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HET GEVOEL 

 
Alle dagen dennengeur 

En een hartje op de deur 
Lichtjes in het vensterglas 

Ik wou dat het altijd Kerstmis was 

eef toe, de kerstperiode 
scoort altijd hoog op ‘sfeer 
en gezelligheid’. Ook in on-
ze gangen, in de livings, op 

het binnenplein van Dageraad, ... 
volop kerstbomen, lichtjes en 
sfeer.  

Laat ons daar toch zoveel mogelijk 
van genieten. Even proberen de 
drukte van alledag te vergeten, en 
ons laten onderdompelen in de 
kerstsfeer.  

 

Al jaren is de kerstperiode ook de 
periode van de warmste week. We 
zijn blij dat er ook dit jaar heel wat 
warme acties georganiseerd zijn 
ten voordele van ons DVC.  

En ook Winterleie stond weer op 
de agenda dit jaar. Doorheen het 
jaar valt dat niet zo op, maar het 
is leuk om te zien hoeveel enthou-
siaste kerstmarkt-fanaten er hier 
werken. 

 

 

De Brug komt in jouw handen nét 
voor de kerstvakantie. Waarover 
kan je zoals lezen deze keer?  

Over nieuw speelgoed in de spelo-
theek. Over een mogelijke uitstap 
voor de muziekfanaten onder jul-
lie. Over lekker koken. Over functi-
oneringsgesprekken. Over de nieu-
we arbeidskledij. Over arbeidson-
gevallen. Over de nieuwe OC-
functie. Over de Dag van de Zorg. 
Over vanalles dus.  

 

Dus zet je even, sla deze bladzijde 
om en lees maar verder. En ver-
geet ondertussen niet te genieten 
van de dennengeur en de lichtjes 
op het vensterglas!  

Fijne feestdagen aan iedereen. 

De redactie 

 

G 
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VOETSPOREN 

et begon met een idee 
tijdens onze zoektocht 
om iedere werknemer op 
een aangename manier 

te betrekken bij ons instellingsbe-
leidsplan. Samen met de werk-
groep overlegstructuren legden we 
deze nieuwe vorm van personeels-
vergadering vast. 

Het idee was te vergelijken met 
een beurs waar je op verschillende 
standen kunt zien waar we mo-
menteel mee bezig zijn om onze 
doelen te bereiken. 

In het introfilmpje toonden we on-
ze 6 strategische doelen van  
2018-2021: 

1. Imago versterken 

2. Kernprocessen en ondersteu-
nende processen behouden 
en verbeteren 

3. Een zorgcontinuüm realiseren 

4. Betrokkenen actief laten 
deelnemen 

5. Een gedragen organisatiecul-
tuur ontwikkelen 

6. Gezond financieel beleid voe-
ren 

Deze doelen zijn onze kapstokken 
van kleinere doelen of werkgroe-
pen. 

Enkele werkgroepen staan nog in 
de startblokken en andere zijn al 
een tijdje bezig in hun proces. Er 
zijn er zelfs bij die permanent zul-
len blijven bestaan. 

Door deze nieuwe manier van pre-
senteren proberen we jullie actief 
te informeren, betrekken en laten 
participeren. 

Sommige bezoekers bleven lang 
hangen en andere brachten een 
bezoek in vogelvlucht. Iedereen 

In de kijker 

was vrij om te blijven ‘hangen’ 
waar zijn of haar interesse lag.  

De stand met onze verbouwplan-
nen en masterplan hadden alvast 
veel bekijks. Er werd reclame ge-
maakt voor de wijn. En je kon 
meedoen aan een quiz of je liet je 
onderdompelen in de zorgtechno-
logie. 

Het is ook fijn dat een werkgroep 
zijn werking kan tonen aan iedere 
geïnteresseerde. De presentaties 
waren uiteenlopend. Iedereen zet-
te zijn beste beentje voor. Veel 
collega’s zijn creatief aan de slag 
gegaan. 

Stuur gerust een mailtje wat je er 
van vond! We hebben ook nog en-
kele mapjes liggen met de ver-
schillende flyers van de standen. 

Wil je de volgende keer ook iets 
tonen? Dat kan! Geef dan een 
seintje. 

Caroline De Coster 

 

H 

“Het begon met 
een idee … “ 
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In de kijker: enkele sfeerbeelden 
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VOELSPRIETEN 

et is de 13de editie van de warmste week, en we zijn 
blij dat we als DVC terug op de lijst van de goede 
doelen staan. 

 
Op het moment dat deze Brug naar de drukker vertrekt, 
hebben we weet van deze acties ten voordele van onze or-
ganisatie:  

 

• Lichtjestocht door Scouts Asper 

• Swim for Life door zwemclub White Star Deinze 

• Vlammetjes en sleutelhangers for life door Ella, Jelina 
en Imke in en rond Wachtebeke  

• Smoefelen for life op 16 december door Tine, Lies en 
Sara in Ruddervoorde 

• Lekker warm uit ’t Zuid door Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen, departement logistiek   

• Dessertverkoop door VBS De Pinte  

• Chocoladehart door Alheembouw Oostnieuwkerke 

• Kerstdrink door wijkcomité Vijfbunders in  
Petegem-aan-de-Leie 

• En een paar groepen die de Warmathon meelopen voor 
ons 

De opbrengst van Music for Life 2018 gaat naar het project 
snoezelbadkamer. Enkele acties waren ook specifiek ten 
voordele van een leefgroep.  

 
Zoveel warme acties, dat geeft ons als sponsorverantwoor-
delijken een zeer warm gevoel! 

 
Leen en Els 

Warm, warmer, warmst 

H 

“Zoveel  
warme acties,  

dat geeft ons als 
sponsorverant-
woordelijken  

een zeer warm 
gevoel!” 
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Filou en Odette 

WIJSNEUS 

p 25 oktober ging de try 
out markt van de Spelbre-
ker door in de schommel-
ruimte. Want inderdaad, 

ook de Sint kwam langs bij de 
Spelbreker en daarom wilden we 
jullie het nieuwe speelgoed tonen! 

 

Het is mooi, soms zelfs ontroe-
rend, hoe velen onder jullie heel 
gericht kunnen zoeken aan onze 
spelotheekkar naar een speeltje 
voor een zorgvrager. 

Steeds weer worden we vanuit de 
spelotheek getriggerd door jullie, 
begeleiders, om het beste uit onze 
zorgvragers naar boven te halen 
via speelgoed, gezelligheidslicht-
jes, fantasiemateriaal, interactief 
speelgoed, constructiemateriaal, 
puzzels, … 

Ook de vragen naar speelgoed 
voor logées kende het laatste jaar 
een opmars waar we jullie zo goed 
mogelijk willen in ondersteunen. 

Onze bag2chills (de activiteitentas-

sen) zijn ondertussen door een 
groot deel van de DVC - bevolking 
gekend en wie ze nog niet kent, 
kan er steeds naar vragen als we 
passeren.  

Maar ook Filou, de DVC gezel-
schapshond en Odette, onze huis-
kat zijn vriendjes die jullie vanaf 
heden op de leefgroep kunnen ver-
welkomen. 

We hebben meer dan 500 stukken 
speelgoed in de spelotheek. 

Vraag er ons naar, jullie kunnen 
ook steeds eens binnenlopen in de 
Spelbreker, op dinsdag, woensdag 
of donderdag tussen 9 en 16.30 
uur. 

 

Want spelen, bezig zijn, vrije tijd 
opvullen is een recht voor elke 
zorgvrager! Het maakt soms echt 
een verschil! 

 

De spelbrekers 

O 

“Spelen,  
bezig zijn, vrije 
tijd opvullen is 
een recht voor  

elke zorgvrager!” 
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e muziekweek is nog niet 
in aantocht maar ik ging 
toch al even op expeditie 
om te zien of deze ten-

toonstelling te beleven is door on-
ze zorgvragers. Is het een uitstap 
of een schoolreisje waard?  
 
Ik trok naar Gent en was enkele 
uren op verkenning doorheen de 
vele muziekfragmenten die je kan 
beluisteren. Ik bleef lang luisteren 
naar de jaren 60 – 70 – 80 ….het 
bleef maar duren….90 – 2000 – 
2010 …. 
Tussendoor kom je langs een zaal 
waarin vele kostuums ten toon 
staan en waar je op de karaoké 
vloer kan meezingen. Er zijn ook 
videofragmenten van het euro-
songfestival, een leuke tienerka-
mer met posters van idolen aan de 
muur….  
Oh ja en dan de kamer op kinder-
maat waar de vele kindertelevisie-
muziekfragmenten uitgebeeld wor-
den. Ja, het is inspirerend en zeker 
een leuke uitstap die je op maat 
van enkele zorgvragers kan onder-
nemen.  
 
Even wat praktische info:  
Er is aan de ingang van de St-
Pietersabdij om de hoek, een toe-
gang voor rolstoelen voorzien. In 
de abdij kan je met de lift naar de 
2de verdieping, waar de tentoon-
stelling start.  
Bij de inkom krijgt iedere bezoeker 
een Ipod en een koptelefoon. Je 
klikt tijdens de rondgang op de 
muzieknoten en dan hoor je tel-
kens het muziekfragment. Wie 
geen koptelefoon verdraagt kan 
ook zo de muziek beluisteren via 
de Ipod.  
Het is niet zo warm in de verschil-
lende ruimten en er staat maar 1 
of 2 keer een zitbank. Hou hier 
best rekening mee. Er is veel ruim-
te in de verschillende toonzalen, 
maar met een rolstoelgroep van 
meer dan 5 zou ik het niet aanra-
den.  
Ook het muziekcafé is leuk om na-
dien iets te drinken of te eten. 

Lang leve de muziek 

 

Prijzen vind je op de website te-
rug. Voor begeleiders van men-
sen in een rolstoel is de inkom 
gratis. De tentoonstelling loopt 
tot 9 juni 2019.  
 
Spreek me gerust aan als je nog 
meer wil weten. Ik leg enkel fol-
ders aan de bib. 
 
Leen D’Haeyer 
stafmedewerker animatie 

 

D 

 

Lang leve de muziek! biedt je een wonderlijke trip 
langs 60 jaar Nederlandstalige liedjes uit de Lage 
Landen. De grootste muziektentoonstelling ooit in 
Vlaanderen. Een eerbetoon aan meer dan 200 ar-
tiesten en groepen. Van Will Tura tot Bazart en 
van Boudewijn de Groot tot de Jeugd van Tegen-
woordig. Met de mooiste liedjes, de leukste verha-
len, en memorabele televisiefragmenten. 
 
