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Kwaliteit van bestaan  
van de cliënt

We streven naar een  
dienstverlening 

die een optimale kwaliteit  
van bestaan voor de cliënt 

beoogt,  
geïnspireerd op de

 8 domeinen van kwaliteit  
van bestaan van Schalock.

Kwaliteit van werken  
van de medewerker

We streven naar een  
werkgemeenschap waar 

medewerkers goed en graag 
werken en  laten ons daarbij 
inspireren door de 7 bronnen 

van arbeidsvreugde van 
Kees Kouwenhoven.

Kwaliteit van de  
organisatie

Als lerende organisatie streven we 
naar doeltreffendheid en doelmatig-

heid in ons beleid en in onze werking.
We streven naar een organisatie die 
gebruikersgericht, maatschappelijk 
aanvaardbaar, kwalitatief en duur-

zaam werkt met aandacht voor  
maatschappelijke tendensen en dit 

in overeenstemming met  
de identiteitsverklaring.

Drie centrale beleidsdoelen van onze organisatie. Al 
wat we doen, vloeit rechtstreeks of onrechtstreeks 
voort uit deze driehoek van kwaliteit.  

Samen op de duofiets, dat is genieten.

Ik haal ontzettend veel voldoening uit mijn job.

We zorgen voor aangepaste hulpmiddelen en 
accommodatie.
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Ebergiste met het puntje op de i dat verwijst 
naar wat onze organisatie bijzonder maakt:

 we werken geïnspireerd en verbonden, in be-
weging met mensen,
 we streven naar een open en permanente 
dialoog,
 we bieden een zorgcontinuüm voor de cliënt, 
in alle levensfasen,
 we geven dag en nacht ondersteuning, elke 
dag opnieuw,
 op een manier die met stip gekenmerkt is 
door respect, deskundigheid en verantwoordelijk-
heid. 

De nieuwe baseline vat het DNA van onze 
organisatie samen: ‘samen gewoon, samen 
bijzonder’. Want daar gaan we voor:

 met een gedeelde visie, waarin de cliënt 
centraal staat,
 met een aanpak die ‘gewoon is als het kan en 
zo bijzonder als nodig is’,
 samen met velen – bevlogen medewerkers, 
betrokken families, enthousiaste vrijwilligers – en 
in samenwerking met diverse externe partners.
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INFO

Wat?

Ebergiste is een zorgaanbieder vergund en erkend 
door het VAPH. We bieden dienstverlening aan vol-
wassen personen met een verstandelijke beperking.

Hoe?

We ondersteunen volwassenen met een verstan-
delijke beperking die een lichte tot zeer intensieve 
ondersteuningsvraag stellen op het vlak van wonen 
en dagondersteuning. Daarbij schenken we in het bij-
zonder aandacht aan mensen met een verstandelijke 
beperking en bijkomende gedrags- en emotionele 
stoornissen en/of psychische kwetsbaarheid en/of 
autismespectrumstoornis.

Wie?

Met meer dan 350 bevlogen medewerkers die dag 
en nacht het beste van zichzelf geven.

Waar?

De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende 
locaties in de regio Gent-Deinze-Gavere met Borg-
wal (Vurste) als hoofdlocatie. De verschillende vesti-
gingsplaatsen bieden een divers aanbod aan wonen 
en dagbesteding. Door deze verscheidenheid kunnen 
we cliënten met heel uiteenlopende noden begelei-
den.

Op de volgende pagina staan onze werkingen aange-
duid op de kaart van Oost-Vlaanderen.

Info?

Wil je meer weten over onze organisatie:
surf naar www.ebergiste.be of 
volg ons op www.facebook.com/Ebergiste
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Ebergiste op de kaart
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WERKGEMEENSCHAP

Waar medewerkers graag en goed  
werken!

Ons sterk merk kan je herkennen aan de warme zorg 
die deskundige medewerkers, elke dag opnieuw, op 
een respectvolle en verantwoordelijke manier waar-
maken in grote en kleine dingen. Dat ze graag én 
goed werken, laten ze zien in wie ze zijn (hart), hoe 
ze denken (hoofd) en wat ze doen (handen). 

