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Voorwoord Inhoud

Een jaarverslag  opmaken vraagt elk 
jaar opnieuw veel schrijf- en denk-
werk. ‘Is het nog wel de investering 
waard?’, vraag je je soms af.  ‘Wie zal 
dit alles lezen?’, denk je wel eens.

Toch blijf het de moeite waard want 
het verplicht ons om stil te staan en 
kritisch terug te blikken op de gebeur-
tenissen van het voorbije jaar. In onze 
keuze van woord en beeld laten we 
ons kennen aan de buitenwereld: wat 
was voor ons belangrijk of bijzonder, 
wat willen wij laten oplichten, waar 
bleek het nodig om bij te sturen, wat 
zal mee bepalen waar we in de nabije 
toekomst rond bezig zullen zijn. 

2019 was duidelijk een jaar waarin 
een aantal belangrijke bakens gezet 
werden voor die toekomst: 
Met een overheid die werk maakt 
van het sluitstuk van de transitie 
naar persoonsvolgende financiering. 
Naast de correctiefase 2, waarbij ge-
lijkwaardige budgetten gerealiseerd 
zullen worden voor gelijkwaardige 
zorgnoden voor elke persoon met een 
handicap, worden we als vergunde 
zorgaanbieder ook geconfronteerd 
met enorme besparingen op onze 
werkingsmiddelen.
Met het algemeen beleidsplan voor 
de periode 2019-2023 werden 6  stra-
tegische doelstellingen vastgelegd.
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An Schoors, algemeen directeur

Met het intern traject anders organi-
seren en een toekomstgerichte visie 
op medewerkersbeleid nemen we 
keuzes uit 2019 mee voor de komen-
de jaren.
Met een nieuwe missie, engage-
mentsverklaring en grondstroom 
worden we geïnspireerd en voelen 
we ons verbonden binnen de groep 
Broeders van Liefde.
Met een groeiende en diverser wor-
dende groep cliënten die elke dag 
voor nieuwe kansen en uitdagingen 
zorgen, zodat we blijven streven naar 
de meest passende en kwaliteitsvolle 
zorg en ondersteuning.

Op naar een boeiend 2020… Ortho-agogisch centrum 
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Toby De Blauwer is één van de 30 
medewerkers die participeert aan 
het project Anders Organiseren. We 
vragen naar zijn terugblik.

Wat overtuigde jou om deel te  
nemen aan het project Anders Orga-
niseren?

De voorbije 15 jaar in OC Broeder 
Ebergiste hebben er mee voor ge-
zorgd dat reflecteren een tweede 
natuur geworden is die steeds weer 
uitnodigt om het ‘beste’ uit mezelf 
en de organisatie te halen. Het was 
dan ook uitdagend en boeiend om 
te mogen deelnemen aan een bij-
zonder proces met als doel het ‘toe-

komst-proof’ maken van de organi-
satie. Immers, er komt heel wat op 
ons (medewerkers, cliënten en net-
werken) af en het antwoord hierop 
is niet altijd eenvoudig of eenduidig. 

Hoe ging het in zijn werk?

De coaches van Avancys loodsten 
twee groepen medewerkers (één van 
de buitenhuizen en één van Borgwal) 
doorheen dit proces. Hierdoor ont-
stond meteen een gedragen plat-
form. Parallel doorliepen we dezelf-
de oefeningen rond onze cultuur en 
structuur. Het daagde ons sterk uit 
om ‘out of the box’ te denken.  

Wat hebben jullie samen bereikt?

Opvallend (of misschien toch niet) 
was de opsteker dat we eigenlijk al 
vrij goed georganiseerd zijn. Boven-
dien blijken de Buitenhuizen en Borg-
wal toch veel meer gemeenschappe-
lijk te hebben dan we aanvankelijk 
dachten. Dat creëert verbondenheid. 
Gaandeweg werden de twee project-
groepen dan ook samen gevoegd. Er 
werd heel creatief nagedacht met 
onze gezamenlijke visie als centraal 
vertrekpunt. Hoe kunnen we de on-
dersteuning van cliënten zo dicht 
mogelijk rond de cliënt organiseren? 
En dit vanuit respect t.a.v. elkaars 
functie, want dat maakt ons als orga-
nisatie ook zo sterk. 

Anders Organiseren

Externe en interne uitdagingen dwin-
gen ons om toekomstgericht na te 
denken. Zo blijven we de gezonde or-
ganisatie die we vandaag zijn. Deze 
denkoefening gebeurt niet door een 
beperkt beleidsgroepje alleen, inte-
gendeel, we pakken het participatief 
en cocreatief aan onder begeleiding 
van twee organisatiearchitechten 
van Avancys. We nemen de tijd om 
met een vertegenwoordiging van 
medewerkers met verschillende func-
ties en vanuit verschillende werklo-
caties, samen na te denken over de 
toekomst van OC Broeder Ebergiste.

Wist je dat?

De betrokken medewerkers het tra-
ject van Anders Organiseren, start-
ten onder de naam ‘ballonvaarders’ 
omdat ze samen op verkenning gaan 
en samen zuurstof blazen in de toe-
komst van de OC Broeder Ebergiste.

Anders Organiseren in de praktijk. En 
nu?

De eindbestemming hebben we niet 
bereikt met de laatste samenkomst 
van de ballonvaarders. En maar goed 
ook, want de vertaalslag is een uit-
daging voor elke medewerker. Zoals 
gezegd, de fundamenten van de or-
ganisatie zitten goed, maar dat ook 
de beste fundamenten onderhoud 
vragen, is een feit. Gelukkig heb ik 
heel veel enthousiasme gespot bij 
vele medewerkers, ook los van de 
projectgroepen. Ik kijk dus met velen 
nieuwsgierig en positief de toekomst 
tegemoet!
 

“
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We keken ernaar uit maar hielden 
het nog wat stil voor onze bewoners 
om nodeloze onrust te vermijden, zo 
vertelt een begeleidster van Zwane-
bloem.

Alle voorbereidingen werden in team 
besproken. Tijdens de werken maak-
ten we vlot afspraken met de colle-
ga’s van de technische dienst. Door-
dat de bureaus in de binnenruimte 
van Gaverland omgebouwd werden 
tot extra kamers, kregen we een uit-

breiding zodat meer bewoners nu 
genieten van een individuele kamer. 

Positief neveneffect

Geleidelijk aan bouwden we een 
band op van wederzijds respect tus-
sen bewoners, begeleiders en de 
technische dienst. De verhuis van 
de oude kamers naar de nieuwe ge-
beurde op één namiddag, dit voor 
de duidelijkheid en om de innerlijke 
rust snel terug te brengen bij de be-
woners. 

Een plekje thuis

De bewoners vinden rust in hun ka-
mer, waar ze hun eigen spullen naar 
hartenlust kunnen uitstallen en waar 
ze hun eigen vrijheid beleven zonder 
gestoord te worden.

Ook de ouders en netwerken zijn 
heel blij met het individualiseren van 
de slaapkamers in Zwanebloem: “Zo 
kunnen we nu een eigen plekje ‘thuis’ 
bieden binnen de voorziening”.

Bureaus wijken

Gaverland is één van de vijf woon-
buurten van campus Borgwal. Ga-
verland heeft op zijn beurt drie 
woongroepen, waar in woongroep 
Zwanebloem nog enkele cliënten met 
drie op de kamer sliepen. Dit woon-
concept is verouderd want iedereen 
heeft recht op zijn privacy. Hoe kun-
nen we met de beschikbare ruimte 
extra slaapkamers creëren? Naast 
de drie woongroepen, beschikt Ga-
verland over enkele bureauruimtes.  
Deze worden gebruikt door de soci-
ale dienst, de dagbesteding en door 
de stafmedewerker zinzorg en pasto-
raat. Daarnaast is er ook een kleine 
vergaderruimte. Een bureau voor een 
bed, een idee dat realiteit is gewor-
den en dat op korte termijn een ver-
ruiming betekent voor de woongroe-
pen.