Luister, zing en quiz mee, vergaap je aan de col-
lectiestukken van je muzikale helden en herbeleef 
je jeugd. Of je nu fan bent van kleinkunst, schla-
gers, stevige rock of coole hip hop, iedereen be-
leeft in deze interactieve tentoonstelling zijn favo-
riete muziek voorkeur. 
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aar aanleiding van een 
(beperkt) arbeidsongeval 
herhaalt de personeels-
dienst dat nog steeds me-

dewerkers niet op de hoogte zijn 
van de interne aangifte werkwijze. 
Daarom alle richtlijnen nog eens op 
een rijtje. 

 
Heb je een bijna ongeval, 
licht ongeval, prikinci-
dent, bijtincident, ar-
beidsongeval of ongeval 
onderweg van of naar 
het werk, meldt dit 
steeds: 

• Direct aan jouw colle-
ga of diensthoofd 

• Weddendienst 7758 

• Permanentie 7999 

 
Vergeet niet de docu-
menten voor de aangifte 
van een incident of ar-

beidsongeval samen met het for-
mulier in te vullen door dokter, af 
te halen op de Weddendienst of bij 
afwezigheid bij de permanentie (of 
onthaal). 
 
Wat is een … 
bijna ongeval of licht ongeval? 

• Bijna ongeval? Plotse gebeur-
tenis op het werk – zonder 
letsel – geen tussenkomst 
door medische dienst – geen 
consult bij de dokter.  

• Licht ongeval? Plotse gebeur-
tenis op het werk – letsel van 
beperkte aard – interne tus-
senkomst door medische 
dienst of hulpverlener – geen 
consult bij de dokter 

 
Door kleine ongevallen te melden, 
is de dienst preventie op de hoogte 
van gevaarlijke situaties.  

N 

Een ongeval? Wat doe je? 

 

Wat is een … 
bijtincident of prikincident? 

• Wanneer je in contact 
kwam met lichaamsvocht 
van derde, bestaat er kans 
op infecties.  

• 1ste bloedanalyse moet bin-
nen 24 uur na het incident.  

• 2de bloedanalyse moet bin-
nen de 6 maanden na het 
incident. 

 
Wat is een … 
arbeidsongeval? 

• Plotse gebeurtenis op werk 
AO = tijdens de uitvoering 
van het werk – door het feit 
van de uitvoering van het 
werk – met een letsel tot 
gevolg – letsel staat in ver-
band met de feiten– buiten 
de vrije wil van het slacht-
offer  

• letsel van beperkte of ern-
stiger aard – interne tus-
senkomst door medische 
dienst of hulpverlener – 
consult bij de dokter 

 
Wat is … 
woonwerkverkeer? 

• Plotse gebeurtenis tijdens 
de verplaatsing van en naar 
het werk 

• letsel van beperkte of ern-
stiger aard – geen of exter-
ne tussenkomst door hulp-
verlener of dokter  

• steeds namen en contact-
gegevens getuigen noteren 
of contacteer politie en laat 
proces verbaal opstellen.  

 
Filip Desmet 
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Nieuwe ontwikkelingen,  
nieuwe uitdagingen! 

 

En dat doe ik met veel goesting en 

engagement!  

Voor ik in DVC kwam, werkte ik 10 

jaar als mobiele begeleider in een 

thuisbegeleidingsdienst voor gezin-

nen met een kind met een ver-

standelijke beperking. Vanuit die 

ervaring is mijn affiniteit voor het 

werken met gezinnen en inclusie 

gegroeid.  

 

Waarom een coördinator kort-

opvang en mobiele ondersteu-

ning? 

Er is de voorbije jaren reeds veel 

veranderd op maatschappelijk vlak 

met betrekking tot de zorg voor 

personen met een beperking 

(maar bijvoorbeeld ook bij de zorg 

voor ouderen). Bijgevolg moet ons 

DVC mee evolueren in dezelfde 

richting. 

Deze veranderingen zien we bij-

voorbeeld in het feit dat er meer 

en meer verwacht wordt van de 

thuiscontext in het opnemen van 

de zorg. Ouders willen deze be-

trokkenheid en zorg ook vaak zelf 

en kiezen vaker voor kortopvang. 

Concreet betekent dit dat de vol-

tijdse verblijven in DVC afnemen. 

Onze zorgvragers blijven vaker 

deeltijds en gaan deeltijds naar 

huis. Om het thuis vlot te laten 

verlopen, kunnen veel gezinnen 

wel wat extra hulp gebruiken. Die 

extra hulp wordt in de eerste 

plaats gezocht bij reguliere dien-

sten (bv poetshulp). Maar soms is 

er ook nood aan meer gespeciali-

seerde hulp in 

de vorm van 

bv mobiele 

(aan huis) of 

ambulante 

(zorgvrager 

komt naar 

hier) onder-

steuning. Ge-

zinnen gaan 

ook actief zelf 

op zoek naar 

hulp. Wij wil-

len hen die 

mogelijkheid 

bieden in het 

DVC! 

 

Sàmen willen we met deze nieuwe 

uitdaging mee bouwen aan de 

doelstelling van perspectief 2020  

 

“zoveel mogelijk gewoon in 

de samenleving en zo weinig 

mogelijk uitzonderlijk en 

afzonderlijk”. 

 

Deze keuze kadert ook bin-

nen het strategisch beleid 

van de voorziening en on-

dersteunt onderstaand doel:  

Het DVC is een onmisbare 

partner in het realiseren van 

een zorgcontinuüm voor personen 

met een beperking in de regio en 

verbetert en vernieuwt zijn onder-

steunings- en zorgprocessen 

voortdurend vanuit een welom-

schreven kwaliteitskader. 

 

anaf 1 januari 2019 zal het team ondersteuningscoördinatoren 

worden uitgebreid met een nieuwe functie. Stephanie 

Vaernewyck (momenteel vervangingscontract ondersteuningsco-

ördinator voor de groepen van Lien) stapt in de functie van Ondersteu-

ningscoördinator kortopvang en mobiele ondersteuning.  

V 
 

Stephanie Vaernewyck 
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Over welke veranderingen in 

de zorg gaat het nu precies? 

Respijtzorg is een regelgeving die 

is ingevoerd voor personen met 

een beperkt persoonsvolgend bud-

get (PVB). Zij kunnen extra onder-

steuning inkopen voor een maxi-

mum van 8 punten RTH. We ont-

vingen voor 2018 en 2019 bijko-

mende RTH punten voor respijt-

zorg voor zorgvragers uit de tran-

sitie (personen die op 01/01/2017 

hun PVB kregen). Dit stelt ons 

voor de uitdaging nieuwe zorgvra-

gers aan te trekken en vraagt dat 

we ons profileren en actief de cli-

ënten benaderen. 

Er is sprake van flexibiliseren 

Rechtstreeks toegankelijke hulp 

(RTH). Hiervoor is een  uitbrei-

dingsbeleid (meer RTH punten per 

zorgvrager) voorzien met als doel 

meer ondersteuning in te zetten in 

inclusieve contexten. Concreet 

denkt met hierbij aan kinderop-

vang en gewoon onderwijs voor 

kinderen in de leeftijd van 0-6 

jaar. 

Vanuit Kind&Gezin start een nieuw 

project: “Pionieren in samenwer-

king” (zie ook elders in deze Brug). 

Dit is een actief samenwerkings-

verband tussen een inclusieve kin-

deropvang en MFC. Dit samenwer-

kingsverband benoemen we als 

‘pionier’. De kinderopvang en het 

MFC spreken in dialoog en even-

waardigheid af hoe de specifieke 

ondersteuning wordt ingezet in de 

kinderopvang op het moment er 

een zorgvraag is. DVC Heilig Hart 

wil deze samenwerking actief op-

starten. 

Volwassen personen met een on-

dersteuningsnood worden gecon-

fronteerd met lange wachttijden 

voor een PVB. Kortopvang en mo-

biele ondersteuning onder RTH 

kunnen de gezinnen enige onder-

steuning bieden in afwachting van 

een budget. 

We zien meer zorgvragers binnen 

beschermd wonen die beroep doen 

op ondersteuning via mobiele en 

ambulante begeleiding onder 

rechtstreeks toegankelijke hulp 

(RTH). Volwassen personen met 

een licht verstandelijke of psychi-

sche beperking en een zeker mate 

van zelfbepaling en autonomie be-

horen veelal niet tot prioriteiten 

groep 1 of 2 voor een ter beschik-

kingstelling van een PVB. Deze 

personen kunnen, in afwachting 

van een budget, beroep doen op 

ondersteuning via RTH.  

 

Wat is ons doel met dit pro-

ject? 

Met dit project beogen we verschil-

lende doelen: 

De draagkracht van de gezinnen 

versterken door het bieden van de 

ondersteuning die zij nodig hebben 

in de zorg voor hun kind. Wij be-

schouwen hierbij het gezin als ba-

sis van de opvoeding/leefomgeving 

en versterken de participatie van 

het kind/de zorgvrager in het ge-

zin.  

Door participatiekansen te bevor-

deren ondersteunen wij het idee 

 

“Met dit project 
beogen we  

verschillende  
doelen.“ 
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van een meer inclusieve samenle-

ving. We hebben hierbij ook oog 

voor ontwikkelings- en leerkansen 

van het kind in zijn gezin, in de 

kinderopvang, op school. 

Waar nodig bieden wij vanuit VZA 

en MFC extra ondersteuning in de 

vorm van kortopvang (dagopvang 

en/of verblijf) om gezinnen de mo-

gelijkheid te bieden ‘op adem te 

komen’.  

Versterken van draagkracht van 

volwassenen met een licht ver-

standelijke of psychische beper-

king. Het uiteindelijke doel is dat 

de persoon een eigen bestaan kan 

uitbouwen in zijn eigen leefomge-

ving door een combinatie van hulp 

van reguliere diensten (thuiszorg, 

poetsdienst, …), van mantelzorg, 

van het sociale netwerk en van op 

de wensen en noden afgestemde 

ondersteuning. De begeleidingen 

richten zich op het vinden en aan-

leren van oplossingsstrategieën, 

die de persoon gaandeweg kunnen 

helpen om zich zelfstandig te ont-

plooien en te handhaven in de sa-

menleving.   

We willen DVC Heilig Hart verder 

op de kaart zetten, ons profileren 

en actief samenwerkingsverbanden 

aangaan, zowel binnen VAPH als 

over de sectoren heen.  

 

Het project: hoe zal het er nu 

gaan uitzien?  

