiets correct in de fietsstaander door voorwiel in gleuf
vooraan te positioneren.
Hang het frame vast met een degelijk slot aan de stevige fietsbaarbeugel.
Laat geen zaken zoals fietshelmen, fietslichten, sloten, persoonlijke
spullen zitten in de fietszakken.
Meld vaststellingen van eventuele verdachte zaken aan het onthaal
zoals beschadigingen.
De overdekte en gesloten fietsstalling (met persoonlijke badge) is
er voor u maar voor jouw fietsveiligheid zorg je ook zelf, toch?
Hou de ruimte proper en neem afval mee.
Je kan jouw elektrische fiets opladen.
Het DVC is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of
diefstal van oplader.

Psychosociaal welzijn
Aan ons psychosociaal welzijn werken we allemaal!

Feedback
Geef elkaar wat vaker een complimentje of een schouderklopje!

Licht
Hier mag/moet de lamp blijven branden. Laat het licht maar schijnen in
de traphal.
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Paddenstoelen
Paddenstoelen en andere (on)kruiden in onze Leietuin tieren welig en
zijn mooi maar …
Wees voorzichtig met aanraken, uittrekken, of in de mond steken.

Pauze
Neem op tijd en stond een korte pauze.
Het cafetaria biedt jou de kans een praatje te maken met een ander.
Aan jouw psychosociaal welzijn werk je zelf ook.
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Het efficiëntievraagstuk opgelost?

H

oe kan jij vanuit jouw
functie een bijdrage leveren tot een efficiënter dienstverleningscentrum?
Deze vraag werd jou bij je functioneringsgesprek vorig jaar voorgelegd. Hoog tijd dus voor een terugkoppeling.
Jobstudente Lies, laatstejaarsstudente master in de orthopedagogie, maakte voor ons deze zomer
een samenvattend verslag van alle
ingediende voorstellen en suggesties. Lies kent de organisatie niet
en kon met open blik deze rapporten doornemen en bundelen.
Opmerkelijk is dat er weinigen
vanuit zichzelf een antwoord formuleerden maar vooral suggesties
benoemden naar de totale organisatie. Verder zal het jullie niet verbazen dat heel wat zaken ook benoemd zijn tijdens de sneukeltocht
die in september vorig jaar plaats
vond.
Toch willen we jullie graag de
meest opmerkelijke zaken terugkoppelen opdat onze organisatie
vanaf heden mag uitblinken in efficiëntie.
Communicatie
Of we weten teveel, of te weinig,
of net niet wat we gehoopt hadden
te weten, of we weten het te laat
of we krijgen in het slechtste geval
de verkeerde informatie. Communicatie zal altijd een sleutelrol spelen bij een efficiënte werking.
Weet dat heel veel kanalen in huis
reeds aanwezig zijn. Gebruik ze
a.u.b., correct en met een zekere
onverzadigbaarheid. Hier komen
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de suggesties, ongestoorde briefings en vergadermomenten, goed
ingevulde dagboeken, lezen van
nieuwsbrieven, dagklappers, De
Brug, verslagen, … is een eigen
verantwoordelijkheid,
feedback
geven en willen ontvangen kunnen
communicatieproblemen voorkomen, duidelijke afspraken, ouders
durven doorverwijzen, neem deel
aan fora, vormingsmomenten en
initiatieven zoals ‘in de kijker’ en
werkgroepen, doe zelf suggesties
ter verbetering rond dagboekwerking bvb, verzorg de overdracht
van dag naar nacht en visa versa ... Vergeet in de communicatie
zeker ook niet de logistieke diensten; distributie, onderhoud, ….
Materiaal en accommodatie
Dat goed werkend materiaal bij
efficiënt werken hoort, betwist
niemand. Maar het kan beter volgens jullie. Weet dat ook niet alles
in onze mogelijkheid ligt tot aanpassing. De werkgroep verbouwingen realiseerde al mooie dingen

“Lies kent de
organisatie niet
en kon met open
blik deze rapporten doornemen
en bundelen.”