Wist je dat?

De bureaus verhuizen naar het cen-
trale administratieve gebouw van 
Borgwal. Door het inzetten van lap-
tops, kan er flexibel gewerkt wor-
den. 

“
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De sterke mannen van de technische dienst 
helpen een handje tijdens het verhuizen. 



Sarah De Henauw en Sabrine Roe-
landt zijn de twee coaches van de 
cliëntenraad. 

Hoe begin je aan zo’n verkiezingsron-
de?

Op de ontmoetingsdag worden de 
aanwezigen geprikkeld om thema’s 
te kiezen die hen nauw aan het hart 
liggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
over vrije tijd of relaties. Kandidaten 
starten vervolgens hun eigen verkie-
zingscampagne. 

Niet voor amateurs

Niet enkel wij als coach, maar zeker 
ook de kandidaten nemen de her-
verkiezingen heel serieus. We wil-

len het dan ook goed aanpakken. 
We hebben zelfs de huisfotograaf 
van OC Broeder Ebergiste gevraagd 
om een fotoshoot te doen met alle 
kandidaten. Zodat iedereen met een 
gepersonaliseerde affiche promo kan 
voeren. Met een stevige portie en-
thousiasme maken ze hun thema’s 
bekend aan het breder publiek. En 
dan is het moment van stemmen 
aangebroken.

Tijd om te stemmen

Na het versturen van een oproe-
pingsbrief aan iedereen die woont 
of werkt binnen onze voorziening, 
toeren de twee coaches met een 
stembusje rond naar alle vestigings-
plaatsen. Iedereen kan zijn stem per-
soonlijk uitbrengen.

De stemmen zijn geteld

De komende vier jaar gaan we met 
een nieuw team aan de slag:
- Rudy is de voorzitter,
- Pieter is de secretaris,
- Bram is de verslagnemer,
- Ricky is de burgemeester van de lo-
gistiek,
- Gilberte is de burgemeester van 
feestelijkheden,
- Ives is de ondersteuner van de se-
cretaris,
- Steven is de postverantwoordelijke 
van het Veer

De stem van de cliënt

Elke cliënt kon zich kandidaat stellen 
om lid te worden van de cliëntenraad. 
De enige voorwaarde hiervoor was 
dat de kandidaten aanwezig moes-
ten zijn op de ontmoetingsdag, die 
volledig in teken stond van de verkie-
zingen. Alle aanwezigen kregen een 
woordje uitleg over de cliëntenraad 
en konden alvast beginnen nadenken 
over de toekomst en hun eigen stand-
punten. De centrale vraag van de dag 
was: “Waar wil jij de komende vier 
jaar rond werken?”.

Uitdaging van de nieuwe ploeg

De thema’s waarrond we willen wer-
ken zijn: “goed bezig”, “wij zijn wijzer, 
hupla, BAM”, “samen op stap” en 
“eerste hulp bij relaties”.

Je hoort nog van ons!

“
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We bieden ondersteuning aan vol-
wassenen met een verstandelijke 
beperking. Dit omvat een breed sca-
la aan leeftijden. Meer dan de helft 
(192 cliënten) van onze cliënten is 
ouder dan 50 jaar. De cijfers liggen in 
dezelfde lijn als in 2018. Wat opvalt 
voor 2019 is de stijging van het aan-
tal overlijdens. Dit is niet verrassend 
want ook de gemiddelde leeftijd  van 
de cliëntenpopulatie stijgt. Er is een 
toename van 60-plussers en voor het 

Cijfers vertellen

Met 374 koppen (voor alle zorgmo-
dules)  kunnen we stellen dat er nau-
welijks leegstaande bedden waren in 
2019. Samen met de toename van 
cliënten die voltijds (7/7)  in de voor-
ziening verblijven, zorgde dit ervoor 
dat we in 2019 minder mogelijkhe-
den hadden om flexibel in te spelen 
op vragen tot kortverblijf of logeren 
met rechtstreeks toegankelijke hulp. 

eerst mochten we een 80-jarige be-
woner vieren. 
 
Positief is dat de instroom van jonge 
21-jarigen een toename laat zien. 
Deze nieuwe trend is grotendeels 
te verklaren door de automatische 
toekenningsgroep zorgcontinuïteit 
minderjarigen, die zorgt voor een 
persoonsvolgend budget om deze 
leeftijdsgroep vlotter van minder- 
naar meerderjarigenzorg te laten 
doorstromen. De instromers situeren 
zich in alle zorgmodules. 

Dit jaar verhuizen 12 cliënten in-
tern, dit betekent naar een andere 
woongroep of andere locatie. Soms 
gebeurt dat om een gewijzigde zorg-
vraag bij de cliënt zelf of omdat de 
woongroep niet meer voor de gepas-
te ondersteuning kan instaan. In en-
kele gevallen is deze flexibiliteit van 
interne mutatie noodzakelijk om een 
passende opnameplaats te creëren 
voor een nieuwe zorgvrager. In de re-
aliteit blijkt de woongroep waar een 
kamer vrij komt na een overlijden of 

geboden ondersteuning 2017 2018 2019
totaal aantal cliënten 372 355 374

nachten 
woonondersteuning 86023 85117 84937

dagen
dagondersteuning 93568 93009 92825

prestaties individuele 
psychosociale 

begeleiding
4835 7252 6774

uitstroom cliënten 2017 2018 2019
overlijden 2 4 7

RTH (rechtstreeks  
toegankelijke hulp) 2 4 3

persoonsvolgend 
budget (migratie naar 

andere voorziening)
1 3 2

observatie, diagnose 
en behandelingsunit 11 9 10

doorstroom cliënten 2017 2018 2019
toekenningsprocedu-

re zorggarantie 7/7 19

interne verhuis) 12

instroom cliënten 2017 2018 2019
noodsituatie en maat-
schappelijke noodzaak 3 4 3

RTH (rechtstreeks 
toegankelijke hulp) 11 6 4

persoonsvolgend 
budget 6 4 2

zorgcontinuïteit 
minderjarigen 2 7

observatie, diagnose 
en behandelingsunit 8 9 9

het vertrek van een bewoner niet 
altijd de juiste plek voor de nieuwe 
opname kandidaat.

De uitzonderingsprocedure om, on-
der bepaalde voorwaarden, een 7/7 
PVB  te ontvangen in het kader van 
zorggarantie, zal stoppen begin 2020. 
Voor 19 cliënten starten we deze pro-
cedure op of ronden we ze af. Deze 
zorgvragers ontvangen een budget 
voor 7 dagen en nachten woonon-
dersteuning en hebben niet langer 
recht op een correctie van hun bud-
get zoals voorzien in correctiefase 2.

Twee instromers in rechtstreeks toe-
gankelijke hulp (RTH) zijn cliënten die 
noodgedwongen door correctiefase 
2 van hun persoonsvolgend budget 
terugvallen naar RTH. Doordat ze 
voor  31/12/2019 vrijwillig een nieu-
we RTH IDO aanvaardden,  gaan ze 
over naar een zorgbudget handicap 
(BOB of basis ondersteuningsbud-
get).

De zorgvorm RTH kent in 2019 een 
uitbreidingsbeleid. Het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap communiceert over de ver-
deling van de beschikbare middelen 
per zorgregio. We krijgen extra mid-
delen voor RTH-verblijf en we blijven 
RTH-penhouder voor Home Emmaüs 
in Ledeberg.
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Sofie Buyens (wooncoördinator) en 
Joke Baertsoen (orthoagoog) vertel-
len over de overstap naar een nieuw 
systeem.

Nood aan beter systeem

We voelden al langer aan dat het sys-
teem met het prikbord zijn grenzen 
had bereikt. Maar de planning op 
zich is en blijft belangrijk, want struc-
tuur hebben we nodig. 