Ik zal als OC kortopvang en mo-

biele ondersteuning de volgende 

zaken opnemen: 

De coördinatie van externe vragen 

voor respijtzorg en kortopvang. Ik 

zal hiervoor nauw samenwerken 

met de andere ondersteuningsco-

ördinatoren en de groepen waar 

we de kortopvang realiseren.  

Ook de werking van De Joker wil-

len we hier actief bij betrekken en 

de verdere mogelijkheden verken-

nen.  

Het opstarten van een mobiel 

team.  

• Dit mobiel team zal onder-

steuning bieden in de thuis-

context van huidige zorgvra-

gers. Ook hier zal er een 

nauwe samenwerking zijn 

met andere OC’s en de groe-

pen en diensten van waaruit 

we mobiele begeleiding gaan 

realiseren. 

• Mobiele begeleiding voor ex-

terne zorgvragers die niet in 

een leefgroep verblijven. 

• Het mobiel team zal ook on-

dersteuning bieden in de in-

clusieve contexten waarmee 

we samenwerkingsverbanden 

aangaan (kinderopvang, on-

derwijs). 

• Het mobiel team kan, in 

noodsituaties (bij tekort aan 

personeel voor het realiseren 

van kortopvang), ingezet 

worden om leefgroepen te 

ondersteunen met extra kort-

opvang. Het mobiel team zal 

dus zowel extern als intern 

actief zijn. 

“De uitbouw van 
het mobiel team 
moet nog verder 
vorm krijgen.” 
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De uitbouw van het mobiel team 

moet nog verder vorm krijgen. 

Daar maken we zo snel als moge-

lijk werk van. Wel kunnen we al 

zeggen dat we denken aan een 

multidisciplinair team, want de 

mobiele ondersteuning kan veel 

vormen aannemen (therapeutische 

ondersteuning, pedagogische on-

dersteuning, psychosociale onder-

steuning, trajectondersteuning, 

verpleegkundige ondersteuning, 

administratieve en maatschappelij-

ke ondersteuning, …). Niet iedere 

dienst zal bijkomende uren nodig 

hebben (vaste en flexibele begelei-

ders zal het uitgangspunt zijn). 

Daarbij aansluitend zal ik ook be-

schermd wonen opnemen in mijn 

pakket.  

 

Nieuwsgierig? 

We staan voor veel uitdagingen, 

dat mag duidelijk zijn!  

Ik zal met deze nieuwe functie 

mijn schouders zetten onder dit 

 

 

project om het verder vorm te ge-

ven en aan te sturen.  

Om dit project te doen slagen heb-

ben we gemotiveerde en positieve 

medewerkers nodig die geloven in 

het versterken van de draagkracht 

van gezinnen en cliënten.   

 

Heb je vragen… 

Heb je interesse… 

Heb je constructieve en creatieve 

ideeën… 

 

Spreek me gerust aan.   

 

Stephanie Vaernewyck 

 

 

“Heb je vragen  
… 

Heb je interesse 
… 

Heb je  
constructieve en 
creatieve ideeën 

… 
Spreek me  

gerust aan.” 

 

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 

mailto:debrug@dvcheilighart.be
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WINTERPERIODE = VRIES EN IJZELPERIODE 
 

 

 

VÓÓR VERTREK MAAK DE RUITEN IJSVRIJ MET DE ONTDOOISPUITBUS EN IJSKRABBER. 

LAATSTE RIT VAN DE DAG – DEK VOORRUIT AF MET VENSTERFOLIE. DAN START JOUW COLLEGA MOR-
GENVROEG MET EEN KLAAR ZICHT OP DE WEG. DAT IS PAS COLLEGIAAL! 

Deze zaken zijn in ieder voertuig voorzien 

Idee Kids vzw en DVC Heilig Hart gaan ook dit jaar een partnership aan 

voor de Idee Kids Projectkampen.  

Werknemers kunnen een kampkorting genieten van 7 euro per kamp per 

kind. Voor het 2de en 3de kind van een gezin dat in dezelfde week en op 

dezelfde locatie deelneemt aan een kamp, geniet u zelfs van 10 euro ge-

zinskorting.  

Boeken van kampen gebeurt rechtstreeks via www.ideekids.be met ver-

melding van kortingscode DVCHEILIGHKIDS   

Intern ben ik de contactpersoon. 

Vera Lootens  

Kampen Idee Kids 

De groepsaankoop van fietsen van TREK was een succes. Tijdens de win-
ter laten we dit even rusten. In het voorjaar komt er een nieuwe actie. 

Groepsaankoop fietsen TREK 

http://www.ideekids.be
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29 standen, opbrengst ver-
deeld tussen 17 leefgroepen/
diensten, massa’s enthousias-
me, schat aan cadeaus en 
ideetjes, muzikaal talent en de 
kerstman! 

Iedereen droeg zijn steentje 
bij. 

“Iedereen droeg 
zijn steentje bij.” 

Winterleie 
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r wordt veel van respect 
gesproken. Maar wat bete-
kent respect en respect 
hebben eigenlijk? Je kan 

respect hebben voor iemand of 
voor iets zoals voor iemands me-
ning, iemands werk, iemands inzet 
of de natuur. 
 
Respectvol omgaan met elkaar is 
hoe je kijkt naar de ander.  
Dit is de ander in zijn of haar 
waarde laten. Je kijkt door de ogen 
van de ander hoe hij of zij is met 
alles wat bij die persoon hoort.  
Respect is ook hoe de ander kijkt 
naar jou met al wat bij jou hoort. 
In een wereld vol respect wordt 
iedereen gelijk behandeld onge-
acht de status of afkomst, een we-
reld zonder (voor)oordelen. En dat 
is nu net het moeilijkste wat erbij 
zit, geen (voor)oordelen hebben. 
Hoe snel is een (voor)oordeel al 
uitgesproken, omdat er vaak niet 
nagedacht wordt voordat er iets 
gezegd wordt? 
Iemands mening respecteren is 
ook belangrijk. Dit hoeft niet te 
betekenen dat je akkoord gaat met 
die mening. Je laat die mening 
echter wel ‘bestaan’, het mag er 
zijn. Dat is juist mooi, dat je een 
andere mening kan hebben en dat 
beide meningen ‘mogen bestaan’. 
Dat is respectvol. 
Respect hebben voor mensen die 
op je pad komen, hier en buiten 
het werk. Een vriendelijke knik, 
een goeiedag wensen, even een 
lach ook al ken je die collega, dat 
familielid van een zorgvrager, die 
stagiair, die vrijwilliger of die be-
zoeker niet zo goed. Je zal merken 
dat je dit terug krijgt en zo kan je 
die iemand misschien beter leren 
kennen. 
 
Een open luisterhouding en ge-
meende interesse zijn belangrijk 
voor iemand die zijn/haar verhaal 

Respect 
Jaarthema 2018 

“Iedereen wil  
gezien worden, 

respectvol  
behandeld  
worden.  

Iedereen verdient 
een plek  

onder de zon.” 

wil doen.  Dit vraagt niet altijd om 
een oordeel of een gevat ant-
woord. Er gewoon zijn is soms al 
heel wat. 
 
Soms is het nodig om iemand te 
helpen. Dit kan bij iets heel kleins 
zijn. Een kleine gebaar kan heel 
veel betekenen. 
 
Je inzet voor onze zorgvragers is 
een voorbeeld van respect.  
Je komt op voor hen. 
Ook voor mensen die anders zijn, 
die anders denken, met een ander 
geloof of overtuiging, vanuit een 
andere cultuur, met een andere 
geaardheid, … is het respectvol om 
voor hen op te komen indien no-
dig. 
Het is belangrijk om respect te 
hebben voor elkaar. Iedereen wil 
gezien worden, respectvol behan-
deld worden. Iedereen verdient 
een plek onder de zon. Eerbied 
hebben voor de medemens en de 
ander in zijn of haar waardigheid 
laten. Als we daar een gewoonte 
van gaan maken, kunnen we dit 
terug krijgen.  
 
Kurt Desmet 

E 

 

RESPECT 
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Wat schaft de pot vandaag? 
Orloffgebraad met witloofroom 

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.  

 
Orloffgebraad met witloofroom 
Ingrediënten voor 4 personen 

• 1 kg varkensgebraad 

• 6 sneetjes gekookte of 
rauwe ham 

• 6 sneetjes kaas (bij voor-
keur Oud Brugge kaas) 

• 4 witloofstronken 

• 2 uien 

• 2 teentjes look 

• 2 deciliter room 

• 1 flinke geut Madeira wijn 
(optioneel) 

• Klontje boter 

• 1 koffielepel tijm 

• Peper en zout 
 

Bereiding 
• Verwarm de oven voor op 

180 graden 

• Laat een klontje boter smel-
ten in een vuurvaste pot 

• Kruid het gebraad met peper 
en zout en zodra de boter 
een beetje bruint leg je het 
gebraad in de pan. Laat een 
mooi korstje krijgen 

• Snij de uien in grove stukken 
en leg ze bij het gebraad in 
de pan. Voeg ook de ge-
kneusde look en de tijm toe 

• Zet het deksel op de pot en 
plaats gedurende 40 minuten 
in de voorverwarmde oven 

• Leg nu het gebraad op een 
bord en stoof het fijngesne-
den witloof in de stoofpot 
waarin je het gebraad hebt 
gegaard 

• Doe de Madeira wijn en de 
room bij het witloof en laat 5 
minuten sudderen op een 
zacht vuurtje. Kruid eventu-
eel bij met peper en zout 

• Snij het gebraad in sneetjes 
van 1 cm dik. Neem een ova-
le ovenschaal en schik hierin 
een sneetje gebraad, een 
sneetje kaas en een sneetje 
ham 

• Giet het witloofroom mengsel 
over het vlees en plaats het 
gerecht nog 10 minuten in de 
oven op 180 graden 

• Serveer met kroketjes  
 
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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We zouden het wat vaker moeten 
doen ... 

et lijkt een titel met een 
huizenhoog cliché, niet-
waar? Hoe vaak doen we 
dit soort uitspraak niet? 