We slagen hierin omdat we dit samen doen. Onze ba-
seline luidt dan ook “samen gewoon, samen bijzon-
der”. Ebergiste verbindt zich sterk met de cliënten en 
met de medewerkers. We streven naar kwaliteit van 
bestaan van de cliënten én naar de kwaliteit van wer-
ken voor de medewerkers. Die kwaliteit willen we, 
waar mogelijk verder optimaliseren. Ebergiste is als 
lerende organisatie voortdurend in beweging binnen 
een uitdagende maatschappelijke context.

Een job bij ons?

Ebergiste is een grote organisatie met een ver-
scheidenheid aan jobs in het agogisch en onder-
steunend departement. Is een job in de zorg iets 
voor jou? 

Houd onze vacatures in de gaten op www.eber-
giste.be of volg onze facebookpagina en wees 
als eerste op de hoogte van onze vacatures.
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SAMEN GEWOON SAMEN BIJZONDER

Samen zorg dragen voor

De kern van wat elk vanuit zijn eigen opdracht of  
functie doet, is zorg en ondersteuning bieden of fa-
ciliteren aan volwassenen met een verstandelijke 
beperking, passend bij elke levensfase. Zorg en on-
dersteuning bieden, doen we zowel individueel als in 
groep, waarbij we streven naar een optimale levens-
kwaliteit voor elke cliënt. 

Presente (aandachtige en toegewijde) medewerkers 
werken daarvoor samen met elkaar, met de cliënt en 
zijn netwerk (familie, wettelijke vertegenwoordiger 
of vrienden), interne en externe zorgpartners (bv. 
thuisverpleging, kinesisten, …), reguliere diensten  
(bv. dienstenchequebedrijf) en vrijwilligers (bv. min-
der mobielen centrale). We zijn gelijkwaardige part-
ners die met verschillende verantwoordelijkheden 
elkaar aanvullen en van elkaar leren.

De ondersteuning van personen met een verstande-
lijke beperking en al dan niet een bijkomende proble-
matiek, vraagt veelal specifieke kennis en competen-
ties om een optimale levenskwaliteit te realiseren. 
Aangezien ‘deskundigheid’ één van de drie belangrij-
ke fundamenten in onze werkgemeenschap is, inves-
teren we hier continu in. 

Onze deskundigheid is aanvullend omdat vooral de 
cliënten zelf en hun netwerk belangrijk zijn om on-
dersteuningsvragen adequaat in te schatten én te 
beantwoorden. Daarom beschouwen wij de zorg 
voor cliënten - daar waar mogelijk - als een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van de cliënten zelf, 
hun netwerk en hun zorgverleners (medewerkers 
en eventueel ook externe zorgpartners). Zij zijn ge-
lijkwaardige partners met verschillende verant-
woordelijkheden, die elkaar aanvullen en van elkaar 
leren. In voortdurende dialoog wordt bepaald wat 
een waardevol bestaan voor een individuele cliënt 
inhoudt en hoe zijn netwerk en professionele zorg-
verleners daar samen voor instaan. Zo’n dialoog 
wordt meestal informeel gevoerd, maar verloopt 
ook regelmatig formeel, bijvoorbeeld tijdens de 
opmaak of de evaluatie van de Individuele Dienst-
verleningsOvereenkomst (IDO). Daarbij zijn zowel 
de cliënt als zijn netwerk, de medewerkers van het 
agogisch departement en eventueel ook externe 
zorgpartners bij betrokken. Wij geloven dat een  
cliënt de beste ontplooiingskansen krijgt wanneer 
alle betrokkenen met wederzijds respect en erken-
ning samenwerken en in dialoog blijven.