Hulp van onze ICT experten

Onze collega’s van de administratie 

en ICT zijn onze helden in dit project. 
Zij hebben ons prikbord volledig in 
een digitaal kleedje gestoken. En dat 
ziet er meteen al stukken professio-
neler uit. Gedaan met de velcro dus.

Nieuw maar toch niet helemaal

We kunnen alle voordelen van het 
prikbord behouden en dus voort-
bouwen op de planning die we al 
hadden. De dagplanning ziet er in 
feite hetzelfde uit en verschijnt ook 
op dezelfde plek. Visueel is er geen 
grote verandering voor de bewoners, 
waardoor de overgang vlot verliep. 
Ze hebben hun weg op het digitale 
scherm snel gevonden. 
 
In alle rust de dagplanning activeren

De begeleiding kan op voorhand al 
de volledige weekplanning klaar sto-
men. Zeven slides, ééntje voor elke 
dag van de week. Dan hoeven we en-
kel maar te scrollen naar de volgen-
de dag en dat is met een muisklik ge-
beurd. En dankzij dit scherm krijgen 
de sloebers die foto’s lieten verdwij-
nen geen kans meer.

Extra opties

Het nieuwe scherm zal op termijn 
ook als touchscreen ingezet worden. 
Maar deze optie is op dit moment 
nog geen meerwaarde in De Rank. In 
de nieuwe De Rank in De Pinte, zul-

Prikbord is verleden 
tijd

De dagplanning in De Rank gebeurde 
tot voor kort op een nogal primitieve 
manier. Elke dag stonden we aan het 
prikbord met onze foto’s van begelei-
ders en dagactiviteiten. Op de ach-
terkant van elke foto zat een streepje 
velcro om deze aan het prikbord te 
bevestigen. Terwijl de begeleiding de 
foto’s ophingen, keken de bewoners 
over hun schouders mee. De ruimte 
vulde zich dan met kreten van en-
thousiasme, of teleurstelling. Foto’s 
durfden wel eens te verdwijnen... 
Wat structuur zou moeten brengen,  
begon steeds vaker een moment van 
stress en druk te zijn, zowel voor be-
geleiders als bewoners.

“

len we alle opties kunnen benutten 
omdat er ook een ander publiek zal 
zijn. Het is dus een weloverwogen 
toekomstgerichte investering. We 
willen uitdrukkelijk de ouders bedan-
ken, want zij hebben dit project ge-
sponsord.

Babbeltje van de dag

Net zoals we een luchtig gesprek be-
ginnen over het weer, is de digitale 
agenda een bron van communicatie.   
Voor het personeel is het ook handig. 
Het scherm hangt tussen prikklok en 
de deur van het bureau. Je ziet direct 
wie er op dienst is en welke activitei-

Wist je dat?

Jos vertelt heel graag wat hij die dag 
heeft gedaan of wat er zal gebeuren. 
Maar Jos is niet altijd even verstaan-
baar en soms is het gissen naar wat 
hij juist bedoelt. Met een blik op 
het scherm hebben we meteen een 
goed idee waarover hij het heeft. 
Het digitale bord helpt bewoners 
om begrijpbaar te communiceren.
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ten er gepland staan. Je kan bewo-
ners proactief aanspreken over hun 
werk, uitstap, ... Dit digitale scherm 
sluit  goed aan bij de mogelijkheden 
van de bewoners.



Monique Martens is één van onze 
ethisch referenten. Ze is een aan-
spreekpunt voor ethische dillema’s 
en begeleidt de bespreking aan de 
hand van het ethisch model.

Een ethisch dilemma

Ethische dilemma’s beperken zich 
niet tot theoretische discussies over  
grote thema’s zoals respect voor pri-
vacy, palliatieve sedatie, vrijheidsbe-
perking… Het gaat over hoe wij als 
professionelen handelen ten opzich-
te van een cliënt, in een bepaalde 
situatie, en met alle betrokkenen die 
voor- of nadelen zullen ondervinden 
bij een bepaalde beslissing. Op één 
dag staan we voor heel wat ethische 

dilemma’s. We kunnen ze hier niet 
allemaal uitgebreid bespreken. Maar 
vragen die steeds opnieuw opduiken 
in een teamoverleg of in een uitwis-
seling met het netwerk, verdienen 
een grondige analyse.

Enkele voorbeelden: Mag iemand 
alleen de bus nemen? Moet iemand 
aangespoord worden om deel te ne-
men aan een bepaalde activiteit? Is 
het aangewezen om iemand te laten 
verhuizen van woongroep? Installe-
ren we camera en/of geluidsbewa-
king? Hoe willen we omgaan met 
deze beelden?  Hoe proberen we het 
rookgedrag van iemand met ernstige 
gezondheidsproblemen te beïnvloe-
den? 

Bespreking in dialoog

Alle betrokkenen kunnen deelnemen 
aan dit overleg: de cliënt, zijn net-
werk, hulpverleners, andere belang-
rijke personen, ... De deelnemers aan 
het overleg nemen het perspectief 
van de afwezigen uitdrukkelijk mee 
in de bespreking. Het model ‘Waar-
den in dialoog’ vertrekt dus van 
dialoog: alle deelnemers  worden 
uitgenodigd om hun visie, vragen, 
argumenten over de ethische vraag 
uit te spreken. Dit gebeurt met een 
open en respectvolle houding voor 
ieders mening. 

Waarden in dialoog

‘Waarden in dialoog’ is een mo-
del om ethische vragen in de zorg 
grondig te bespreken. Axel Liégeois 
is de bedenker van dit model. Twee 
van onze medewerkers volgden een 
meerdaagse opleiding tot ethisch 
referent. Zij leerden dit model gron-
dig kennen en toepassen. De ethisch 
referenten staan in voor de verdere 
bekendmaking van dit model bij zo-
veel mogelijk medewerkers zodat de 
ethische reflectie op de werkvloer 
kan gebeuren. 

“

Creatieve oplossingen

Na een grondige analyse van de si-
tuatie zoeken we samen naar zoveel 
mogelijk creatieve oplossingen. In 
overleg en met inbreng van iedereen 
wordt één oplossing naar voor ge-
schoven.

Waardentoets

Deze oplossing wordt dan getoetst 
aan 10 belangrijke waarden: ver-
trouwen, welbevinden, autonomie, 
privacy, rechtvaardigheid, duurzaam-
heid, participatie, zorgverlening, be-
schermwaardigheid en solidariteit.

Evaluaeren

Door zo wat langer bij één vraag stil 
te staan met alle betrokkenen, ko-
men we tot een beter zicht op het 
probleem en vinden we een oplos-
sing die meer aanvaardbaar is. Na 
verloop van tijd moet er natuurlijk 
een evaluatie volgen waarbij we kij-
ken of dat wat we dachten te berei-
ken ook effectief is bereikt.

Illustratie Waarden in dialoog

1) Grondige analyse
Wat is het probleem met het rook-
gedrag van B.? 
wanneer stelt het probleem zich? 
Wie heeft er hinder van? 
Welke oplossingen werden vroeger 
al uitgeprobeerd? 
Wat heeft gewerkt? Wat niet? 
Hoe komt het dat een bepaalde op-
lossing nu niet meer werkt? …

2) Oplossing voorstellen
B. mag 5x per dag een sigaret roken 
op vastgestelde momenten. De be-
geleiding houdt de sigaretten bij.

3) Waardentoets
Deze regeling beperkt de autonomie 
van B. Zijn  bescherming en onder-
steuning worden daarentegen be-
vorderd. Samen bekijken we dan ook 
in welke mate de overige waarden 
privacy, duurzaamheid, rechtvaar-
digheid, participatie, welbevinden, 
vertrouwen en solidariteit  beperkt 
of bevorderd worden voor B. maar 
ook voor zijn omgeving (medebewo-
ners, netwerk, begeleiding).