Om dan vast te stellen dat de tijd 
zelf met ons aan de haal gaat, of 
te merken hoe we andere prioritei-
ten stellen. En dan komt het er 
niet van… 
 
Hoe dan ook, nu 2018 er bijna op-
zit wil ik met jullie iets delen over 
het gevoel dat me soms bekruipt 
dat we als leidinggevenden en di-
rectie wat vaker samen met en 
tussen onze medewerkers zouden 
moeten bewegen. Zie dit nu niet 
meteen als een eenzijdige schuld-
bekentenis, maar veeleer als een 
soort verzuchting. Want net zo 
goed denk ik dat het af en toe ook 
eens goed zou zijn als onze basis-
medewerkers eens aan de tafel 
van de directie zouden zitten, om 
maar iets te noemen. Ik denk dat 
we van alle zijden veel van mekaar 
zouden kunnen leren. Wat dan 
weer zou kunnen betekenen dat 
we mekaar af en toe ook wat beter 
zouden verstaan. 
 
Daar gaat dit stukje eigenlijk over: 
hoe er meer en beter begrip en 
vooral appreciatie kan groeien over 
mekaars werk en motivatie als we 
eens een aantal dingen samen 
doen. 
In 2018 waren er dan toch twee 
momenten die ik even met jullie 
wil delen. 
 
Voor de tweede keer begeleidde ik 
een van de zorgvragers van Lier 
op de lentewandeling. Ik zal jullie 
niet verhelen dat ik er na de eerste 
keer echt naar uitkeek. Niet alleen 
maar omdat ik de eerste keer door 
de 'Tierelierkes' erg warm werd 
ontvangen. Maar ook omdat die 
paar uurtjes in de zon (gelukkig 

H maar) de gelegenheid bood om in 
gesprek te gaan met medewer-
kers, met ouders, met vrijwilligers. 
 
Gesprekken waar je dikwijls iets 
meer te weten komt over wat 
mensen aan het hart gaat. Mensen 
durven al eens hun hart luchten 
tijdens zo'n wandeling. Maar nog 
veel opvallender is dan dat je het 
enthousiasme hoort van de mede-
werkers en dat je aan den lijve kan 
ondervinden hoe graag onze me-
dewerkers hun job doen. Omdat 
het in veel gevallen ook meer is 
dan zomaar een job. Het is een 
stukje van hun leven geworden.  
 
Moet het dan verbazen dat het ook 
voor mij een scheut energie geeft? 
Er is zelfs nog meer: je leert hoe 
een heel eenvoudige handeling 
jouw zorgvrager deugd doet, ple-
zier geeft. Een flinke schouderklop 
tovert een glimlach op een anders 
strak gespannen gezicht. ' t Is echt 
niet zo moeilijk om dat te leren, 
maar onze mensen weten het juist 
omdat ze die band hebben met 
onze zorgvragers. Ik denk dat daar 
het geheim ligt van Bachte. Hou-
den zo, ik ga graag een volgende 
keer terug mee! 
 
Wat later konden sommige me in 
de gangen zien rondlopen in ar-
beidskledij. Dat was geen kwestie 
van promotie, ook al reken ik erop 
dat de nieuwe arbeidskledij die er-
aan komt op een consequente ma-
nier gedragen wordt ...;-)  
Maar de echte reden was dat ik 
was 'uitgenodigd' om even enkele 
uren mee te lopen op een leef-
groep, in dit geval Triangel.  
 
Nog zo'n ervaring die je erg veel 
kan leren op een korte tijd. Ik 
draaide er mee in een ochtend-
shift, die naar zeggen van de me-

“Ik denk  
dat we van  
alle zijden  

veel van mekaar 
zouden kunnen 

leren.” 
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dewerkers zelf nog relatief rustig 
was. Maar het was me al snel dui-
delijk wat zorg voor onze zorgvra-
gers allemaal kan inhouden. Hoe 
iemand wassen die zelf nogal 
zwaar is vraagt om kunde, om 
zachtheid maar af en toe ook om 
enige doortastendheid. Hoe een 
ochtend op een leefgroep soms 
een komen en gaan van mensen 
is, waarbij alle antennes van onze 
medewerkers moeten werken. 
Maar ook hoe dan soms in zo'n 
voormiddag ook even een moment 
voor een koffie en een babbel kan 
zijn. 
 
Een voormiddag meedraaien, dat 
is uiteindelijk ook maar wat het is 
en het geeft mij niet het recht om 
zomaar te zeggen dat ik het werk 
in een leefgroep begrijp. Misschien 
heeft men wel meer werk met mij 
dan echte hulp …  
Maar het doet wel hetzelfde met 
mij als die wandeling in de lente: 
het zorgt dat er contact is met me-
dewerkers, dat ik met eigen ogen 
en handen kan voelen wat we be-

doelen met bijzondere zorg, en dat 
we dus de werelden van directie en 
leefgroepen toch een beetje dich-
ter bij mekaar kunnen brengen. Ik 
kan het iedereen aanraden. 
 
Daarom: mijn oprechte dank aan 
diegenen die me hebben uitgeno-
digd, begeleid, aangesproken of 
wat dan ook. Ik heb jullie 'hoog' 
op, zoals men dat zegt. 
 
En wie weet is het nog niet eens 
zo'n slecht idee als we de rollen 
eens zouden omdraaien! 
 
Dirk Remy 
 

 

 

“En wie weet is 
het nog niet eens 
zo’n slecht idee 
als we de rollen 

eens zouden om-
draaien.” 
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sen MFC’s en vergunde kinderop-
vang en dit in het belang van het 
kind en zijn gezin. 

 

Begeleiding en ondersteuning 
voor Pionieren 

De pioniers kunnen beroep doen 
op de CIK (centrum inclusieve kin-
deropvang) voor:  

• Het faciliteren en coachen bij 
de opstart van de samenwer-
king. 

• Het ondersteunen in het ma-
ken van de vertaalslag van 
de handicapspecifieke kennis 
naar de pedagogische con-
text van de kinderopvang.  

• Met het team kindbegeleiders 
werken rond diversiteitsbe-
leid en realiseren van inclu-
sieve kinderopvang.  

• Het ondersteunen bij het do-
cumenteren van het proces 
van pionieren en de verschil-
lende ervaringen in kaart 
brengen.  

 
Een begeleidingstraject: 

Omwille van het innovatieve ka-
rakter van de pionierstrajecten, 
wordt er een begeleidingstraject 
opgezet door Kind en Gezin en het 
VAPH. 

Daarnaast zijn er periodiek uitwis-
selmomenten met alle betrokkenen 
binnen de pioniers om elkaars 
praktijken te leren kennen.  
Na één jaar gebeurt er een tussen-
tijdse evaluatie van de resultaten. 
Jaarlijks maken de pioniers een 
verslag over de samenwerking en 
de meerwaarde voor de gezinnen. 
Op basis van de uitwisselmomen-
ten en de schriftelijke verslagen, 
zal na twee jaar een eindevaluatie 
opgemaakt worden. 
De expertise die de pioniers op-
bouwen, wordt meegenomen bij de 

laams minister Jo Vandeur-
zen streeft naar een sterke-
re samenwerking tussen de 
kinderopvang en de sector 

personen met een handicap. 

Onlangs ontvingen wij een open 
oproep om ons kandidaat te stellen 
voor “Pionieren in samenwerking”. 
Met deze oproep krijgen lokale ini-
tiatieven de ruimte om gedurende 
2 jaren nauwer samen te werken 
en ervaringen uit te wisselen met 
andere pioniers. Deze pioniers uit 
de kinderopvang en de multifuncti-
onele centra (MFC) zoeken uit op 
welke manier er meer kinderen 
met hogere zorgnoden inclusief 
kunnen worden opgevangen.  

Deze oproep sluit aan bij de nota 
Perspectief 2020 van minister Van-
deurzen, met als uitgangspunt 
“zoveel mogelijk gewoon in de sa-
menleving en zo weinig mogelijk 
uitzonderlijk en afzonderlijk”.  
 
Inclusieve kinderopvang  
wat is dat? 
 
Bij baby’s en peuters is er niet al-
tijd een diagnose, soms is er enkel 
een vermoeden van een ontwikke-
lingsprobleem. Een diagnose stel-
len op dat moment is niet altijd 
mogelijk of wenselijk. Ook voor 
deze kinderen zou in de kinderop-
vang de noodzakelijke ondersteu-
ning eenvoudig toegankelijk moe-
ten zijn.  
 
De kinderopvang stelt haar peda-
gogische opdracht centraal en 
komt, met ondersteuning van het 
MFC, tegemoet aan de specifieke 
noden van een of meerdere kin-
deren met een zorgbehoefte. Dit 
samenwerkingsverband benoemen 
we verder als ‘pionier’.  
 
De belangrijkste doelstelling is het 
verkennen van samenwerking tus-

Inclusieve kinderopvang -  
Pionieren in samenwerking. 

Wij stelden onze kandidatuur 

V 
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verdere beleidsmatige en regelge-
vende initiatieven die nodig zijn 
om de inclusieve opvang in Vlaan-
deren en Brussel te versterken. 
 
Onze partners 

Om ons kandidaat te kunnen stel-
len zijn wij actief op zoek gegaan 
naar een partner. De vraag werd 
voorgelegd aan Trees Van Hove, 
schepen van onder andere kinder-
opvang en onderwijs in Deinze, en 
werd positief ontvangen.  

Zij bracht ons in contact met het 
diensthoofd van de stedelijke 
kinderopvang. De stedelijke 
dienst kinderopvang Deinze draagt 
inclusie hoog in het vaandel. Zij 
voelden zich dan ook direct aange-
sproken tot het project “pionieren 
in samenwerking”.  

Ook het CIK in Deinze accepteer-
de zonder aarzelen ons hierin te 
ondersteunen. De kinderopvang en 
het CIK bekijken samen voor wel-
ke kinderen extra ondersteuning 
van een MFC zinvol kan zijn, en 
wat het MFC concreet kan beteke-
nen in het sensibiliseren en onder-
steunen van de kindbegeleiders  
 
Een aantal principes liggen aan de 
basis van het samenwerkingsver-
band:  
 
1. De participatiekansen van 

het kind worden bevorderd.  
2. Ouders hebben de regie over 

de ondersteuning in handen.  
3. De kinderopvang en het MFC 

spreken in dialoog en even-
waardigheid af hoe de speci-
fieke ondersteuning wordt 
ingezet in de kinderopvang 
op het moment er een zorg-
vraag is.  

4. De focus ligt op het verken-
nen en innoveren. 

5. Evenwaardig partnerschap.  
 
 
 
 

Wat als ons kandidatuur niet 
wordt weerhouden? 

Elke kandidaat wordt individueel 
geïnformeerd of ze al dan niet ge-
kozen zijn als pionier. Als pionier 
kunnen wij rekenen op ondersteu-
ning en begeleiding. Wij hopen op 
een positief antwoord nog voor het 
einde van het jaar.  