WIJSNEUS

en het masterplan belooft een grote vernieuwing en verbetering. Te
kleine werkruimtes krijgen we eenmaal niet meteen groter net zoals
alle inspanningen ten spijt we ook
moeten omgaan met de beperktheid van onze WIFI sterkte. Toch
ligt ook hier veel in onze eigen mogelijkheid om de efficiëntie op te
krikken.
Meldt defecten aan materiaal zo
vlug mogelijk zodat erger kan
voorkomen worden. Ga zorgzaam
om met materiaal en hulpmiddelen
en gebruik die zoals het hoort.
Soms komt daar wat extra vorming aan te pas. Vraag ernaar.

“Is hiermee
alles gezegd?”

Denk eraan gereserveerde vergaderlokalen terug vrij te geven indien jouw vergadermoment niet
doorgaat. Hetzelfde voor de instellingswagens. Laadt toestellen
en batterijen terug op na gebruik
en denk niet te snel “wie na mij
komt red het wel!” Hoeveel tijd en
energie zouden we hierbij al niet
verloren hebben?

Werking en beleid
Hier en daar lezen we de suggestie
naar o.a. uitbreiding clusterwerking. We lezen de wens om meer
coachend te werk te kunnen gaan,
om flexibiliteit meer gestalte te
geven, om beter te kunnen inspelen op de verschillende noden, …
Weet dat de werkgroep organisatieontwikkeling op volle toeren
draait en we ernaar streven met
een/het nieuwe organisatiemodel
aan efficiëntie tegemoet komen.
Het belang van betrokkenheid
komt ook meermaals aan bod.
Deelname aan diverse werkgroepen kan daaraan tegemoet komen.
In dit alles is en blijft het warm om
lezen dat de bekommernis om de
kwaliteit van zorg blijvend hoog te
houden, zoveel aandacht krijgt.
Is hiermee alles gezegd? Bijlange
niet. Maar het artikel nóg langer
maken, doet de aandacht verslappen. Daarom doen we meteen de
suggestie het volledige rapport
eens door te nemen.
Je kan het vinden op GeOS - kalenders en verslagen - organisatieontwikkeling.
Vera Lootens
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BuitenBeen

K

erstshopping Londen ligt
al een tijdje achter ons.
Het was een geslaagde uitstap!
Met een bus vol
trokken we richting Engeland. De
grenscontroles waren lang maar
eenmaal in Londen kon ieder genieten van een bruisende stad.
Winterleie
Het buitenbeen ontving jullie allen
op Winterleie op 14 december voor
gezelligheid, sfeer, muziek en veel
lekkers.
Nieuwjaar
Het jaar is bijna aan zijn einde en
een nieuw jaar breekt weer aan!
Iedereen heeft hard gewerkt en
dat moet gevierd worden onder de
collega's. Gezellig samen een
drankje drinken, een hapje eten,
plannen maken voor het volgende
jaar en mekaar op een informele
manier wat beter leren kennen:
daarom nodigt het Buitenbeen personeelsleden met hun wederhelft
en kinderen uit op vrijdag 17 januari 2020 vanaf 18u voor een lekkere friet en bijhorende drankjes.
Winterjogging
De sportievelingen kunnen hun
hart weer ophalen op de atletiekpiste op de Brielmeersen voor de
Winterjoggings en dit op zondag
19 januari en zondag 16 februari.
Keuze tussen volgende afstanden:
4,6 km (1 ronde) 8,9 km (2 ronden) 13,2km (3 ronden). Start om
10u op de atletiekpiste Stadionlaan
te Deinze.
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Dansfuif
Op 14 maart 2020 gaan we de
beentjes uitslaan! Iedereen van
harte welkom op de dansfuif met
live optreden van liveband Ola Pola, Zaal Martinus, Deinze vanaf 21
uur.
Facebookpagina
olaPola@Ola.Pola.band

WIJSNEUS
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Wat een krachtige brainstorm kan
teweeg brengen

Op een dinsdag tijdens de koffiepauze kwamen Angelo, Jos, Leen
en Caroline elkaar tegen. We hadden het over de zorgvinding van
het jaar. We moeten toch wel
meedoen?!

pen. We volgenden een hele dag
verschillende congressen en bezochten de bijhorende beurs. Daar
konden we veel contacten leggen
zowel op gebied van zorginnovatie,
HR, opleidingen, bewegen, …

Iedereen was dol enthousiast en
we sloegen met z’n allen de handen in elkaar. We filmden op Dageraad de duw- en trekstang. We
gebruikten de film van de studenten van de Hogeschool uit Hasselt
en tegen vrijdag 17u waren ons
filmpjes
doorgestuurd
naar
In4Care. Binnen de deadline, yes!