4) Evaluatie
is de beperking tot vijf sigaretten 
per dag effectief voor het totale wel-
bevinden van B? Fysiek zal hij zich 
wellicht beter voelen. Maar hoe ge-
draagt hij zich nu? Welke hinder on-
dervinden medebewoners van zijn 
uitingen van frustraties? …
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Veerle Neyt is een vrijwilligster. Ze  
neemt verslag tijdens het gebrui- 
kersoverleg. Voor haar pensioen 
werkte Veerle op het directiesecre-
tariaat.

Verkiezingen naargelang module

Inspelend op de evoluties in de sec-
tor, organiseren we de verkiezing in 

een aangepaste vorm. Daar waar 
vroeger per vestigingsplaats ver-
tegenwoordigers werden gekozen, 
stappen we over naar een meer lo-
gische vertegenwoordiging per mo-
dule van zorgomkadering. Elke cliënt 
of zijn wettelijk vertegenwoordiger 
ontving een uitnodiging om zich kan-
didaat te stellen, waarbij elke cliënt 
maximum één kandidaatstelling ge-
nereert. 

Een aantal mensen die in de gebrui-
kersraad zetelden, gaven aan dat ze 
hun mandaat niet langer wensten te 
verlengen. Wij willen hen bedanken 
voor hun jarenlange inzet.

Voor de modules zorg intensief, zorg, 
ondersteuning en dagactiviteit, zijn 
er evenveel of minder mensen kandi-
daat dan het aantal voorziene man-
daten. Enkel voor de module onder-
steuning intensief organiseren we 
een verkiezing want daar zijn er vijf 
kandidaten voor vier mandaten. 

Een nieuwe ploeg

Het Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap verplicht elke 
zorgaanbieder die woonondersteu-
ning aanbiedt, om een collectief over-
legorgaan (een gebruikersraad) op te 
richten. Dat orgaan dient ervoor om 
de gebruikers te vertegenwoordigen 
en hun belangen te bewaken en te 
verdedigen. In het voorjaar van 2019 
werden in OC Broeder Ebergiste ver-
kiezingen georganiseerd voor de 
volgende mandaatperiode van juni 
2019 tot juni 2023.

“

Digitale stem 

Voor de eerste keer kunnen de kies-
gerechtigden ervoor kiezen om hun 
stem via de computer uit te brengen, 
waardoor ook de telling van de stem-
men snel en vlot kan verlopen. 

Enthousiaste nieuwe ploeg

Tijdens de vergadering in juni na-
men we afscheid van de leden van 
de ‘oude’ ploeg en werd de nieuw 
samengestelde gebruikersraad geïn-
stalleerd. Er zijn 11 leden waarvan 
twee nieuwe mensen. Samen gaan 
zij vier jaar het engagement aan om 
de noden van àlle cliënten te beplei-
ten en er zo voor te zorgen dat de 
organisatie nog beter kan worden. Zij 
doen dit met de nodige betrokken-
heid en met een eerlijke en construc-
tieve kijk. 

Wist je dat?

De samenstelling van het collectief 
gebruikersoverleg en de verslagen 
kan je raadplegen op onze website:
www.ebergiste.be

De uitdagingen zijn niet min

De herwerking van de individue-
le dienstverleningsovereenkomst 
(IDO), de verdere uitrol van correc-
tiefase 2, de voorbereiding van de 
overstap naar woon- en leefkosten, 
... zijn belangrijke thema’s waarbij de 
gebruikersraad om advies gevraagd 
wordt.
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In een interview met het Vlaams 
Welzijnsverbond, vertelt onze ago-
gisch directeur Tine De Vlieger over 
de belangrijke uitdaging om werk te 
maken van werkbaar werk in onze 
organisatie.

Frisse neus

Een van de zaken waar wij sterk op 
inzetten, is de mogelijkheid om bin-
nen de organisatie een frisse neus 
te halen. We kunnen dat natuurlijk 
omdat we een grote organisatie zijn 

met meer dan tien vestigingsplaat-
sen. Lange tijd werd overplaatsing 
als iets negatiefs gezien, maar het 
kan net helpen voorkomen dat men-
sen ‘vastroesten’. Vacatures zullen 
we daarom altijd eerst intern be-
kendmaken. Daarnaast moedigen we 
mensen aan om hun loopbaanwen-
sen kenbaar te maken, zodat we daar 
rekening mee kunnen houden als er 
zich bepaalde kansen voordoen.

Reilen en zeilen

Het voordeel van mensen de kans 
geven om binnen je organisatie te 
evolueren, is dat hun ervaring bin-
nen je voorziening blijft. Expertise in 
één functie is vaak ook goud waard in 
een andere. Voor mensen die twijfe-
len aan een bepaalde functie, is het 
ook veiliger dat ze bijvoorbeeld eerst 
eens een vervanging kunnen doen 
tijdens een zwangerschapsverlof. 
Als het dan niet meevalt, kunnen ze 
uiteraard terugkeren naar hun oude 
plek.

Desillusie

Belangrijk is wel dat je de dingen 
vooraf altijd transparant bespreekt. 
We hebben het in het verleden 
meegemaakt dat we een bepaalde 
optie met een medewerker bespra-
ken en dat die ervan uitging dat het 
een kant-en-klare mogelijkheid was. 
Mensen hebben ook niet altijd een 

Werkbaar werk

Steeds meer mensen zijn bewust met 
hun loopbaan bezig en dat vinden 
wij een goede zaak: we zullen met 
z’n allen langer moeten werken. Wij 
zien werkbaar werk als een gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen de me-
dewerkers, de leidinggevenden en de 
organisatie. We zetten de medewer-
kers binnen ons medewerkersbeleid 
bewust op de eerste plaats. Mede-
werkers die hun job graag en goed 
doen, zijn immers onze kracht. Maar 
op die manier wijzen we hen ook op 
hun eigen verantwoordelijkheid: ze 
zijn eigenaar van hun loopbaan en 
kunnen zelf initiatief nemen om hun 
werkgoesting te blijven prikkelen. 
Daar proberen we hen zoveel moge-
lijk in te ondersteunen. 

“

correct beeld van een functie. Der-
gelijke misverstanden leiden alleen 
maar tot desillusie en dat moet je te 
allen tijde proberen te vermijden.

Onderlinge solidariteit

Onze huidige visie op medewerkers-
beleid is niet zomaar tot stand ge-
komen. Dat is een proces van jaren 
geweest. De visietekst op werkbaar 
werk van het Vlaams Welzijnsver-
bond was daarbij een belangrijke 
toetssteen en bevestiging. Om inter-
ne verschuivingen mogelijk te maken, 
moet er bovendien veel onderlinge 
solidariteit zijn. Je leidinggevenden 
moeten willen meewerken aan het 
verhaal. Zij moeten mee aanmoe-
digen dat hun medewerkers naar 
een andere doelgroep, een andere 
functie of vestiging overstappen. Al 
willen we natuurlijk ook geen ‘ker-
mismolen’ zijn: zorg voor de mede-
werkers en continuïteit van de zorg 
zijn immers keerzijdes van dezelfde 
medaille.

Loopbaancheques

We wijzen medewerkers ten slotte 
vaak de weg naar loopbaancheques. 
Ook loopbaancoaching kan je helpen 
ontdekken wat je echt wil, kan de 
werkgoesting binnen je huidige job 
helpen versterken. Wij hebben trou-
wens geen aparte HR-dienst. Zo’n 
dienst die aan de zijlijn loopbaange-

sprekken voert: ik geloof er niet zo in. 
Dat moet net dicht bij de mensen ge-
beuren. De coördinatoren en de di-
rectie bespreken om de veertien da-
gen wat er leeft op de werkvloer: wie 
zoekt iemand, zijn er medewerkers 
met wie het minder goed loopt of 
die hebben aangegeven dat ze graag 
zouden veranderen …? We willen zo 
weinig mogelijk eilandjes vormen en 
zoveel mogelijk één grote organisatie 
zijn.