Streven naar een optimale levenskwali-
teit voor elke cliënt

Zowel de agogische IDO (handelingsplan) als het le-
vensverhaal van elke cliënt worden besproken en be-
schreven volgens de acht domeinen van kwaliteit van 
bestaan, met name persoonlijke ontwikkeling, zelf-
bepaling, interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, 
rechten, emotioneel welbevinden, fysiek welbevin-
den en materieel welbevinden. Dit kader van Scha-
lock zorgt ervoor dat we al wat voor cliënten van be-
lang kan zijn, in beschouwing nemen en dat we niet 
alleen vanuit ons eigen referentiekader kijken. 

Het is situatiegebonden en afhankelijk van persoon-
lijke factoren welke domeinen voor een cliënt priori-
teit krijgen. Hij bereikt een optimale levenskwaliteit 
als in zijn behoeften is voorzien en als hij op belang-
rijke levensgebieden een verrijking kan ervaren.

Daarom focussen we in onze ondersteuning zoveel 
mogelijk op mogelijkheden en proberen we nieuwe 
kansen te creëren. Gewoon als het kan, bijzonder als 
het moet. 

Kunnen versus aankunnen

In onze voorziening gaat bijzondere aandacht naar 
het levensdomein emotioneel welbevinden. We zoe-
ken naar een gezond evenwicht tussen emancipato-
risch werken (kunnen) en een adequate emotionele 
afstemming en beschikbaarheid (aankunnen). 

We zijn ons bedacht op de emotionele kwetsbaar-
heid en de draagkracht van elk individu, zodat we 
niemand overvragen.

Aangezien wij vanuit een holistisch mensbeeld ver-
trekken, zijn wij er ons van bewust dat de verschillen-
de domeinen van kwaliteit van bestaan niet los van 
elkaar gezien kunnen worden, maar elkaar overlap-
pen en beïnvloeden. 

Naast de agogische IDO behouden we het levensver-
haal. Dit illustreert hoe wij kijken naar de cliënt als 
persoon, met betekenisvolle relaties en levenserva-
ring. Een dergelijke beeldvorming helpt om onze blik 
te richten op een duurzame optimale levenskwali-
teit, zowel nu en in de toekomst.
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Materieel  
welbevinden

eigendom
financiële zekerheid
voeding
werk
bezittingen
sociaal economische 
status
onderdak

Kwaliteit van 
bestaan

Lichamelijk 
welbevinden

gezondheid
voeding
ontspanning
mobiliteit
gezondheidszorg
vrije tijd
ADL-activiteiten

Zelfbepaling
autonomie
keuzes
beslissingen
persoonlijke controle
zelf richting geven
persoonlijke doelen/
waarden

Emotioneel 
welbevinden

veiligheid
spiritualiteit
geluk
geen stress
zelfbeeld
tevredenheid

Persoonlijke 
ontplooiing

onderwijs
vaardigheden
persoonlijke vervulling
competentie
zinvolle activiteiten
vooruitgang

Sociale 
inclusie

geaccepteerd worden
status
ondersteuning
werkomgeving
support
integratie/participatie 
in samenleving
bijdrage leveren

Interpersoonlijke 
relaties

intimiteit
genegenheid
gezin
interacties
vriendschappen
ondersteuning

Rechten
privacy
stemrecht
toegang
gelijke behandeling
eigendom hebben
rechten en plichten
burgerschap

Kwaliteit van bestaan in 8 domeinen 
(Schalock)

Geïnspireerd door waarden in dialoog

Tien waarden als wegwijzers voor ons handelen.

Het model ‘waarden in dialoog’ van Axel Liégeois is 
voor ons een belangrijke inspiratiebron. In steeds 
terugkerende dialoog worden persoonlijke waarden 
verbonden met de fundamentele waarden in de zorg 
voor personen met een verstandelijke beperking. Zo 
komen een ethisch verantwoorde zorg en ondersteu-
ning tot stand. We leren van elkaar. De perspectie-
ven van de cliënt, zijn netwerk en zijn zorgverleners 
worden geïntegreerd om tot verantwoorde keuzes 
en handelingen te komen. 

vertrouwen

autonomie

ondersteuning

beschermwaardigheid

solidariteit

rechtvaardigheid

welbevinden

participatie

duurzaamheid
privacy
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Zorg en ondersteuning als onderdeel 
van de samenleving

Wij geloven in een samenleving die warm, divers en 
inclusief is. In zo’n samenleving is ieder mens wel-
kom.