Om 14.30 uur was het zover, de
prijsuitreiking. De duw- en trekstang is geëindigd op de 10de
plaats en won 2 500 euro.

Toen kwam de verlossende mail
binnen: 2 projecten waren geselecteerd.

Benieuwd naar wat de projecten
waren? Neem een kijkje op ons
YouTube kanaal.

Een maand later mochten we de 2
projecten gaan voorstellen. Voor
de duw- en trekstang gingen de
makers Jos en Alain naar de jury.
Angelo nam de bub voor zijn rekening. Jos en Alain kregen zelfs een
applaus van de jury.
Opnieuw een spannend mailtje, de
beide projecten zijn bij de top 10.
Met een hele bus vol trokken we
vrijdag 6 december naar Antwer-
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Enkele minuten later zagen we dat
we bij de top 4 hoorden en toen
opeens: “DVC Heilig Hart wint de
zorgvinding 2019 met de bub!”
Wat een spanning!

Alain, Angelo, Angelo, Jos, Lynsey,
Maarten en Caroline

“We moeten toch
wel meedoen?!”

VOETSPOREN

Winterleie

Liefst 25 kraampjes zorgden dit
jaar voor een warme sfeer op
Winterleie. We konden proeven
van verschillende frisdranken, een
biertje, cava, gin-tonic, jenever,
chocolademelk, Filliers koffie, verwenkoffie, soep en glühwein.
Ook onze honger werd gestild met
raclette, frieten, braadworsten,
pitta, hamburgers, bordjes gemengd, wafels, pannenkoeken en
popcorn.

Voor de kinderen was er kinderanimatie en er werden voorleesverhalen verkocht.
Er was een ruim aanbod van geschenken: hoedjes, wafeltjes, studentenhaver, aanbod van onze
workshop,
slabbetjes, mutsen,
potten, kommetjes, houtcreaties,
vetbollen, bloemstukken, limoncello, bruisballen, scrub, juweeltjes,
tupperware, snoepzakjes, hot chocolatgeschenk en sleutelhangerhouders.
Iedereen genoot van de muzikale
talenten: BAM, Babba’s, Impuls,
Doedelzak, ...
Nieuw dit jaar was onze tweedehandsmarkt en de verwarmde
tent.
Iedereen bedankt voor alle hulp en
creativiteit.
Team Winterleie

Reageren is gemakkelijk!

D

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
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Blijven leren

I

n het DVC organiseren wij
heel wat forums. Bovendien
kunnen medewerkers zowel
extern als intern vorming
volgen.
Maar hoe maken wij ons vormingsbeleid waar? Het competentiebeleid biedt kansen aan medewerkers om zich bij te scholen. Medewerkers kunnen leervragen hebben
vanuit hun jobinhoud maar daarnaast kunnen directie en leidinggevenden zelf belangrijke leeractiviteiten aanduiden voor hun medewerkers.
We bieden diverse vormingspakketten aan maar ook door de
maatschappelijke
vernieuwingen
volgen we opleidingen. Het opleidingstraject of leertraject bestaat
uit 3 delen:
•

Voortraject -> behoeftenonderzoek

•

Traject -> opleiding zelf

•

Natraject -> toepassen +
evaluatie

Het
behoeftenonderzoek
voort uit:

Met het nieuwe jaar in zicht, verdelen we opnieuw de formulieren
waar je vormingsvragen kan invullen. Begin 2020 gaan we jullie vragen verzamelen en bekijken we
welke thema’s eruit komen.
Zo hebben we met z’n allen het
teamwiel gevolgd. In het nieuwe
jaar proberen we vanuit het pedagogische luik ons te vernieuwen.
Vertrekkende vanuit jullie noden
en interesses wil het DVC vorming
mee ondersteunen en faciliteren.
Wordt vervolgd.

“Hoe maken wij
ons vormingsbeleid waar?”

Ik wens jullie alvast een leerrijk
2020 toe.
Caroline

komt

•

De teamprojecten

•

Het instellingsbeleidsplan

•

De functioneringsgesprekken

•

Werkoverleg op elke niveau

•

Persoonlijke leerplannen

•

Aanbod via interne of externe
weg

•

Actuele tendensen die verplichten om ‘bij te zijn’

•

…

“Ik hoor en
ik vergeet.
Ik zie en
ik onthoud.
Ik doe en
ik begrijp.”
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Wat schaft de pot vandaag?
Chili con carne

E

en vraag die ieder gezin
wellicht
dagelijks
stelt.
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.