Wist je dat?

Medewerkers de beste ambassa-
deur zijn? Onze vacatures worden 
massaal gedeeld op facebook door 
onze eigen medewerkers, wat een 
mooie bevestiging is dat het aange-
naam werken is in OC Broeder Eber-
giste.

Ben jij op zoek naar werk, hou dan 
zeker onze facebookpagina in de ga-
ten www.facebook.be/Ebergiste
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Uitdaging voor jong en oud(er)

We zien een zandlopermodel in onze 
leeftijdspiramide van medewerkers. 
Een kwart van de medewerkers is 
jonger dan 35 jaar, maar eveneens 
een vierde is ouder dan 55. Meer 
nog: 41% is ouder dan 50 jaar.

130 medewerkers hebben een dien-
stanciënniteit van meer dan 20 jaar. 
Dat is veel ervaring, kennis en exper-
tise samen.

We trekken nog heel wat jonge men-
sen aan en dat zien we aan de cijfers. 
Het is belangrijk om jonge medewer-
kers aan boord te houden. Op korte 
termijn zullen heel wat medewerkers 
onze organisatie verlaten (pensioen), 
dat betekent dat er binnen nu en 10 
jaar heel wat kennis zal verdwijnen. 
Het is een uitdaging om werk te ma-
ken van een goed exitplan met de 
nadruk op het borgen van kennis en 
expertise.

Een kwart mannen

Op 31/12/2019 zijn er 101 mannen 
ten opzichte van 297 vrouwen in 
dienst. Het aantal mannen daalt ver-
der.

Cijfers vertellen

De kracht van een gezonde organi-
satie, zit in het menselijk kapitaal. In 
ons algemeen beleidsplan staat uit-
drukkelijk dat wij werk willen maken 
van: vinden, overtuigen en behouden 
van medewerkers die hier graag en 
goed werken. Laat ons inzoomen op 
wie onze medewerkers zijn.

Investeren in medewerkers

We kunnen maar een aantrekkelijke 
werkgever zijn, wanneer we investe-
ren in ons personeel. 

Vorming is de manier bij uitstek om 
de competenties van onze medewer-
kers te versterken. Daar waar we in 
2018 gemiddeld 14 uren vorming re-
gistereerden per vorming, is dit cijfer 
in 2019 gestegen tot 22 uren vorming 
per medewerker. Deze stijgende 
trend willen we aanhouden. 

Wist je dat?

Op de trappers naar het werk. De 
voorbije jaren hebben we duur-
zaam woon-werkverkeer actief ge-
promoot. En dat vertaalt zich in de 
cijfers. 

In 2019 registreren we een aanzien-
lijke stijging in uitgaven woon-werk-
verkeer door toename fiets ver-
plaatsingen. Ons jaarthema ‘kom in 
beweging’ nemen we letterlijk.

jaarverslag 2019
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Online leren 

We zullen geleidelijk aan een shift 
maken naar online leren. In de mate 
van het mogelijke willen we mede-
werkers zo weinig mogelijk van de 
werkvloer halen. De verkenningsron-
de van online leermodules is gestart, 
de volgende stap is hoe wij deze op 
maat kunnen vertalen zodat dit zin-
vol is voor onze medewerkers. 



We organiseren zowel in Borgwal als in Zevenhuizen en 
De Nieuwe Brug een bezoekdag voor externen om onze 
werking beter te leren kennen.

Tijdens de ontmoetingsdag is het onze beurt om al 
onze vrijwilligers in de watten te leggen. Hun helpende 
handen maken het verschil, voor onze cliënten en voor 
onze medewerkers.

Om onze nieuwe visie op medewerkers een extra boost 
te geven, krijgt elke medewerker een koffietas met de 
slogan “Dat ik graag en goed werk, draagt bij tot ons 
sterk merk.”

Magisch Borgwal is voor de vijfde keer een gezelli-
ge afsluiter van het jaar. 

Eind oktober kregen  de meeste cliënten een brief van 
het VAPH in de bus met  een woordje uitleg over de na-
kende  Correctiefase 2.  Deze tweede fase is het sluitstuk 
van de transitie naar persoonsvolgend budget en nodig 
om mensen met een gelijkaardige ondersteuningsnood 
dezelfde budgethoogte te kunnen geven. In het verle-
den was dat niet altijd het geval, waardoor sommigen 
een hoger budget kregen en anderen een lager budget.  
Correctiefase 2 leidde tot veel administratief werk en 
de nodige toelichting aan de gebruikers.   Elke gebrui-
ker ontving een addendum bij de IDO. Tegelijk zetten 
we een eerste belangrijke stap in de geplande overgang 
naar woon- en leefkosten in 2020 door al in 2019 kledij 
uit de bijdrageregeling weg te halen.

< ingeblikt > 
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Opgeruimd staat netjes

We stonden er ook op om het ate-
lier in de Stropkaai op een toonbare 
manier “terug te geven” en daar zijn 
wel een paar weken werk (lees sor-
teer-, opkuis- en weggooiwerk) aan 
te pas gekomen. Tientallen kilo’s stof 
en zagelingen uit de laatste decennia 
werden uit Gabriel zijn houtatelier 
verwijderd. 

Hoofdstuk afsluiten

Jarenlang was onze hoodzetel “De 
Stropkaai” in Gent. De bewoners en 
begeleiders hebben al jaren geleden 
de campus verlaten. Onze technische 
dienst had, met een schrijnwerkerij, 
een laatste fysieke verbinding met 
ons ‘verleden’.

Dirk Vander Linden, coördinator van 
de technische dienst vertelt over de 
verhuisbeweging.

Een nieuwe loods in Borgwal

In het oude houtatelier in de Strop-
kaai in Gent stonden nog een aantal 
machines van onze technische dienst 
(paneelzaag, schaafmachine) die ge-
bruikt werden voor het verzagen en 
verwerken van grote platen. Door de 
ingebruikname van de nieuwe loods 
voor de groendienst in Borgwal kon-
den, mits herschikkingen en verhui-
zingen, deze grote machines overge-
bracht worden naar Vurste.

Daardoor hoeven we niet meer naar 
Gent en hebben we nu alle houtbe-
werkingsmachines in Borgwal. 

“
Wist je dat?

Medewerkers de beste ambassa-
deur zijn? Onze vacatures worden 
massaal gedeeld op facebook door 
onze eigen medewerkers, wat een 
mooie bevestiging is dat het aange-
naam werken is in OC Broeder Eber-
giste.

Ben jij op zoek naar werk, hou dan 
zeker onze facebookpagina in de ga-
ten www.facebook.be/Ebergiste

Wist je dat?

De technische dienst heeft 1885 werkbonnen afge-
werkt in 2019. Daarvan zijn er 185 aanvragen voor 
vervoer van materiaal, verhuis van goederen, con-
tainerpark, tenten opzetten, ... 
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Lieve is de zus van Martine die in 
Zevenhuizen woonde en verbleef tij-
dens palliatieve zorg. Dit is haar er-
varing.

Op 12 november 2019 heb ik af-
scheid genomen van mijn geliefde 
zus Martine. Ze woonde tien jaar in 
woonerf Zevenhuizen. De wens van 
Martine was om in Zevenhuizen te 
blijven voor de palliatieve zorg. Huis-
je nummer 3 was voor haar immers 
een tweede thuis geworden. Deze 
wens werd gerespecteerd en met 
gedeelde zorg waargemaakt dankzij 
de goede samenwerking, de luister-
bereidheid en het engagement van 
team Zevenhuizen, de mensen van 
het wijkgezondheidscentrum en mij-
zelf. De bewoner en het menselijk 
contact staan centraal in Zevenhui-
zen en dat is heel mooi en waardevol. 
Martine haar persoonlijke begeleider 
Stefaan was een belangrijke schakel 

in het afscheidsproces en hij deed dit 
met veel toewijding.  
 