Wat als onze kandidatuur niet 
wordt weerhouden?  

Ook dan willen wij een actieve 
partner zijn in het ondersteunen 
van inclusieve kinderopvang.  

Wij zullen dan, samen met onze 
partners, ons eigen traject uitstip-
pelen. 

Nieuwe projecten in het zorgland-
schap zijn in ontwikkeling. Zo is er 
de doelstelling om RTH 
(rechtstreeks toegankelijke hulp) 
specifieker in te zetten in inclusie-
ve contexten zoals kinderopvang 
en onderwijs en de band met deze 
sectoren te versterken. 

Ook hier zien wij mogelijkheden 
voor het DVC om als actieve part-
ner een bijdrage te leveren aan 
een meer inclusieve maatschappij.  

Stephanie - ondersteuningscoördi-
nator kortverblijf en mobiele on-
dersteuning - stelde zich kandidaat 
om deel te nemen aan de nieuwe 
intersectorale werkgroep 
“inclusieve kinderopvang”.  
 
De voorganger van deze werk-
groep publiceerde reeds een visie-
tekst: 
 
‘Anders maar niet ongewoon, 
gewoon maar anders’ 
 
Met inclusie binnen de kinderop-
vang bedoelen wij het recht van 
elk gezin om te bepalen of hun 
kind in een gespecialiseerde of in 
een gemengde (reguliere) voorzie-
ning opgevangen wordt. Het is een 
recht op gepaste maatschappelijke 
dienstverlening, waarbij elke ouder 

 

“Ook hier  
zien wij moge-
lijkheden voor 
het DVC om als 
actieve partner 
een bijdrage te 
leveren aan een 
meer inclusieve 
maatschappij.” 
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de vrije keuze heeft. Hiertoe moe-
ten er voldoende keuzemogelijkhe-
den zijn. 
Inclusieve opvang staat open voor 
alle kinderen, ongeacht hun ach-
tergrond of mogelijkheden, onge-
acht hun onderlinge verschillen. 
Ook kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte zijn welkom in de 
opvang. Het gaat om kinderen die 
door medische en/of psychosociale 
problemen extra ondersteuning en 
zorgen nodig hebben, ook al is er 
geen diagnose vastgesteld. Het 
kind en zijn of haar zorg die het 
nodig heeft, staat centraal. 
Inclusie betekent bijgevolg dat alle 
kinderen er bij horen. Zonder hen 
is de samenleving niet compleet. 
Kinderen zijn uniek en worden 
aanvaard zoals ze zijn. Kinderop-
vang houdt rekening met de on-
derlinge verschillen tussen de kin-
deren, dit betekent zowel in moge-
lijkheden als ontwikkeling. Inclu-
sieve kinderopvang brengt deze 
mogelijkheden in kaart en zet hier 
op in, voor alle kinderen. De kin-
deropvang houdt hierbij rekening 
met het welbevinden, de mogelijk-
heden en de krachten van elk kind. 
Alle kinderen worden erkend in 
hun eigenheid. Kinderopvang is 
daarom een plek waar iedereen 
zich thuis voelt. Het is een plek 
waar iedereen de verschillende as-
pecten van zijn of haar identiteit 
kan ontplooien, elk op zijn eigen 
ritme. Het is eveneens een plaats 
waar iedereen kan participeren en 
van elkaar kan leren. 
Het gaat steeds om een dialogisch 
proces waarin de belangen en 
draagkracht van het kind en zijn of 
haar gezin centraal staan en waar-
bij steeds rekening wordt gehou-
den met de draagkracht van de 
organisatie. Elke opvangvraag 
wordt afzonderlijk besproken om 
te bekijken of de opvang voor bei-
de partijen haalbaar en passend is. 
Dit gebeurt in functie van het wel-
zijn van het kind, het beschikbare 
personeel en de samenstelling van 

de groep. 
De verschillen en gelijkenissen tus-
sen kinderen worden ook zicht-
baar, bespreekbaar en begrijpbaar 
gemaakt, als één van de vele vor-
men van diversiteit die er bestaan. 
Kinderopvang moet een weerspie-
geling zijn van de diversiteit in de 
samenleving. Verbondenheid en 
ontmoeting staan hierbij centraal.  
Inclusieve kinderopvang is verrij-
kend voor alle betrokkenen: de 
kinderen (met of zonder specifieke 
zorgbehoefte) in de opvang, de 
ouders, de kinderopvang zelf, ex-
terne partners en de samenleving. 
Expertise wordt gedeeld. Samen-
werking met het professionele net-
werk rond het gezin is dan ook een 
evidentie want begeleiders hebben 
voor inclusie opvang geen thera-
peutische of medische vaardighe-
den nodig. 
Begeleiders worden hierin door 
hun organisatie bijgestaan en ge-
coacht. Ze hebben immers een be-
langrijke pedagogische opdracht: 
ervoor zorgen dat kinderen kunnen 
groeien en hen ondersteunen in 
hun welbevinden en betrokken-
heid. 
In deze pedagogische rol moeten 
de begeleiders gesterkt worden. 
Ze worden uitgedaagd om creatie-
ver te denken, alerter te zijn bij 
signalen in en door de groep, en 
nauwer samen te werken met de 
ouders en het eventuele zorgnet-
werk rond het kind. Zij zijn geza-
menlijke partners in het proces, 
waarbij een vertrouwensrelatie 
cruciaal is. 
Een wereld waarin niemand wordt 
uitgesloten lijkt onhaalbaar. Toch 
moeten we hier steeds aan blijven 
werken, met alle middelen die we 
hebben om dit doel te bereiken. 
Gewoon als het kan, speciaal als 
het moet. Het is een zoektocht. 
Inclusie is een continu werk van, 
voor en door iedereen 
 
 
Suzanne Diependaal 

“Inclusie is een 
continu werk van, 

voor en door  
iedereen.” 
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Binnen de lijntjes kleuren 

Stresserende dag gehad en moeite om rust te vinden in je hoofd?  
Haal dan de stiften of potloden uit de kast en leef je uit op deze kerst-
mandala. Want wist je dat kleuren je helemaal zen kan maken? Omdat 
je volledig gefocust bent op één activiteit en schakel je als het ware je 
hersenen uit en laat je je creativiteit de vrije loop. Zo kom je helemaal 
tot rust. Veel plezier! 
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ie de pen ter hand neemt, krijgt van ons een forum in dit per-
soneelsblad. We willen dit blijvend aanmoedigen.  

Evelyn die ons reeds meermaals poëtisch verraste en verwen-
de zet vandaag een kritische bril op ten aanzien van het vast 

item “efficiëntie” dat in het functioneringsgesprek aan bod komt. Deze 
tekst is één gegeven dat we naast de andere binnenkomende rapporten 
zullen verwerken in een finaal document dat we met samen met de info 
vanuit de sneukeltoer zullen meenemen in het traject organisatieontwik-
keling. 

Dankjewel Evelyn voor jouw bijdrage. 

VOETSPOREN 

Evelyns kijk op ‘efficiëntie’ als vast 
item functioneringsgesprekken 

Voor ik deze vraag heb beant-
woord ben ik op zoek gegaan naar 
het ‘waarom’ van deze vraag-
stelling.  

 
Het DVC ziet zich geconfronteerd 
met complexe vraagstukken: de 
kwaliteit van de zorg moet om-
hoog, de kosten omlaag. Om te 
overleven als zorgvoorziening, 
moet ze zich bovendien ‘kenbaar 
maken, profileren, onderscheiden’ 
van andere voorzieningen. Het is 
iets wat voor mij, als zorgverlener, 
afkeer opwekt: de zorgsector die 
een bedrijfscultuur opgedrongen 
krijgt. Maar ik zie ook de andere 
kant: door zich te moeten onder-
scheiden van anderen, wordt het 
DVC uitgedaagd te streven naar 
een optimale zorgverlening.  
Het is vrij duidelijk dat door deze 
vraagstelling een bepaalde richting 
wordt gezocht om zich als DVC te 
ontwikkelen binnen het huidig 
zorgbeleid.  

 

De website ‘Ondernemend in zorg’ 
helpt mij verder vooruit. Ik citeer: 
‘in steeds meer organisaties krijgt 
efficiëntie veel aandacht. Alles is 
dan tot in de puntjes geregeld. 
Zorgt deze focus voor een opti-
maal presterende organisatie? In 

W 

veel gevallen niet. Zonder focus op 
effectiviteit zal een dienst uiteinde-
lijk haar bestaansrecht in die vorm 
verliezen. (eigen interpretatie: als 
wij niet gericht blijven inspelen op 
de behoeften van zorgvragers, en 
ons alleen focussen op het tot in 
de puntjes organiseren van een 
economisch en vlot functionerend 
DVC, dan zal dit het einde beteke-
nen.) 

 

Ik citeer verder: Effectiviteit is het 
uitvoeren van dingen/zaken om je 
dichter bij je doelen te brengen. 
Efficiëntie is het uitvoeren van een 
bepaalde taak op de meest econo-
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mische manier. Efficiënt zijn zon-
der te letten op de effectiviteit is 
de standaardmodus van het uni-
versum.  

 

Dit zien we ook in de zorg. De 
volgorde lijkt omgedraaid of soms 
heeft de focus op effectiviteit nog 
helemaal geen rol gehad. We moe-
ten nadenken over wat echt be-
langrijk is, wat ons onderscheidt 
van andere zorginstellingen. En tot 
een zorg komen die zowel efficiënt 
als effectief is.  

Na deze kennis voel ik een zekere 
‘ontgoocheling’, spijt over de 
vraagstelling. Hoe veel uitdagen-
der zou  geweest zijn: ‘hoe kan ik 
vanuit mijn functie, bijdragen tot 
een effectieve dienstverlening’.  

Maar ik hoop dat ik met volgend 
pleidooi een stukje antwoord kan 
bieden op beiden.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat het 
meer dan ooit belangrijk is dat de 
leefgroepen zich profileren als stuk 
voor stuk uniek. Waarbij leef-
groepsbegeleiders de ambassa-
deurs moeten zijn voor hun leef-
groep. Ze moeten geloven in wat 
ze doen. Ik denk dat het momen-
teel de grootste uitdaging is van 
het beleid: hoe kan ik leefgroeps-
begeleiders ondersteunen opdat ze 
‘enthousiast, begeesterd, bezield’ 
blijven.  
Immers, het zijn vooral deze men-
sen die het contact leggen met de 
‘buitenwereld’.  
Ik zal trachten vanuit Sfeer enkele 
voorbeelden te geven:  

• Opnamegesprek met ouders: het 
is voor ouders heel belangrijk dat 
zij voelen dat de begeleiders een 
zekere deskundigheid, vertrou-
wen, geloof uitstralen in waar ze 
voor staan. De begeleiders ‘zijn 
ervan overtuigd’ dat zij een ant-
woord kunnen bieden op de zorg-
vraag van ouders, het kind zelf… 

• Grootouders, broers, zussen ken-
nen ook een plaats op Sfeer. Ook 
zij worden met open armen ont-
vangen. En er wordt geluisterd 

naar hun verhaal.  