Inclusie vraagt dat die samenleving mogelijkhe-
den voorziet, hulpbronnen ter beschikking stelt en 
drempels wegwerkt zodat iedereen zijn leven op 
een kwaliteitsvolle manier mag en kan leiden. Die 
mogelijkheden tot inclusie benutten en emancipatie 
stimuleren zijn belangrijke hoekstenen in onze zorg 
en ondersteuning. 

We staan open voor de maatschappij en gaan er te-
gelijk ook in staan. We willen enerzijds bijdragen tot 
een realistische en positieve beeldvorming van per-
sonen met een verstandelijke beperking. Daarnaast 
willen we voor hen een betere toegankelijkheid tot 
en participatie in de maatschappij mogelijk maken.

Cliënten doen bijvoorbeeld dienstverlenend en be-
geleid werk in de buurt, zoals zwerfvuil ruimen, of ze 
gaan helpen in een lokale winkel of een lokaal woon-
zorgcentrum, ze komen met het openbaar vervoer 
naar de dagbesteding, … Als dat niet lukt, dan ha-
len we buiten binnen. Het prachtige kasteeldomein 
Borgwal en de bijhorende Borgwalhoeve zijn toegan-
kelijk voor bezoekers en staan regelmatig open voor 
buurtfeesten. Op verschillende vestigingsplaatsen 
zetten we actief in op buurtvervlechting.

OPENINGSUREN CAFETARIA / 
GIFTSHOP BORGWALHOEVE

woensdagnamiddag 14u00 – 17u00
vrijdagnamiddag 14u00 – 17u00

elke zondagnamiddag (vanaf mei tot oktober) 
 14u00 – 17u00

elke eerste zondagnamiddag van de maand  
(van oktober tot mei)  
14u00 – 17u00

op afspraak  
zie verhuurmogelijkheden www.ebergiste.be

Borgwalhoeve

Leenstraat 31
9890 Vurste

borgwalhoeve@ebergiste.broeders-
vanliefde.be
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MODULES

Ons aanbod in vijf modules

Om onze woon- en dagondersteuning op meerdere 
locaties en in verschillende combinaties overzichte-
lijk te structureren, bundelen we ze in verschillende 
modules.

Een module is een pakket van zorg en ondersteuning 
dat wij aanbieden in ruil voor het persoonsvolgend 
budget dat de cliënt ons ter beschikking stelt. De mo-
dules verschillen onderling wat betreft zorgzwaarte 
en ondersteuningsnood van de zorgvrager. Elke mo-
dule biedt specifieke vormen van zorg en ondersteu-
ning en heeft een eigen kostprijs aan zorggebonden 
punten (persoonsvolgend budget).

De individuele ondersteuning kan heel uiteenlo-
pend zijn. Enerzijds kan de frequentie variëren (24 
uur op 24, enkele keren per week, incidenteel, …), 
anderzijds kunnen de intensiteit (gaande van aan-
moedigen, controleren, toezicht houden, meehelpen 
tot overnemen) en de aard van de dienstverlening 
(ondersteuning bij maaltijden, verzorging en het 
leggen van sociale contacten, zinvolle invulling van 
de vrije tijd, dagbesteding op maat, psychosociale 
ondersteuning, …) sterk verschillen. Ook bieden wij 
ondersteuning aan mensen die enkel nood hebben 
aan een kortdurende begeleiding of een begleiding 
die zeer beperkt is in frequentie (rechtstreeks toe-
gankelijke hulp).

module ZoRG INTeNSIeF

Bosdreef | Warande 
 Groenhove | Waterkant

module ZoRG

Gaverland | Ter Linde

module  
oNdeRSTeuNING INTeNSIeF

Zevenhuizen | De Nieuwe Brug 
De Rank | Huize Vander Schueren

module oNdeRSTeuNING
Inclusief wonen | Begeleid werken

module daGacTIvITeIT

CVD Het Veer | CVD Ter Linde
CVD Borgwal
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WOONONDERSTEUNING

Wat?