De laatste week was ik dag en nacht 
bij mijn zus, een heel intense en 
emotioneel zware periode. Maar te-
gelijk een week waar ik veel warm-
te en veel mooie, deugddoende 
momenten heb mogen ervaren. De 
bezoekjes van medebewoners, per-
soneel, kennissen zal ik zeker blijven 
koesteren. Het is een troost dat Mar-
tine met veel warmte werd omringd 
tijdens haar laatste dagen. 

Ik draag ook met mij mee de oprecht-
heid en de manier waarop medebe-
woners afscheid namen van Martine 
en meeleefden met mijn verdriet. 
Een kus, een knuffel, een tekening, 
een kleine attentie, een bloem, een 
tasje koffie ...   

Verdriet en pijn heb ik ook ervaren 
bij het volledige team van Zeven-
huizen. Afscheid nemen van Marti-
ne was voor hen ook moeilijk. Het 
was mooi hoe ze met elkaar contact 
hielden om op de hoogte te blijven 
van de toestand van Martine en om 
elkaar te steunen in die moeilijke da-
gen. Ook als team zorg dragen voor 
elkaar, er zijn voor elkaar. Het samen-
horigheidsgevoel was groot.

Ik heb ervaren dat Martine graag ge-
zien werd door zo veel mensen en 
dat doet ontzettend veel deugd. Ook 

Afscheid nemen doe 
je samen

Dat we familie en het netwerk van de 
cliënt als partner in de zorg beschou-
wen is een understatement. In een 
trialoog staan we samen in voor de 
zorg van de cliënt, die centraal staat 
in de driehoeksrelatie. Vanaf het mo-
ment van intake tot het moment van 
afscheid of overlijden.

“

de vele aanwezigen op de begrafenis 
waren daar een bewijs van. Een bron 
om kracht uit te putten en te besef-
fen dat mensen graag zien belangrijk 
is in het leven. 

Mijn familie en ik zijn dankbaar om-
dat wij op zo’n warme en gedragen 
manier afscheid hebben kunnen ne-
men van onze geliefde.

Het mooie aan deze herinneringen is 
dat niemand ze van mij kan afnemen, 
want ze blijven voor altijd in mijn ge-
dachten en in mijn hart.

Wist je dat?

In 2019 namen we afscheid van ze-
ven bewoners. Soms in het zieken-
huis, soms in de woongroep, soms 
verwacht, soms als een donderslag 
bij heldere hemel. Voor het eerst 
kiezen enkele families ervoor om de 
as van hun overleden familielid te la-
ten uitstrooien in de vrije natuur van 
bospark Borgwal. Dit is telkens een 
intiem en aangrijpend ritueel.

jaarverslag 2019
13



Wist je dat?

In 2019 lanceerde de groep Broeders van 
Liefde een nieuwe missie. In deze missie 
herkennen wij ons als deelorganisatie. 
Verbonden met een groter geheel, geïn-
spireerd door verbondheid.

GEÏNSPIREERD EN  
VERBONDEN

IN BEWEGING MET MENSEN

Als groep Broeders van Liefde zijn we 
gepassioneerd door mensen.

We dromen van een samenleving  
waarin elke mens tot bloei kan komen.
Dag na dag bouwen we hieraan mee in 

onderwijs, welzijn, zorg en werk.
We gaan met iedereen op pad met een 

open geest en aan buitengewone vragen 
schenken we een bijzondere aandacht.
Telkens zoeken we mee naar passende 
antwoorden op concrete uitdagingen.

We gaan uit van ieders kracht, met oog 
voor ieders kwetsbaarheid.

We werken samen in dialoog,  
verbondenheid en vertrouwen.

Duurzaam engageren we ons met  
inzicht, expertise en passie.

Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste 
drijfveren.

Daarin weten we ons verbonden met de 
bezieling van velen.
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Sabrine Roelandt is orthoagoog. Ze 
vertelt over het belang van de focus 
op emotionele ontwikkeling.

Dat heet dan gelukkig zijn

Alle ouders willen dat hun kind geluk-
kig wordt. En ook als professionele 
ondersteuners beogen we hetzelfde 
doel: de cliënten die we ondersteu-
nen gelukkig maken. We moeten 
echter vaststellen dat ons goedbe-
doelde aanbod naar de cliënten toe, 
niet steeds aankomt bij de cliënten 
en we soms geconfronteerd worden 
met moeilijk te begrijpen gedrag.

Anton  Došen leert ons dat als het om 
geluk gaat, leren en sociaal gedrag 
minder belangrijk zijn. Hij benadrukt 
dat alle personen, onafhankelijk van 
hun ontwikkelingsniveau, gelukkig 
kunnen zijn, mits hun basale emoti-
onele behoeften door hun omgeving 

op een goede manier begrepen en 
beantwoord worden. 

Focus op emotionele ontwikkeling

Daar waar men zich vroeger bij het 
concept ‘verstandelijke beperking’ 
vooral richtte op het IQ (intelligentie-
quotiënt), op cognitieve vaardighe-
den en op het aanpassingsvermogen, 
gaat er de laatste jaren meer aan-
dacht naar het aspect van de emotio-
nele ontwikkeling. 

Ook wij zijn overtuigd van het be-
lang van het inschatten van en het 
afstemmen op het emotionele ont-
wikkelingsniveau in functie van een 
adequate ondersteuning. Rekening 
houden met de emotionele ontwik-
keling kan ons immers dichter bren-
gen bij de innerlijke beleveniswereld 
van de betrokken persoon. Beter be-
grip leidt tot betere afstemming en 
dus ook tot  een betere kwaliteit van 
bestaan.

Binnen  onze voorziening gebeurden 
er reeds vele inspanningen om dit 
helpende kader te begrijpen en de 
inzichten toe te passen in het dagda-
gelijkse werken met de cliënten. Vele 
begeleiders volgden reeds externe 
vormingen waarin het ontwikkelings-
dynamisch kader van Anton Došen 
wordt toegelicht. 

Emotioneel gezien

Het is belangrijk om de emotione-
le ontwikkeling bij mensen met een 
verstandelijke beperking correct in te 
schalen. De ortho-agogen beschikken 
over de know how maar een organi-
satiebrede vorming, zorgt ervoor dat 
iedere medewerker hier gericht mee 
aan de slag gaat.

“

Dit jaar bieden wij (de ortho-agogen) 
ook een reeks modules aan voor alle 
begeleiders van het agogisch depar-
tement en daarna komen de onder-
steunende diensten en vrijwilligers 
aan bod. 

In een basismodule werd  het ont-
wikkelingsdynamisch kader rond 
emotionele ontwikkeling gebracht. 
De vijf ontwikkelingsfasen werden 
inhoudelijk toegelicht en gestaafd 
met voorbeelden uit de praktijk. Aan 
de hand van concrete casussen werd  
geoefend op het inschalen van de 
emotionele ontwikkeling.  

Eenmaal de emotionele ontwikkeling 
in kaart is gebracht, is het natuurlijk 
de kunst om de juiste vertaling te 
vinden naar de praktijk van de onder-
steuning. In de  verdiepende module 
‘van inschatting naar ondersteuning’  
werd dan ook  gefocust op het om-
zetten van de noden en behoeften in 
een passend ondersteuningsaanbod. 

In een laatste verdiepende module 
werd  de focus gelegd op de verbin-
ding tussen de begeleider en de cli-
ent. Je kan als begeleider een zicht 
hebben op iemands emotionele 
ontwikkeling en de principes naar 
vertaalslag toe kennen. Toch gebeurt 
het dat ondanks deze kennis het aan-
bod van de begeleider niet aanvaard 
wordt door de cliënt. De focus van de 
module ‘emotionele ontwikkeling in 

Wist je dat?