• -Sfeer werkt ook samen met: 
‘neonatologie UZ Gent,  Koester, 
pleegzorg, vertegenwoordigers 
van jeugdrechtbank…  

Deze mensen waarmee Sfeer in 
contact komt, zijn de ‘uitdragers’, 
de mond-op-mond-
reclamevoerders… 

 

Als het DVC zich wil onderscheiden 
van andere zorginstellingen, dan 
vind ik dat het moet inzien dat 
leefgroepen het uithangbord zijn. 

Leefgroepsbegeleiders dienen hier-
in ondersteund te worden. Het 
heeft volgens mij op lange termijn 
geen zin om de klemtoon te leggen 
op ‘efficiëntie, besparingen binnen 
de leefgroepswerking’ als niet 
eerst duidelijk wordt gesteld wat 
niet verloren mag gaan.  

Wanneer besnoeid wordt op perso-
nele middelen moet toch minstens 
eerst in kaart worden gebracht wat 
voor elke leefgroep afzonderlijk de 
prioriteiten zijn.  

Immers, een leefgroepsbegeleider 
die gefrustreerd is en zich geremd 
voelt in het ontwikkelen van een 
zorgverlening zoals ze vindt dat 
deze moet zijn, zal dit ook zo uit-
stralen.  

Het is duidelijk dat met de 
‘zorgpakketten’ leefgroepen meer 
zullen moeten samenwerken in 
hun personele middelen.  
Maar ook hier geloof ik niet dat 
leefgroepsbegeleiders als 
‘eenheidsworst’ in om het even 
welke groep kunnen worden inge-
schakeld.  

 
De deskundigheid van leefgroeps-
begeleiders is belangrijker dan 
ooit. Ik denk hierbij aan bijscho-
ling, maar ook aan het uitdiepen 
van de competenties van elke be-
geleider individueel. Kijkend naar 
competenties, ervaring, scholing, 
zal de ene begeleider beter functi-
oneren in een leefgroep met jonge 
kinderen, of in een leefgroep met 
zorgvragers met gedragsproble-
men.  

“Ik ben immers 
maar één klein 
radertje in een 
groot geheel.  

Maar weet dat elk 
radertje telt om 
een motor draai-
end te houden.” 
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Waarom dit ook niet eens in kaart 
brengen?  
Een begeleider die respect/
erkenning krijgt voor haar indivi-
dualiteit is volgens mij een 
‘gelukkige’ begeleider.  

 

Wat voor mij persoonlijk een zeer 
grote frustratie is, is het versnip-
peren van de zorg. Steeds minder 
ligt de klemtoon op het scheppen 
van een samenwerking tussen ver-
schillende zorgdisciplines om tot 
een totaalbeeld te komen van de 
zorgvrager. Waar vroeger sterk 
interdisciplinair werd gewerkt, en 
de grenzen vervaagden tussen de 
verschillende disciplines, is er een 
verschuiving naar het ‘eilandjes-
werken’. Kiné-logo-ergo-
therapeuten, orthopedagogen lij-
ken minder invloed te hebben op 
de leefgroepswerking.  

Ik als leefgroepsbegeleider heb 
deze mensen nochtans nodig om 

vanuit hun deskundigheid een ant-
woord te kunnen bieden op de 
vaak complexe zorgvraag van de 
kinderen op Sfeer. Het is een grote 
valkuil te denken dat een team 
leefgroepsbegeleiders als vanop 
een eiland de juiste zorg kan bie-
den.  

Ik denk dat ik nog wel even kan 
doorgaan, maar zal het hier toch 
bij laten. Ik ben immers maar één 
klein radertje in een groot geheel.  
Maar weet dat elk radertje telt om 
een motor draaiend te houden.  
Ik geloof dat het DVC het in zich 
heeft om zichzelf te overstijgen, 
om te doen wat het belooft in haar 
slogan: ‘zorg op maat, met een 
hart voor de zorg’. Er zijn heel wat 
initiatieven die me hoopvol stem-
men, maar er is in mijn context 
nog heel wat werk aan de winkel.  

                                                                                               
Evelyn.  
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Joyce en Ann 

Zonder woorden 
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Buitenbeen 

et een busje vol trokken we 
naar Puurs! Het spektakel 
40-45 was fantastisch!  

 

FC Bachte speelde een prachtige 
match op de velden van Vinkt.  

 

Sinterklaas is al terug naar Spanje. 
Vele kindjes genoten van een leuk, 
gezellig Sinterklaasfeest, na veel 
zoeken en enkele leuke opdracht-
jes en het behalen van een heus 
Pietendiploma was het boek van 
Sinterklaas al snel gevonden. Dag 
Sinterklaasje tot volgend jaar.  

    

 

De raclette, de La Chouffe biertjes 
hebben gesmaakt op WinterLeie!  

 

In 2019 zorgt het Buitenbeen 
weeral voor een leuk, gevarieerd 
aanbod voor ons personeelsleden 
en hun familie.  

In de maand januari trakteert het 
buitenbeen op een lekker Nieuw-
jaars etentje. We laten de keuze 
aan jullie via de poll!  

Er worden nog tal van activiteiten 
gepland! The art of making cock-
tails! Bloemschikken! Winterjog-
ging! Dansen! Kinderanimatie! 
Daguitstap!  

De krant, de visverkoop, de drank-
automaat, de snoepjes, de brood-
jes zijn nog steeds een service 
voor het personeel !  

Wie zin heeft om  activiteiten  te 
organiseren kan zicht steeds bin-
nen het buitenbeenteam aanmel-
den!  

M 

 
Groetjes van het  
buitenbeenteam! 

Anja, Astrid,  
Annelies, Janna,  

Jana, Katrien, Elke, 
Patsy, Lot, Morwenna, 

Caroline 
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eet je nog, die warme donderdag 27 september 2018? De 
sneukeltoer met een missie! Daar verzamelden we jullie input 
rond 5 domeinen: waarden, energie, struikelblokken, kwaliteit 
en dromen. En nadien kon je ook in ‘het ei’ nog iets kwijt.  

Je staat er misschien niet bij stil, maar dat bracht een schat aan informa-
tie teweeg! Heel veel waardevolle gegevens die de werkgroep sneukel-
toer vertaald heeft in rapporten en die nu in handen ligt van de werk-
groep organisatievernieuwing.  

 

Werkgroep organisatievernieuwing 

De werkgroep organisatievernieuwing kwam eind oktober een eerste 
keer samen en is ondertussen al goed ondergedompeld in lectuur, mo-
dellen en rapporten. Zij hebben nog heel wat op de agenda staan de ko-
mende weken en hopen om eind maart een voorstelling van blauwdruk 
van een vernieuwde organisatie te kunnen doen.     

 

Op weg naar een blauwdruk 

De domeinen waarden, energie, struikelblokken, kwaliteit en dromen en 
het ei stelden begin december hun analyserapport voor 
aan de werkgroep. 

Er zullen weliswaar veel meer gegevens aan de basis lig-
gen van hun blauwdruk. De richtsnoeren voor de toe-
komst, terugkoppeling van de gesprekken die Ute en het 
middenkader hadden, de luistersessies, input uit de gege-
vens van Griet (masterplan).  

 

En de kunstwerkjes? 

De tegeltjes zijn allemaal afgebakken. In afstemming met 
de technische dienst zal het kunstwerk een plaats krijgen 
in het DVC. Nog een klein beetje geduld, in januari ma-
ken we hier werk van.  

 

Wordt vervolgd… 

Danny Bunck 
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Organisatievernieuwing,  
op weg naar een blauwdruk 

W 

 

Wie zit in de werkgroep? 

Mireille (DH therapie),  
Dirk H (Teamhoofd),  
Els (directieassistent),  
Sandra (medewerker distributie), 
Freya (medewerker keuken),  
Hilde (diensthoofd keuken),  
Michiel (Windroos),  
Annelies (Topaas),  
Freija (Amethist),  
Mira (medische dienst),  
Anouk (kine),  
Elisa (DH medische dienst),  
Marijke S (beschermd wonen),  
Dirk DM (OC),  
Sabine (Aquamarijn),  
Petra (Saffier),  
Vanessa en Mirjam (nacht),  
Femke (Dageraad groen),  
Stéphanie (VAV vervangster),  
Stephanie (OC),  
Ann (alg onderhoud),  
Dries (TD)  
en Ute en Danny 
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e alledaagsheid van de dag  

doorbreek ik met gemak 

Ik streef naar  

het on-verwachte 

Ik ben oneindig creatief 

in hoe ik uit bed stap 

Diegenen die op hun grenzen botsen 

als ze mij ontmoeten 

noemen mij ‘gedragsmoeilijk’ 

Maar ik ben de blijvende uitdaging 

Het eeuwige raadsel 

De breinbreker 

 

Ik ben de chaos in jouw orde 

Onvermoeibaar vermoeiend  

Een wervelstorm ben ik 

Zonder richting, zonder doel 

Ook voor mezelf  

on(be)grijpbaar 

 

En als de dag voorbij gevlogen is 

Zal ik in mijn dromen 

de alledaagsheid van de nacht 

met gemak doorbreken.  

Evelyn.  

(Met een knipoog naar Windroos! ) 

On(be)grijpbaar 

D 
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Mila viert kerst 

et is bijna Kerstmis. Mila gaat op zoek naar een mooie kerst-
boom. 

Kijk er zijn kleine kerstbomen maar er is ook een mooie grote 
kerstboom. Welke zou Mila kiezen? Kiest ze de kleine kerstboom? Neen, 
ze vindt de grote kerstboom veel mooier. 

Hij is zo mooi en zo groot! Maar hij is alleen maar groen … hij moet nog 
versierd worden. Ze kijkt in de doos van de versiering en wat vindt ze 
daar mooie lichtjes. 

Oh, wat mooi al die lichtjes! 

Mila vindt de boom al mooi met de lichtjes maar ze mist kleur. Ze kijkt 
weer in de doos, en vindt daar mooie gekleurde kerstballen. 