Bereiding

Chili con carne

•
•

Ingrediënten voor 4 personen

“Opgelet!
Rode bonen uit
blik en komijnpoeder kan je niet
via onze keuken
bestellen.”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gram rijst
500 gram gemengd gehakt
2 uien
1 teentje look
3 stengels witte selder
1 dikke wortel
1 rode paprika
1 rode chilipeper
400 gram rode bonen uit blik
200 gram tomaten uit blik
140 gram tomatenpuree
Enkel blaadjes laurier
Een snuifje komijnpoeder
Een snuifje paprikapoeder
2 koffielepels tijm

•

•

•

1 kaneelstokje
25 cl rode wijn
Een scheutje olijfolie
Een klontje bakboter

Snipper de ui fijn en plet de
look. Stoof in de olijfolie.
Snij de selder, de wortel en
de paprika in fijne stukjes en
laat meestoven
Snij de rode chilipeper overlangs in twee. Verwijder de
zaadjes als je niet gesteld
bent op een te pikante
smaak. Hak de chili in piepkleine stukjes. Doe ze bij
groenten. Laat deze mengeling een tiental minuten stoven
Verhit intussen een braadpan
en smelt er een klontje boter
in. Doe het gehakt in de pan
en bak het op een stevig
vuur
Kruid het vlees met een kaneelstok, een snuifje komijnpoeder en wat paprikapoe-

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

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

•
•

der. Doe er ook een paar
blaadjes laurier bij en de
tijm. Schenk er de rode wijn
bij, roer goed om en laat de
alcohol weg koken
Doe het vlees bij de groenten
en voeg er de rode bonen, de
tomaten en de tomatenpuree
bij
Laat dit alles gedurende 30
minuten sudderen op een
zacht vuurtje
Serveer met rijst, kook de
rijst zoals aangegeven op de
verpakking
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•

Bij voorkeur wat zure room
en/of koriander toevoegen

Smakelijk!
Tania

VOELSPRIETEN

Hoe ver staan we met ons masterplan?

E

“Deel 2 van dit
plan is eigenlijk
wel andere koek.”

ven terug naar 2011

Jullie horen al vele jaren
spreken over een Masterplan
voor
het
DVC.
Het zou best kunnen dat jullie denken: daar hebben we nog niet veel
van gezien! En als je het Masterplan enkel ziet als het grote plan
om het hoofdgebouw te vernieuwen, is die reactie ook nog wel te
begrijpen.
Het is een gegeven, grote bouwplannen vorderen traag. Dat is niet
anders bij ons, ook al zouden we
het soms graag anders zien.
Maar goed, om een zo juist mogelijk beeld te hebben op de werkelijke situatie, moeten we jullie eventjes meenemen naar het eigenlijke
Masterplan. Het zal jullie misschien
verbazen, maar dat plan werd al in
2011 door de minister van Welzijn
goedgekeurd.
Dat goedgekeurde
toen twee fasen.