Tijdens besprekingen van het indivi-
duele ondersteuningsplan zal er mo-
gelijks verwezen worden naar het 
emotionele ontwikkelingsniveau. 
van de cliënt. Familie en netwerk, 
nodigen we uit om mee de emotio-
nele ontwikkeling in te schalen en in 
kaart te brengen. 

Wanneer u vragen heeft wat dit be-
tekent mag u zich steeds richten tot 
de ortho-agoog die verbonden is 
aan de woongroep waar uw familie 
verblijft of werkt.

verbinding’ lag dan ook  vooral op de 
verbinding tussen begeleiders en de 
cliënten. De begrippen ‘mentalise-
ren’ en ‘emotionele beschikbaarheid’ 
werden tijdens deze module theore-
tisch verkend en uitgediept. Binnen 
het beperkte tijdsbestek werden zij 
ook uitgedaagd tot introspectie. 

Het belang van de emotionele ont-
wikkeling schuiven we uitdrukkelij-
ker naar voor als belangrijke houvast 
binnen het vorm geven aan de agogi-
sche ondersteuning. 
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Medewerkers krijgen jaarlijks vorming rond brand-
preventie en brandbestrijding. Maar veel cliënten 
in buitenhuizen en inclusief wonen hebben ook 
heel wat vragen rond brandveiligheid. Onze pre-
ventieadviseur pakt de koe bij de hoorns en doet 
haar informatieronde voor cliënten. Niet vergeten: 
alarm aanzetten, 112 bellen, evacueren en ga rustig 
naar buiten.

Het vlaggensysteem Buiten de Lijnen is een visie en me-
thodiek om antwoorden te bieden rond seksualiteits-
beleving enerzijds en seksueel grensoverschrijdend ge-
drag anderzijds. Hiermee gaan we aan de slag!

Familiefeest in Zevenhuizen. De campus Zevenhuizen in 
Gent bestaat 10 jaar en dat wordt uitbundig gevierd. 
Freddy Wally was the special guest “Geweldig formida-
bel!”.

Het denkkader driehoekskunde van Chiel Egberts 
helpt ons om een balans te vinden tusssen cliënt, 
ouders en professionals. In deze driehoeksverhou-
ding spelen heel wat krachten. Al onze medewer-
kers krijgen de nodige vorming en ook het netwerk 
wordt uitgenodigd om aan te sluiten.

Wist je dat?

De werking van het centrum voor dagbesteding in Borg-
wal staat voor een reorganisatie. We willen deelnemers 
meer betrekken bij het maken van keuzes over de activi-
teiten die zij willen doen. 

Stel je voor dat je weekplanning op voorhand vast ligt 
van A tot Z. Zo een programma laat niet veel ruimte 
om eens van dagactiviteiten te wisselen. Meestal werk 
je graag buiten met de ezels op het domein, maar van-
daag heb je daar absoluut geen zin in. Afwijken van het 
vast programma was geen optie. Routine biedt vaak een 
houvast en ook rust, maar dat geldt niet voor elke deel-
nemer in het centrum voor dagbesteding. 

We clusteren activiteiten voortaan in twee grote clus-
ters, namelijk ‘boer en buiten’ en ‘de borgwalhoeve’. 
Onder deze twee grote noemers vallen verscheidene 
deelactiviteiten. Deze staan elke morgen op een foto-
bord afgebeeld zodat iedereen zijn keuze kan maken.
Het is en blijft een evenwichtsoefening. Want kiezen is 
niet voor iedereen even gemakkelijk. De begeleiders be-
steden daarom voldoende tijd om te luisteren en een 
woordje uitleg te geven bij het dagaanbod van activitei-
ten. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe cluster-
werking is dat de Borgwalhoeve meer en meer geïnte-
greerd is in onze vaste werkopdrachten.  

< ingeblikt > 
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Risico’s brand 
inventariseren

Elke werkgever is verplicht om op de 
arbeidsplaats een risico inventarisa-
tie en risico evaluatie op te stellen 
met betrekking tot brandpreventie. 
Voor deze omvangrijke taak doen we 
beroep op onze externe dienst voor 
preventie en bescherming op het 
werk namelijk IDEWE.
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Tijdens dit uitvoerig plaatsbezoek 
houden we rekening met enkele be-
langrijke risico factoren. Onze pre-
ventieadviseur Katleen De Blaere, zet 
ze op een rijtje.

• de waarschijnlijkheid van de gelijk-
tijdige aanwezigheid van een brand-
stof, een oxidatiemiddel en een ont-
stekingsbron, noodzakelijk voor het 
ontstaan van een brand 
• de arbeidsmiddelen, de gebruikte 
stoffen, de processen en hun eventu-
ele interacties 
• de aard van de activiteiten 
• de grootte van de voorziening 
• het maximum aantal werknemers 
en andere personen die aanwezig 
kunnen zijn in de voorziening
• de specifieke risico’s eigen aan be-
paalde groepen van personen aan-
wezig in de voorziening 
• de ligging en de bestemming van 
de lokalen 
• de aanwezigheid van meerdere 
voorzieningen op eenzelfde arbeids-

“

plaats of op een aanpalende arbeids-
plaats
• de werkzaamheden uitgevoerd 
door externe ondernemingen.  

Passende maatregelen naargelang 
het risico

Deze risico analyse moet de werkge-
ver in staat stellen om de risicovol-
le omstandigheden op de arbeids-
plaats, die vermoedelijk een brand 
kunnen veroorzaken, te identificeren 
(= waarschijnlijke scenario’s). Een-
maal deze situaties geïdentificeerd 
zijn, wordt de omvang bepaald van 
de gevolgen die eruit kunnen voort-
vloeien. Deze manier van werken 
moet de werkgever toelaten de juiste 
preventiemaatregelen te nemen om 
een bepaald scenario te voorkomen, 
of indien zich toch een brand voor-
doet, hem toelaten het best te rea-
geren. 

Hoe gaat IDEWE te werk? 

Plaatsbezoeken, inventarisaties, fo-
tomateriaal, scenario’s uitschrijven, 
overleg met de preventieadviseur… 
Je kan je wel voorstellen, dit is een 
werk van lange adem en we zijn er 
dan ook bijna een volledig jaar mee 
bezig. Zo ziet het stappenplan er uit:

Stap 1: Het maken van een algeme-
ne beschrijving van het gebouw, alle 
lokalen, de activiteiten, … Deze info 
wordt verzameld a.d.h.v. een overleg 
met de preventieadviseur, waarbij de 
initiële checklist brandveiligheid als 

leidraad wordt gebruikt. 
Stap 2: Inventarisatie van de aanwe-
zige risico’s a.d.h.v. een rondgang in 
de gebouwen. Deze risico’s worden 
opgenomen in de matrix risico’s. 
Stap 3: Bepalen van de prioriteiten 
d.m.v. de risico-evaluatie in de matrix 
risico’s. De vastgestelde risico’s wor-
den geëvalueerd met een score van 
1 tot 5. De evaluatie gebeurt a.d.h.v. 
van de 5 fasen die we kunnen onder-
scheiden bij een brand: 

Stap 4a: Op basis van de scores in de 
matrix risico’s worden er mogelijke 
brandscenario’s voor verschillende 
plaatsen in het gebouw bepaald en 
uitgewerkt. Bij de uitwerking van een 
scenario wordt eerst de kans op ont-
steking of de kans op vuur bepaald 
a.d.h.v. 3 evaluaties:  
• Evaluatie van de aanwezige brand-
bare producten (= score brandbaar 
materiaal). 
• Evaluatie van de potentiële ontste-