Dat was een heel karwei voor Mila, maar de kerstballen zorgen voor 
mooie kleuren in de boom. 

Wat ziet de boom er mooi uit! Hij is bijna klaar, maar Mila mist nog iets. 
Het topje van de kerstboom is nog kaal. 

Mila neemt de ster en zet hem boven op de kerstboom, nu is de boom 
helemaal klaar. 

Wat ziet hij er prachtig uit! Maar nu wil Mila nog een 
pakje onder de kerstboom voor iedereen. 

Kijk eens al die pakjes! 

Mila kijkt vol bewondering naar haar mooie kerst-
boom. Er liggen kerstcadeautjes onder, er hangen 
lichtjes en kerstballen in en er staat een mooie ster 
bovenop. Maar wat is Mila vergeten? Het kerststalle-
tje! 

Mila is blij want alles staat nu klaar. 

Alle lampjes in de kersboom branden, wat glimmen 
de kerstballen mooi. Mila zit bij de kerststal en kijkt 
tevreden naar de versierde kerstboom. 

Alles is klaar voor het feest. 

Mila kijkt door het raam naar buiten en wacht vol 
spanning op al haar familie en vrienden en wat ziet 
daar, het sneeuwt! 

Mila is blij en het feest kan beginnen. Ze wenst ie-
dereen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuw-
jaar! 

H 
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Zorgtechnologie 

e laatste 2 jaar is zorgtech-
nologie meer en meer in 
beeld gekomen in ons huis. 
Denk maar aan tablets, 

smartphones, GeOS, stappentel-
lers,… 

Op de laatste personeelsvergade-
ring ‘In de kijker’, konden jullie 
een kijkje komen nemen aan de 
stand zorgtechnologie. Voor diege-
ne die er niet bij konden zijn, een 
beknopt overzicht. 

Ik had vier grote rubrieken: Aan-
wezig – Lopende projecten – Ver-
kennen en Toekomst? 

Wat er zoal in huis is, heb ik hier-
boven even vermeld. Sommige 
van die technologieën zijn al zoda-
nig vanzelfsprekend dat het niet 
gezien wordt als zorgtechnologie.  
Smartphones, laptops, Zora, slim-
me verlichting, badge, robotmedi-
catie, het zijn maar enkele.   

 

Lopende projecten 

In de rubriek ‘Lopende projecten’, 
ging het over zaken die we op 
proef gehad hebben en die nu ver-
der uitwerken: 

• De interactieve tafels hebben 
we op proef gehad en dit zit 
in een beslissingsfase.  

• Er is een nieuwe controller 
(xbox adaptive controller) 
gekocht om aan de spelcom-
puter of xbox one te koppe-
len. Aan dit toestel kan je 
meerdere druktoetsen kop-
pelen, waardoor je meer 
speelmogelijkheden hebt en 
waarmee je zorgvragers kan 
bereiken die nu misschien 
nog niet met een spelcompu-
ter kunnen werken.    

• De firma memoride heeft een 
bewegingssensor komen de-

monstreren op Dageraad, 
waardoor je gemotiveerd 
wordt om te fietsen. Was een 
groot succes met de zorgvra-
gers ginder en we gaan een 
samenwerking met de firma 
aan om dit product verder te 
ontwikkelen.  

• 2 verschillende hogescholen 
werken, in het kader van een 
eindwerk, aan een nieuwe 
muziekfiets. 

Hier blijft het niet 
bij, ondertussen zijn 
er tal van ideeën om 
verder te verkennen 
en/of te dromen.  

Op medisch vlak kan 
er gekeken worden 
naar draagbare 
technologieën om 
metingen (Polsslag, 
bloeddruk, epilepsie 
aanvallen detecteren
-registreren,… ) uit 
te voeren.  

Sensoren in een kamer of onder de 
matras, kunnen laten weten of ie-
mand uit bed is (minder fixatie).  

Slim incontinentiemateriaal kan 
zorgen voor minder handelingen 
bij onze zorgvragers en tijd bespa-
ren voor personeel, virtual reality 
kan gebruikt worden in vorming, 
preventie. Maar even goed bij 
zorgvragers als ontspanning, als 
voorbereiding op bepaalde ingre-
pen, pijnbestrijding,… 

 

Toekomstmuziek 

In de toekomst: rijden de rolstoe-
len misschien zelfstandig rond in 
het gebouw? Rijden waskarren au-
tonoom terug naar wasserij en ’s 
morgens naar de juiste leefgroep? 
Is kledij anti-bacterieel en wateraf-
stotend? Spreken we alle lijsten in 

D 

 



 

 DE BRUG - 33 

KUS 

via smartspeakers? Zien we alle 
berichten, agenda,… op een spie-
gel verschijnen,… 

Toch al heel wat, lijkt me.  

Diegene die al zover in dit artikel 
geraakt zijn, lees nog even verder. 
Ik zou in januari met een werk-
groep (in totaal een 8-tal pers) 
zorgtechnologie starten.  

Ik zoek hiervoor nog collega’s die 
interesse hebben in zorgtechnolo-
gie.  

Laat het woord technologie je niet 
afschrikken. Met een open mind 
kom je al heel ver.  

 

Graag medewerkers uit leefgroe-
pen, kine, medische dienst, ergo, 
AB, logo, technische dienst, aange-
zien dit een onderwerp is dat voor 
iedereen van toepassing kan zijn. 

 

Interesse? Stuur een mailtje naar  
angelo.maes@dvcheilighart.be  
(of nog eens een goeie ouderwetse 
gele briefkaart) 

 

Angelo Maes 

“Laat het woord 
technologie je 

niet afschrikken. 
Met een open 

mind kom je al 
heel ver.” 

Pensioen 

artelijk dank aan Marleen Everaert en Lutgarde Vermeulen voor de 
vele jaren dienst. H 

             Marleen      Lutgarde 

mailto:angelo.maes@dvcheilighart.be
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ls je even van de Bachtebol 

verdwenen was, zal je mis-

schien verrast zijn dit te 

lezen. Maar binnenkort zit 

iedereen in een nieuw pakje, ’t is 

te zeggen, draagt iedereen hier de 

nieuwe arbeidskledij. 

Op de personeelsvergadering ‘In 

de kijker’ kon er nog niets con-

creet getoond worden. Maar on-

dertussen las je het al in de Week-

klapper, de kogel is door de kerk. 

 

Waarom nieuwe kledij? 

Het contract met de firma van de 

huidige arbeidskledij loopt na 4 

jaar af. En dus schreven we een 

nieuwe overheidsopdracht uit. In 

mei 2018 ging de werkgroep ar-

beidskledij reeds van start. Die 

werkgroep had een dubbele op-

dracht: doe een voorstel rond mo-

del, kleur, stof én werk de visie uit 

rond het dragen van de arbeidskle-

dij. 

 

Welk proces doorliep de werk-

groep?  

Eerst waren er de verkennende 

gesprekken met verschillende le-

veranciers, waarbij de werkgroep 

wou te weten komen wat er van-

daag op de markt is. Een nieuwe 

soort stof ‘Tencel’ trok meteen de 

aandacht. Tencel is lichter, losser 

en minder stroef, maar toch nog 

steeds kwaliteitsvol. Over die keu-

ze twijfelden we dus niet zo lang. 

We kregen heel wat boeken en 

stalen. Veel ‘stof’ tot nadenken 

over de beste keuzes qua modellen 

en kleuren dus. 

 

Een uitgewerkt voorstel op de 

directieraad 

De werkgroep trok in september 

met haar besluiten naar directie-

raad.  

Wat lag er concreet op tafel? 

• Geen lange schorten meer, 

maar alleen volledige broek-

pakken. 

• Medewerkers hebben andere 

eisen en andere comforten, 

daarom 2 keuzemodellen van 

broek (met een elastiek of 

met een knop) en 2 keuze-

modellen van tuniek (open 

model of gesloten model). 

• En een kleurenpalet. 

 

Over de kleuren werd lang en veel 

nagedacht, dit was absoluut niet 

gemakkelijk. ‘Des goûts et des 

couleurs, on ne discute pas’, over 

smaak valt niet te twisten.  

 

Bewust koos de werkgroep voor 

een zo neutraal mogelijke kleur 

voor de broek. Het werd donker-

blauw.  

De meesten zullen het niet erg vin-

den afscheid te nemen van de 

‘smurfenblauwe broek’.  

 

Voor de bovenstukken stelde de 

werkgroep een kleurenpalet samen 

met donkerblauw, rood, wit en 

beige. De firma ging met dit kleu-

renpalet aan de slag en werkte 

concrete ontwerpen in de verschil-

lende kleuren uit.  

 

Hoe daar dan 1 kleur uit kiezen ? 

Geen simpele vraag. 4 jaar ge-

leden werd er via een stemming 

beslist, en ook al was het resultaat 

toen zeer duidelijk, er was toch bij 

een grote groep mensen 

ook ontevredenheid.  

 

Plots kwam de op-

merking «Moeten we 

wel voor één kleur kie-

zen?». 

 

Een nieuw pakje 

A 

“De meesten  
zullen het  

niet erg vinden 
afscheid te  

nemen van de 
‘smurfenblauwe 

broek’.” 

 

Wie zit er in de werkgroep? 

Marleen Campe 

Anouk Haché 

Cathérine Bourgeois 

Lesley-Anne Windels 

Sylvie de Vreese 

Yvonne Dierickx 
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Neen, dat hoeft niet. 3 kleuren 

dus! Dat wordt eventjes wennen. 

En hopelijk zorgt die kleurenkeuze 

er mee voor dat de medewerkers 

hun kledij graag en goed dragen.  

 

Het blijft een bewuste keuze van 

de directie om geen visueel on-

derscheid te maken tussen de ver-

schillende functies.  

 

De medewerkers van de tech-

nische dienst en de keuken hebben 

afzonderlijke arbeidskledij, maar 

die is dan ook onderworpen aan 

andere specifieke voorwaarden. 

 

Wat zal er nog anders zijn met 

de nieuwe arbeidskledij? 

We kiezen ervoor om de ar-

beidskledij aan te kopen. Ender-

zijds betekent dit een lagere 

kostprijs. Anderzijds zien we veel 

voordelen in het in eigen beheer 

 

houden van de arbeidskledij.  

 

Iedere medewerker krijgt opnieuw 

zijn eigen pakket kledij op naam. 

Dat betekent meer werk voor onze 

logistieke diensten, maar dit weegt 

niet op tegen de voordelen.  