plan

bevatte

De eerste fase, die werd intussen

al gerealiseerd: de nieuwbouw op
de site Dageraad. Die konden we
in 2017 voor het eerst in gebruik
nemen.
Deel 2 van dit plan is eigenlijk wel
andere koek. Dat gaat namelijk
over
de
hoofdsite
op
de
Leernsesteenweg 53. En gezien
daar het leeuwendeel van onze
ondersteuning en zorg gebeurt,
kunnen we natuurlijk niet zomaar
de bulldozer over deze site laten
rijden zonder een oplossing voor
onze zorgvragers en onze medewerkers.
Een nieuwe kans aan de
‘overkant’
Het is in die optiek dat het gebouw
aan de overkant van de steenweg
in beeld komt. Nu ja, gebouw is
momenteel een groot woord. Maar
er is wel degelijk een heel mooie
kans ontstaan doordat wij een stuk
grond van ongeveer 6000 m² hebben kunnen verwerven (de akte
moet binnenkort ‘verleden’ wor-
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den, zoals dat dan heet). En dat
opent figuurlijk de deur naar het
bouwen van wat we deel 1 van fase 2 van het Masterplan mogen
noemen.
Iets waar we trouwens al in 2011
aan gedacht hadden, want het
Masterplan vermeldde toen de
zoektocht naar een mogelijkheid
om onze activiteiten op de hoofdsite of elders uit te bouwen.
Voor een deel zal het dus elders
moeten, maar veraf is het natuurlijk niet.
Zoals de plannen er nu voorliggen,
wat we trouwens reeds met de
stad Deinze, de brandweer, de
dienst wegen en verkeer en de
diensten die instaan voor toegankelijkheid van gebouwen hebben
besproken, zouden we ongeveer
40 minderjarigen die nu op de
hoofdsite ondersteuning en zorg
krijgen moeten kunnen verhuizen
naar en nieuwbouw.
Alles hangt aan elkaar
Als dat scenario kan doorgaan, dan
opent er zich een mogelijkheid om
stap voor stap de hoofdsite ‘onder
handen’ te nemen. Waarbij we dan
in de richting willen gaan van de
plannen die jullie op de editie van
‘In de Kijker 2018’ konden zien.
Je ziet dus, het ene hangt onlosmakelijk samen met het andere.
En zo wordt er ook vanuit het beleid naar gekeken. We moeten de
tweede fase van ons Masterplan
zowel in de feitelijke werking als in
de financiering ervan opdelen in
meerdere fasen.
Een werkgroep heeft intussen heel
wat werk geleverd om uit te werken hoe de nieuwbouw aan de
overkant er moet gaan uitzien. Het
zal een voorziening zijn en blijven,
maar waar we tegelijk het accent
zoveel mogelijk gaan leggen op
een huiselijk karakter, ook in de
architectuur van de gebouwen zelf.
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Het moet er gaan uitzien alsof we
aan de overkant enkele huizen
gaan bouwen die prima passen in
het straatbeeld. Wat meteen ook
de uitdaging zal zijn voor de
hoofdsite zelf.
Wat dan met de timing?
We zegden het al: bouwen gaat
langzaam. We hopen nu dat een
architect snel de plannen kan omzetten in concrete tekeningen, dat
er zo weinig mogelijk obstakels op
onze weg komen (wat ergens altijd
een beetje wishfull thinking zal
zijn), en dat we binnen een termijn
van maximaal zowat 5 jaar onze
intrek zouden kunnen nemen in
het gebouw aan de overkant. Om
dan meteen een versnelling hoger
te schakelen met de uitwerking
van de hoofdsite.
Maar eerlijk duurt het langst: we
zullen niet mogen klagen als de
hele operatie binnen een termijn
van 10 jaar achter ons zal liggen.
Dat lijkt echt heel wat, maar het is
een realistische inschatting.
In de tussentijd laten we het huidige gebouw niet los. De werkgroep
verbouwingen is aan zijn tweede
adem toe, met nieuwe mensen die
ervaren rotten komen vervoegen,
zodat we in de komende jaren op
een doordachte manier toch blijven investeren in onze gebouwen
en de mensen die er wonen en
werken.
Dank aan iedereen die daar mee
zijn schouders wil onder zetten.
Dirk Remy

“We moeten
de tweede fase
van ons Masterplan opdelen in
meerdere fasen.”

UIT HET HART

Zonder woorden

Josse en Patsy
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Niet nat in ons nieuw bad

M

eteen een correctie. In onze nieuwe
baden.
Want
er
staan
twee
‘droogbaden’ in ‘Atlantis’.