De meeste van onze cliënten wonen op één van de 
vele vestigingsplaatsen van onze voorziening. Deze 
zijn zeer verscheiden: een grote campus, een mid-
delgrote campus, inclusieve woningen voor grotere 
groep, inclusieve woningen ‘in de rij’ voor wonen 
alleen, met twee (ook als koppel), met drie of met 
vier. Deze woningen bevinden zich zowel op het plat-
teland als in de stad. Door deze verscheiden woon-
concepten en woonplaatsen, kunnen we mensen 
met verstandelijke beperkingen begeleiden met zeer 
uiteenlopende noden qua woonondersteuning. 

Naargelang de gewenste duur en intensiteit van 
de woonondersteuning, bieden wij verschillende 
woonvormen aan. Woonondersteuning kan voltijds 
of deeltijds en permanent of tijdelijk zijn. Onder be-
paalde voorwaarden, bieden we ook verblijf aan in 
RTH (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening). We 
beschikken ook over een gespecialiseerde Observa-
tie, Diagnose- en Behandelunit.



residentieel wonen 
grote campus

residentieel wonen
kleine(re) campus

inclusief wonen

gespecialiseerde ODB-unit
centrum voor dagbesteding

tijdelijk verblijf

*

DAGONDERSTEUNING

Wat?

Een groot deel van onze cliënten woont thuis en komt 
naar één van onze centra voor dagbesteding. Daar 
kunnen ze terecht voor ambachtelijke activiteiten, 
boerderij- of groenwerk, bewegings- of belevingsac-
tiviteiten. We bieden deze dagbesteding aan in Ter 
Linde, Het Veer en Borgwal. Andere cliënten wonen 
thuis en sluiten voor hun dagondersteuning aan bij 
een van onze woongroepen. Voor mensen met een 
intensieve ondersteuningsnood, sluit dit aanbod be-
ter aan bij hun zorgvraag. We bieden deze vorm van 
dagbesteding aan op de campussen Borgwal en Ter 
Linde.

Ook cliënten die bij ons verblijven, beschikken we 
over een ruim uitgebouwde waaier aan mogelijkhe-
den voor dagbesteding op maat. Van geïntegreerde 
dagactiviteiten aansluitend bij het woongebeuren 
(geïntegreerde ergowerking), de klassieke atelier-
werking (centra voor dagbesteding) tot individueel 
inclusief werken. 

De dagbesteding wordt collectief georganiseerd en 
omvat activiteiten die zowel op werken en levens-
lang leren, ontspannen als op beleven of bewegen 
gericht zijn. Naast deze collectieve vormen van dag-
besteding zijn ook de individuele vormen van dagbe-
steding sterk uitgebouwd op verschillende locaties. 
Hierbij gaat het om zowel individueel begeleid werk 
(bv. helpen in een bibliotheek of kinderkribbe, …) en 
dienstverlenend werk (een bewoner van een buiten-
locatie helpt de bedden opmaken in een zorggroep) 
als om enclavewerking (bv. zwerfvuilophaling onder 
begeleiding). 

Door de verscheidenheid aan inhoud en werkvor-
men binnen de dagbesteding, kunnen we mensen 
met uiteenlopende noden op het vlak van dagbeste-
ding ondersteunen. 
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RESIDENTIEEL WONEN
GROTE CAMPUS

Wie nood heeft aan een intensieve 24-uurs onder-
steuning verblijft op de hoofdcampus Borgwal te 
Vurste. De cliënten verblijven er in groepswoningen 
(woongroepen) van minimum 8 tot maximum 11 be-
woners  en worden daarin permanent begeleid en 
verzorgd door een vast team van deskundige begelei-
ders. De begeleiders werken hierbij multidisciplinair 
samen met een coördinator, een ortho-agoog en een 
medewerker van de sociale dienst. Als het nodig is, 
kunnen ze ook beroep doen op een verpleegkundige, 
een dokter, een kinesist, een diëtist, een tandarts en 
een psychiater. Er is dagelijks een actieve nachtbege-
leiding voorzien. 