Risico’s bij het ontstaan van brand 
bv. elektrisch toestel in slechte staat 

Risico’s bij de ontwikkeling van brand 
bv. geen branddetectie 

Risico’s bij de uitbreiding van brand 
bv. geen compartimentering 

Risico’s bij de evacuatie   
bv. geblokkeerde nooduitgang 

Risico’s tijdens de interventie   
van hulpdiensten bv. versperren van 

brandweg

kingsbronnen (= score kans ontste-
king). 
• Evaluatie van de omstandigheden 
/ oorzaakbeheersende maatregelen 
(= score schadebeperkende maatre-
gelen). 
Voor het bepalen van de scores wordt 
er gewerkt met een risicograaf.  
Stap 4b: Omschrijving van de om-
standigheden om brandverspreiding 
te voorkomen, een veilige evacuatie 
uit te voeren e.d. en evaluatie van 
deze omstandigheden (= score scha-
debeperkende maatregelen). 
Stap 4c: Evaluatie van het brandrisi-
co: de kans op vuur (stap 4a) vormt 
samen met de schadebeperkende 
maatregelen (stap 4b) de kans op 
een brand (= kans op brand). 
Stap 4d: De kans op brand vormt 
samen met respectievelijk de ernst 
voor “mens”, “materiaal” en “milieu” 
het brandrisico (= brandrisico). 
Stap 5: Omschrijving van de preven-
tiemaatregelen

Nu de pijnpunten in kaart gebracht 
zijn, maken we werk van het opstel-
len van een stappenplan om zo sys-
tematisch alle risico’s weg te werken.



Die witte bakjes aan de muur zorgen 
ervoor dat er een begeleider komt 
wanneer ik die nodig heb. Handig 
toch?

Verklikkers in  
Ter Linde?

Een klik 
met zorg

Het gaat om technologie die in de 
praktijk van cliënten, medewerkers 
en naasten waarde toevoegt en hen 
ondersteunt. Na een grondige ver-
kenning op de markt van vernieuwde 
technologie in de zorg, bekijken we 
de mogelijkheden binnen OC Broeder 
Ebergiste. 

Of het nu gaat om tekst of beelden, 
wij communiceren met zorg en dit 
doen we ook zorgvuldig. Aan de klik 
van onze camera, de klik van onze 
pen… gaat ondertussen ook een au-
tomatische klik vooraf in onze hoof-
den.
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Ter Linde maakt sinds vorig jaar ge-
bruik van het akoestisch alarm en 
het deuralarm. Nelly De Decker is 
wooncoördinator. Ze vertelt over de 
meerwaarde van zorgtechnologie in 
Ter Linde.

Een gevoel van veiligheid

Als bewoners ’s nachts de kamer ver-
laten, treedt het deuralarm in wer-
king. De nachtbegeleider krijgt ver-
volgens een signaal op zijn telefoon 
dat die bepaalde bewoner zijn kamer 
heeft verlaten. Dit is meestal om naar 
het toilet te gaan of om wat water te 
drinken. Het geeft een veilig gevoel 
voor de nachtbegeleiders. Want nu 
weten ze meteen wat er ‘s nachts in 
de gang gebeurt. Nachtbegeleiders 
zijn tenslotte verantwoordelijk voor 
het ‘nachtgebeuren’ en hebben 30 
bewoners onder hun hoede. 

We vragen ouders, het netwerk of de 
wettelijk vertegenwoordiger bij elke 
intake de uitdrukkelijke toestemming 
voor het maken en publiceren van 
beeldmateriaal. 

Alle cliënten met een weigering lijs-
ten we op. Deze lijst houden we 
continu up to date. Medewerkers 
zijn hiervan op de hoogte zodat we 
optimaal kunnen garanderen dat wij 
zorgvuldig omgaan met beeldmateri-
aal. Meer nog, wanneer we campag-
nebeelden gebruiken, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van Dag van de Zorg, 
zullen we nog eens uitdrukkelijk toe-
stemming vragen.

“

Meer vrijheid voor bewoners

Anderzijds verhoogt de zelfredzaam-
heid van de bewoners doordat ze zich 
met meer vrijheid kunnen verplaat-
sen. Ze zijn niet meer afhankelijk van 
de nachtbegeleider bijvoorbeeld als 
ze dorst hebben en iets willen drin-
ken. Zo is het comfort beter zowel 
voor de nachtbegeleiders als de be-
woner zelf. 

Reageren op geluiden

Het akoestisch alarm is een ingeni-
eus staaltje technologie. Wanneer 
bewoners hoesten, roepen, ziek zijn 
of hulp nodig hebben, dan krijgen we 
die signalen meteen door. De nachtb-
geleider van dienst kan meteen rea-
geren. 

We zouden deze technologie niet 
meer kunnen wegdenken in onze da-
gelijkse, vooral nachtelijke, werking. 



Met mijn eigen plekje aan een aparte 
tafel, verloopt de maaltijd veel rusti-
ger en aangenamer.

Out of the box.
Switch.

Zorgvragen evolueren, zo ook in 
woongroep Nachtegaal. Daar waar 
er vroeger geen enkele cliënt een 
rolstoel nodig had, zijn er ondertus-
sen verschillende cliënten afhankelijk 
van een rolstoel. Echter is de accom-
modatie en infrastructuur niet altijd 
aangepast aan die veranderde zorg-
vragen. 
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Els Laureys is wooncoördinator. Ze 
vertelt: “Wegens gebrek aan ruimte 
is een infrastructurele aanpassing 
geen optie. De woongroep botst 
letterlijk op haar grenzen. De bege-
leiders steken de hoofden samen en 
stellen een out of the box oplossing 
voor.”

De switch van twee woongroepen

In woongroep Nachtegaal is de nood 
aan ruimte groot. Maar de mogelijk-
heden om de infrastructuur aan te 
passen zijn beperkt. Wat als je door 
out of the box te denken tot een bij-
zondere oplossing komt? Een wissel 
tussen twee woongroepen. In woon-
groep Ceder is de ruimte aangepast 
aan rolstoelen, hoewel daar onder-
tussen geen bewoners in een rolstoel 
zitten. Elke betrokken partij denkt 

“

actief en constructief mee aan de re-
alisatie van de wissel.

Woongroep Nachtegaal ademt

De begeleiding en de bewoners be-
schikken letterlijk over meer ‘ruim-
te’. Er is meer plaats in de zitruimte, 
aan tafel en de gangen zijn breder. 
De grote open leefruimte maakt het 
mogelijk om verschillende ‘hoekjes’ 
te creëren en zo optimaal gebruik te 
maken van de ruimte. 

De extra ruimte zorgt ook voor rust 
bij bewoners, want ze zitten niet te 
dicht op elkaar. We kunnen bewo-
ners vlotter verplaatsen doordat er 
geen file is op weg naar de slaapka-
mer of de badkamer. De badkamer is 
groter en beschikt over meer aange-
paste sanitaire voorzieningen. Alle-
maal gemakkelijk toegankelijk voor 
rolwagens. 

En Woongroep Ceder 

In beide woongroepen passen we de 
ruimte aan in functie van de bewo-
ners en hun noden. We nemen de 
leefruimte in woongroep Ceder on-
der handen. Kasten krijgen een ande-
re bestemming en ook de badkamer 
krijgt een make over. 

Iedereen zocht en vond zijn weg in 
het nieuwe huis en is ondertussen 
‘thuisgekomen’.

Ruimte om een hoekje te versieren bij 
verjaardagen. Zonder dat iemand zich 
stoort aan de decoratie.

Ik geniet er van om alleen in de zetel 
te zitten en te ontspannen. 

Ik hou van koken en nu kan ik op mijn 
gemak groentjes snijden.



De startdag is altijd een feestelijk 
hoogtepunt in ons werkjaar. De dag 
begint samen tijdens een viering met 
heel wat muziek onder begeleiding 
van het Effatakoor. We lanceren het 
nieuwe jaarthema ‘Kom in bewe-
ging’ dat een rode draad vormt op 
de werkvloer. ‘s Middags smullen we 
naar goede gewoonte frietjes en het 
namiddagprogramma is gevuld met 
muziek, ontspanning en jawel... 
beweging.