Dinsdag 3 december werd ‘Atlantis’ officieel
geopend, samen met de ouders die al 7 jaren
na elkaar wijn verkopen en de opbrengst aan
het DVC schenken. Ook de andere belangrijkste sponsors, de zorgvragersraad en de Raad
van Bestuur waren uitgenodigd.
I have a dream
Alles begon met een droom. Een zwembad, in
het DVC, zodat onze zorgvragers vaker en
makkelijker kunnen zwemmen en genieten
van het water. Niet meer de bus in moeten,
maar vlakbij kunnen zwemmen.
En zo begonnen ze met de wijnactie. Vol goede moed, en weinig ideeën hebbend over de
mogelijke opbrengst. Maar het werd vanaf het
eerste jaar een voltreffer. Dus er kwam een
tweede actie, en een derde, en een vierde, en
een vijfde, en een zesde, en een zevende.
Moeilijk gaat ook?
De zwembaddroom bleek onbetaalbaar en niet
te realiseren. Dus de ouders – en de sportdienst – moesten hun droom bijstellen. Er
dook een nieuw concept op, therapiebad. Niet
zo groot als een zwembad, maar groot genoeg
om er therapie in te geven en het weldoend
effect van water te kunnen ervaren. Een nieuwe zoektocht begon. Hoe groot is dat? Wat
kost dat? Waar kan dat staan? ...
Ons gebouw is niet sterk genoeg om op een
verdiep zo’n massa water te dragen. En op de
benedenverdieping is er geen geschikte locatie. Dus ook die droom krijgt na een tijdje het
etiket ‘niet haalbaar’.
Maar de jaren gaan voorbij, en de wijn verkoopt zeer goed en brengt dus veel geld in
het laatje. Op verkenning bij andere voorzieningen ontstaat een nieuwe droom: een soort
snoezelbadkamer, een welness-ruimte met
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droogbaden. De ouders van de
wijnactie zien zit ook zitten, dus
we gaan ervoor!
De centen niet
wacht’ zetten

allemaal

‘in

Ook langs andere wegen zochten
we centen voor de inrichting van
een snoezelbadkamer. Het werd
een vast item op onze lijst van
projecten waarvoor we sponsoring
zoeken.
Met grote bedragen van Belintra,
Ronde Tafel Deinze, Fifty One Ladies Meetesland en nog andere
sponsors, zagen we veel centen
binnenkomen.

“Telkens een deel
van de opbrengst
in kleinere en
vooral snellere
realisaties,
en de rest in
de spaarpot.”

De opbrengst van Bacht’ in ’t licht!
ging zowel in 2015 als in 2018
naar dit project. En de Warmste
Week 2018 hebben we volledig in
het teken hiervan gezet.
Tussendoor werd er al 50.000 euro
gebruikt om een nieuwe bus te kopen. Je raadt het … een bus om
toch met de zorgvragers te blijven
naar het zwembad rijden.
En voor de wijnactie vanaf nu een
nieuw plan: telkens een deel van
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de opbrengst in kleinere en vooral snellere
realisaties, en de rest in de spaarpot.
Want de zwembaddroom is niet opgeborgen, we richten alle hoop voor een nieuw
zwembad op het masterplan.
Droogbaden dus
Zo staan er 2 in de ruimte ‘Atlantis’. En het
zijn 2 verschillende. Om het even simpel te
proberen uitleggen… In het ene bad neem je
plaats. En dan vult zich een waterzak die
ook een beetje stijgt rondom jou. Je ligt dus
als het ware in het water. Je bepaalt zelf
wat er gebeurt. Lig je stil? Dan lig je stil in
het water. Beweeg je? Dan komt ook het
water in beweging.
Belangrijk detail: het water in de waterzak
is aangenaam warm, en met een extra dekentje kan je het extra cosy maken.
Het tweede bad is een massagebad. Je kan
de sterkte van de stromen instellen. Je gaat
liggen op het bad, en geniet van de sensatie
die de stromen veroorzaken.
Om het welness-gevoel te evenaren, kan je
een rustig muziekje opzetten, en een vloeistofprojector.
Open!
Roos had de eer om het lint te mogen openen en ‘Atlantis’ officieel te openen. Emiel,
Josse en Lander waren ook van de partij.
Helaas moest Lander verstek geven, maar
Roos, Emiel en Josse konden bij de opening
al meteen de baden testen. En alle aanwezigen zagen dat het goed was.
Binnenkort verneem je meer over de praktische zaken van ‘Atlantis’. Hoe gebruiken?
Reserveren? Kunnen ouders er met hun kind
naartoe? Wanneer? … Want Atlantis moet zo
optimaal mogelijk benut kunnen worden.
Als je nog eens van de wijn drinkt, dan weet
je nu ook waarop je mag klinken
Leen De Vos
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Adem halen

I

k adem krakend, piepend uit
Ademhalen door vernauwde bronchiën
Van wheezing tot apneu
Slijmen taai, los, vast, doorschijnend, gekleurd
Ophoesten.
Wees niet bescheiden
Mijn redder in nood
Therapeut van de ademhaling
Thoraxaandrukking, houdingswissel
Bouncing, bandage, pep
Autogene drainage
Het maakt me niet uit
Voor mij is het magie
Door jou wordt het adem hàlen
Weer ademen …
Evelyn.
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WIJSNEUS