 

Ook kiezen we ervoor om het on-

derhoud van de arbeidskledij op-

nieuw door onze eigen wasserij te 

laten doen. Ook dit biedt een aan-

tal voordelen, nl. een beter was-

proces en snellere rotatie, wat dan 

weer als gevolg heeft dat er min-

der stuks nodig zijn.  

 

Nu we alle nieuwigheden en veran-

deringen benoemd hebben, willen 

toch nog eens stilstaan bij het dra-

gen van de arbeidskledij. 

 

Arbeidskledij dragen  

Het DVC Heilig Hart is als werkge-

ver wettelijk verplicht om zijn 

werknemers te beschermen tegen 

“3 kleuren dus!” 
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mogelijke besmettingsgevaren 

door middel van arbeidskledij. De 

risico-analyses uitgevoerd door de 

arbeidsgeneesheer bevestigen dit.  

 

Daarnaast heeft onze voorziening 

een visietekst opgesteld betreffen-

de arbeidskledij, die nog steeds 

geldt. Deze visietekst is te consul-

teren in het kwaliteitshandboek. 
 

 We profileren ons als een 

woonvoorziening, hierdoor 

onderscheiden we ons duidelijk 

van een ziekenhuis, een ver-

zorgingstehuis,… Dit betekent 

dat arbeidskledij niet te allen 

tijde dient gedragen te worden. 

We kiezen ervoor om arbeids-

kledij aan te doen voor die 

handelingen die om bescher-

ming vragen. Dit betekent ech-

ter niet dat medewerkers 

steeds van kledij dienen te wis-

selen. Het dragen van arbeids-

kledij is toegelaten doorheen 

de volledige voorziening, dus 

 

ook in de cafetaria. 

 

Als laatste willen wij ook verwij-

zen naar het arbeidsreglement. 

Meer bepaald naar art. 22 waarin 

gesteld wordt dat de medewer-

kers tijdens de werkuren de voor-

geschreven arbeidskledij dienen 

te dragen. 

 

Rekening houdend met boven-

staande verwachten wij dan ook 

van onze medewerkers dat zij de 

beschikbaar gestelde arbeidskledij 

dragen zoals beschreven in de vi-

sietekst. Hierop kunnen geen uit-

zonderingen toegestaan worden. 

 

 

Patricia Coussement 
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Vijf vragen aan Elif 

ie ben jij en hoelang 
werk jij al in het 
DVC? 

Ik ben Elif Bilici en ben 
31 jaar jong. Ik ben gehuwd en 
heb twee kindjes, Damla en Emre. 
Ik werk reeds 8 jaar in het DVC. 
Momenteel werk ik op Dageraad 
Geel. 

 

Wat zorgt ervoor dat je vrolijk 
thuis komt na een dagje wer-
ken?  

De kleine momentjes met de gas-
ten zoals eens de nageltjes kunnen 

lakken, een 
aperitiefje in 
het weekend 
en de uitstap-
jes vind ik 
zeer leuk. Als 
ik de gasten 
zie genieten 
en de dank-
baarheid 
hiervoor ge-
ven me een 
goed gevoel. 

 

Wat zou jij doen met 
10 miljoen?  

Ik zou een beetje minder werken 
en meer tijd spenderen met mijn 
kindjes. Een beetje meer tijd heb-
ben voor een hobby zou ik ook 
heel fijn vinden. Daarnaast droom 
ik soms wel van een eigen naaiate-
lier of een koffiehuisje.  

 

Hoe is het om op de Dageraad 
site te werken?  

Er is veel ruimte en een leuk terras 
waar we in de zomer volop van 
gebruik maken. Over het alge-
meen is het er veel rustiger. We 
werken er met een heel stuk min-
der mensen. Soms mis ik de gezel-
lige drukte wel eens en de beken-
de gezichten. De individuele ka-
mers voor de gasten zijn wel echt 
super.  

Moest je een teletijdmachine 
hebben, hoe zie jij jezelf dan 
binnen tien jaar? 

Tegen dan hoop ik wat meer tijd 
voor mezelf te hebben. Mijn kin-
deren zullen dan al wat ouder en 
zelfstandiger zijn. Ik zou het leuk 
vinden als ik dan al eens meer 
voor mezelf kan doen zoals een 
hobby uitoefenen, meer reizen of 
eens een weekendje weg gaan 
zonder opvang te moeten plannen.  

 

 

W 

In elke Brug stelt één medewerker enkele vragen aan een andere mede-
werker van het DVC Heilig Hart. Charlotte Sercu, leefgroepbegeleider 
Dageraad Geel, stelt vijf vragen aan Elif Bilici, leefgroepbegeleider Dage-
raad Geel. 
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Kerstsfeer in huis 

De redactie ging op zoek naar kerstsfeer in het hoofdgebouw. Het was 
geen grote zoektocht. Wat een decoratietalent in huis. 
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Het brein … wat kan dat zijn? 

“Interesse om 
mee te helpen? 
Geef een seintje 

aan Caroline, 
Leen en Kurt” 

it jaar is het overkoepelende thema van Dag van de Zorg ‘Het 
brein’. De hele week voorafgaand aan zondag 17 maart 2019, 
brengen ze thema’s in de media die rond ‘het brein’ draaien:  

 

• Maandag - het fitte brein (preventie, een gezonde geest in een ge-
zond lichaam) 

• Dinsdag – het jonge brein (ontwikkeling brein bij baby’s en kin-
deren) 

• Woensdag – het beroerte brein (herken jij de symptomen van een 
beroerte?) 

• Donderdag – Breincongres met bijzondere aandacht voor innovatie 

• Vrijdag – Brein in reset (VAPH, NAH, revalidatie …) 

 

In 2018 hielden wij onze eigen Week van de Zorg. Dit was een groot 
succes en heel leuk. Aan de andere kant vroeg het veel inspanningen 
van al die helpende handen. De gewone programma’s en activiteiten 
verdwenen al eens van de planning.  

Daarom houden we het op 17 maart 2019 kleinschaliger. We leggen de 
focus op het beleven. Dat idee komt van de belevingsbeurs voor perso-
neel en leerlingen die we in 2018 organiseerden. De ervaringen en reac-
ties daarop waren heel positief. Dus werken we dit uit voor onze bezoe-
kers op Dag van de Zorg. 

Werkgroepjes werken op dit moment de verschillende ateliers uit.  

Je kan alvast beginnen met 17 maart te noteren in je agenda, en in die 
van je familie, vrienden, buren … ! 

 

 

D 
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Kalender 

Januari 

03/01 Gala animatie 

08/01 Nieuwjaarsreceptie 

15/01 Winteranimatie 

17/01 Ondernemingsraad 

22/01 CPBW 

25/01 Algemene Vergadering 

Februari 

01/02 Geen school 

02/02 Lichtmis 

03/02 Pannenkoeken zorg- 
 vragersraad 

05/02 Managementraad 

18/02 Muziekweek (tm 28/02) 

21/02 Ondernemingsraad 
 Dag van de therapeuten 

26/02 CPBW 

28/02 De Brug verschijnt 

 

 

 

Bijzondere breinen 

Doel: we willen de bezoekers de dagelijkse momenten  
die we bieden aan onze zorgvragerslaten  

laten ervaren, beleven …  

Kort parcours: DVC hoofdgebouw – niet in leefgroepen. 

Korte ateliers: naar analogie van belevingsbeurs van dit 
jaar voor personeel en leerlingen. 

ERVAREN – BELEVEN – BEWUSTWORDING –  
STILSTAAN – WAARNEMEN – VOELEN 

Organisatie: Caroline, Leen en Kurt 

Motivatie: Het DVC kan niet ontbreken op deze dag, 
het blijft belangrijk om regelmatig onze voorziening 

in de kijker te zetten. 
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Familieberichten 

 

GEBOORTE 

Gust Verwaeren, 20 september 
2018, kleinzoon van Theo Ver-
waeren. 

Loes Heyde, 14 oktober 2018, 
kleindochter van Dirk Heyde, 
teamhoofd. 

Cesar Cnudde, 17 oktober 2018, 
kleinzoon van Katrien Van Huf-
fel, medewerker apotheek. 

Nena Buysse, 22 oktober 2018, 
dochtertje van Jan en Evelien Ca-
vynt, ergotherapeute. 

Mila Boudt, 28 oktober 2018, 
dochtertje van Jonas en Leen 
Vandekerckhove, ondersteunend 
leefgroepbegeleider. 

Lars De Maerteleire, 31 oktober 
2018, zoontje van Dieter en Stefa-
nie Claeys, leefgroepbegeleider 
Topaas. 

Sebastien Huyghe, 22 november 
2018, kleinzoon van Bart Huyghe. 

Oona Claeys, 30 november 2018, 
dochtertje van Jeroen en Lien Van 
de Walle, leefgroepbegeleider Mo-
zaiëk. 

OVERLIJDEN 

De heer Johan Christiaens, 19 ok-
tober 2018, echtgenoot van Ka-
telijne Vancoppenolle, verpleeg-
kundige Domino. 

De heer Roger Billiet, 25 oktober 
2018, vader van Isabelle Billiet, 
leefgroepbegeleider Skoebidoe. 

De heer René Goemaere, 26 okto-
ber 2018, vader van Tania 
Goemaere, medewerker distribu-
tie. 

Marouane Benazzouz, 5 november 
2018. Marouanne verbleef bij 
Toermalijn. 

Mevrouw Nadia Destatsbader, 9 
november 2018, schoonmoeder 
van Elisa Lust, diensthoofd medi-
sche dienst. 

Mevrouw Lidy De Temmerman, 11 
november 2018, grootmoeder 
Niels Meganck, leefgroepbegelei-
der Amethist. 

De heer Noël Vandemoortele, 21 
november 2018, grootvader van 
Freya Vandemoortele, mede-
werker keuken. 

Mevrouw Georgette Schiettecatte, 
26 november 2018, moeder van 
Sabine Cavijnt, tot voor kort 
leefgroepbegeleider bij Sjabloon. 

Mevrouw Hilde Verbrugghe, 4 de-
cember 2018, grootmoeder van 
Elies Lassuyt, leefgroepbegelei-
der Clavecimbel. 

Mevrouw Annette Vandewalle, 6 
december 2018, zus van Cecile 
Vandewalle, personeelsdirecteur 
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We wensen u voor 2019 

 

Bijzondere verwondering 

Bijzondere vreugde 

Bijzondere humor 

Bijzondere warmte 

Bijzondere verwachting 

Elke bijzondere dag van het jaar! 
Evelyn 