I’m blue da ba dee da ba daa
(het blauwdruk-verhaal)

H

et is van voor de zomer
geleden dat je er in De
Brug iets over las. Maar
dat wil zeker niet zeggen
dat we stilgezeten hebben! We geven je heel graag een stand van
zaken.
De langverwachte blauwdruk
Eind november hebben we een
eerste blauwdruk neergelegd bij de
directie. Oef, eindelijk! Inderdaad,
wij zijn zelf ook blij dat het er eindelijk ligt. Maar we zijn ook blij dat
we de boel niet overhaast hebben.
In een notendop: hoe is die blauwdruk nu alweer tot stand gekomen? De werkgroep organisatieontwikkeling had bepaalde knopen
ontrafeld en vooral richtingen gegeven (zoals bijvoorbeeld de
bouwstenen).
We hebben wat daaruit is gekomen
eens toegepast op een leefgroep,
dat was Windroos. Uiteraard is dit
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niet het perfecte plaatje, maar we
kiezen nu toch wel duidelijk een
richting.
Veel gesprekken gevoerd
In de maanden september en oktober hebben we ook gesprekken
gehad met alle ondersteunende
diensten. Waarover gingen die gesprekken? Over 3 grote items:
•

wat willen deze diensten behouden in de job?

•

zijn er zaken die beter kunnen gebannen worden uit
hun takenpakket?

•

wat willen ze bereiken binnen
het nieuwe model?

Nog even de ‘toetsstenen’ herhaald:

•

Korte beslissingslijnen

•

Eerder coachen dan sturen

•

Meer verantwoordelijkheid bij de basis

•

Andere diensten staan ter ondersteuning van de
operationele teams

•

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

•

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

•

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

•

Binnen duidelijke kaders vertrouwen geven en
krijgen leidt tot minder en andere regelgeving /
controlemechanismen

WIJSNEUS

Nu ligt er dus een blauwdruk op tafel.
Iedereen een plaats geven

“Na Nieuwjaar
organiseren we
forums waarop
we de blauwdruk
toelichten.”

Iedereen een plaats geven in de blauwdruk van de vernieuwde organisatie, dat is wat nu gebeurt. Hoor je binnen het operationeel team? Op een
tussen-niveau (dat dan cluster of misschien nog anders zal genoemd
worden)? In het centrale deel van de organisatie? Of een combinatie?
Het is een oefening, een start. Hoe wij denken dat voor iedereen de geschikte plaats zou zijn. Daarover zullen we dan nog in gesprek kunnen
gaan.
Terugkoppeling in het DVC
Eerst komt de werkgroep nog eens samen voor een terugkoppeling van
het resultaat. Zij waren van bij de start ons klankbord en wezen ons op
kritische punten. Dus het is logisch om eerst aan hen de blauwdruk voor
te leggen, en pas daarna aan alle andere DVC-medewerkers.
Forums in januari
Na Nieuwjaar organiseren we forums waarop we de blauwdruk toelichten. We hopen jullie daar te verwelkomen. Tot dan!
Datums volgen via de Dagklapper.
Danny en Ute
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VRAAGSTAART

Vijf vragen aan Matthieu

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere medewerker van het DVC Heilig Hart. Valerie Snoeck, medewerker algemeen
onderhoud, stelt vijf vragen aan Matthieu Goossens, medewerker technische dienst.

W

ie ben je en hoe kennen we jou in Bachte?
Hoi, ik ben Matthieu en
ik werk als medewerker
bij de technische dienst.
Je kan mij herkennen of horen in
de gang omdat ik altijd welgezind
ben en soms wel fluitend door het
leven ga. Ik ben er ook altijd voor
te vinden om een grapje te maken
of iemand te foppen, héhé! Ook
sta ik altijd klaar om iedereen te
helpen. Je kan mij momenteel ook
herkennen aan mijn SNOR! :)

Wat was 1 van
de gekste dingen
die je ooit hebt
gedaan of hebt
meegemaakt?
Goh, ik heb al veel
gekke dingen gedaan en meegemaakt!
Ik kan er hier een
paar geven, de
andere moet je me
maar eens persoonlijk vragen ;)

Heb je hobby’s? En zo ja, welke?
Ja, ik heb heel wat verschillende
en ook uiteenlopende hobby’s:
fietsen, skiën, wandelen, moestuinieren, imkeren, met hout werken
(meubels maken), reizen, …

Als het in België
heel
veel
gesneeuwd heeft, en
de straten liggen
goed dik met een
laag sneeuw, dan
vind ik het wel leuk om achter de
auto te hangen met een touw en
de slee, of zelfs met mijn skies!
Ook heb ik al 2 keer van 4000 meter hoogte uit een vliegtuig gesprongen. De tweede keer was wel
het spannendst, dan mocht ik zelf
de parachute open trekken en ons
begeleiden tot bijna beneden (de
landing was ietsje te
moeilijk nog).

Mocht er 1 droom van jou kunnen uitkomen, welke zou dit
dan zijn?
Ik heb er altijd van gedroomd om
brandweerman te worden. Nu ben
ik er volop mee bezig. Ik heb al
verschillende testen ondergaan. Ik
wacht momenteel op een antwoord
om mijn opleiding te mogen starten als vrijwillige brandweerman.
Als ik daar voor slaag, dan zou ik
ook de stap willen zetten om er
effectief mijn hoofdberoep van te
maken. Maar dat zal nog niet voor
direct zijn, stap voor stap.
Een andere droom is een droom
die ik samen met Febe deel. Wij
zouden graag ooit een zorgboerderij kunnen opstarten. Dicht bij de
natuur, wij samen, met anderen …
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Wat is je favoriete
reisbestemming?
Eigenlijk heb ik niet één
favoriete reisbestemming
omdat ik nog zoveel wil
ontdekken in de wereld.
Maar ik kan wel mijn top
3 al meegeven.
•

Zwitserland,

meer
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•

•

bepaald Wengen om te gaan skiën.
De Azoren (Portugal - een eilandengroep in de
Atlantische Oceaan) om te genieten van de natuur, er zijn daar zoveel dingen om te doen en te
zien waarvan je volledig tot rust komt.
Zanzibar (een eilandje van Tanzania, ligt in Afrika), daar heb ik ook kunnen genieten van de natuur. Maar vooral het leven in de zee heb ik goed
onthouden. Daar heb ik kunnen zwemmen met
dolfijnen in het wild en heb ik een octopus gevangen toen ik aan het vissen was, iets om nooit
meer te vergeten.

DE BRUG - 35

VOELSPRIETEN

Kalender

Januari

Februari

02/01 Gala animatie

01/02 Lichtmis

06/01 Nieuwjaarsreceptie

03/02 Muziekweek (tm 14/02)

07/01 Managementraad

04/02 Managementraad

09/01 Kwaliteitsraad

13/02 Kwaliteitsraad

16/01 Ondernemingsraad

16/02 Pannenkoeken zorgvragersraad

20/01 Winteranimatie

18/02 De Brug verschijnt

21/01 Raad van Bestuur

20/02 Ondernemingsraad

28/01 CPBW

25/02 CPBW
Carnaval animatie

30/01 Pedagogische studiedag BO
31/01 Algemene vergadering met
nieuwjaarsetentje
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VOETSPOREN

Dag Sinterklaasje
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KUS

Familieberichten

GEBOORTE
Anna Meheus, 4 november 2019,
dochtertje van Michiel en Kirsha
Doolaeghe, administratief medewerker
Maura Van der Biest, 18 november
2019, kleindochter van Linda Herman, leefgroepbegeleider Sprankel
Nathan Zelderloo, 3 december
2019, kleinzoon van Marijke
Lootens, leefgroepbegeleider Puzzel

OVERLIJDEN
De heer Jules Schelstraete, 28 november 2019. Vader van Patrick
(voormalig diensthoofd TD) en
schoonvader van Marijke Billiet,
teamhoofd
Mevrouw Mariette Callens, 28 november 2019, grootmoeder van
Eline De Meulemeester, leefgroepbegeleider Dageraad Violet

HUWELIJK
Anouk Haché en Pascal Ostyn, 20
december 2019. Anouk is kinesiste.
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Een oase
een bocht
een heuvel van groen en rood
een wegwijzer
een hand
een twee die één wordt
een afrit
een morgen
een idee
een gelukwens
voor driehonderdzesenzestig
dagen.