De begeleiders proberen een huiselijke sfeer te  
creëren door de bewoners zoveel mogelijk bij het da-
gelijkse, huishoudelijke gebeuren van de woongroep 
te betrekken. De verzorging gebeurt in speciaal inge-
richte en aangepaste sanitaire ruimtes.

Een team van ergotherapeuten staat klaar met een 
aanbod van geïntegreerde dagbesteding op campus 
Borgwal. Deze activiteiten willen vooral ervaringen 
aanbieden in een veilige en warme sfeer. De eigen 
inbreng kan variëren van ‘genieten’ tot ‘zelf doen’. 
We stemmen de activiteiten af op de individuele 
mogelijkheden van de cliënt en stimuleren of on-
derhouden daarbij zijn zelfstandigheid, ook op een 
soms beperkt gebied. Deze activiteiten zijn zelden 
grote groepsactiviteiten, maar worden individueel of 
in kleine groepjes begeleid. Snoezelen, paardrijden, 
watergewenning, badrelaxatie, Sherborne, massage, 
sensopathische activiteiten, wandelen, dienstverle-
nend werk op het kasteeldomein, experimenteren 
met muziek, iets lekkers klaarmaken, houtatelier, …

Ook bewegingsstimulatie behoort tot het aanbod: 
wandelen, fitness, (duo)fietsen, ... Bij bepaalde acti-
viteiten zorgt een kinesitherapeut of een bewegings-
therapeut voor bijkomende ondersteuning.

De campus beschikt over een grootkeuken waarin 
we alle maaltijden zelf bereiden, inclusief de dieet-
voeding.

residentieel wonen 
grote campus

module 
ZoRG 

INTeNSIeF

module 
ZoRG 

Hoofdlocatie Borgwal
Leenstraat 31
9890 Vurste
09 389 04 11
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RESIDENTIEEL WONEN
KLEINE(RE) CAMPUS

Wie behoefte heeft aan 24-uurs ondersteuning maar 
ook over een zekere mate van zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid beschikt, verblijft op een van de 
kleine(re) vestigingsplaatsen: Ter Linde in Deinze, 
De Nieuwe Brug in Deurle, De Rank in Brakel, Zeven-
huizen in Gent en Huize Vander Schueren in Sint-Lie-
vens-Houtem.

De cliënten verblijven er, afhankelijk van de loca-
tie, in een klassieke woongroep, in wooneenheden 
van 2, 4 of 5 personen, of in een soort van studio 
(of kamer). Ze krijgen er dag en nacht (inslapende 
begeleider behalve voor Ter Linde, waar een actie-
ve nacht aanwezig is) ondersteuning door een vast 
team van deskundige begeleiders. De begeleiders 
werken multidisciplinair samen met een coördinator, 
een ortho-agoog en een maatschappelijk werker. Als 
het nodig is, doen ze een beroep op een psychiater. 
We betrekken de bewoners sterk bij de huishoudelij-
ke taken. Onder begeleiding staan zij mee in voor de  
de boodschappen en de bereiding van maaltijden. 
Voor hun dagbesteding en vrijetijdsbesteding zoe-
ken we actief aansluiting in de lokale gemeenschap. 
Veel bewoners sluiten aan bij de atelierwerking van 
een van onze  3 centra voor dagbesteding. Er is een 
ergowerking op de campus voor geïntegreerde dag-
besteding.

residentieel wonen 
kleine(re) campus

module 
oNdeR- 

STeuNING
INTeNSIeF

module 
ZoRG 

Ter Linde
Kaleshoek 53
9800 Deinze
09 381 81 41

De Nieuwe Brug
Pontstraat 12
9831 Deurle
09 321 04 00

De Rank
Kasteelstraat 46
9660 Brakel
055 30 04 92

Zevenhuizen
Gestichtstraat 2
9000 Gent
09 242 93 10

Huize Vander Schueren
Eiland 2
9520 Sint-Lievens-Houtem
053 63 16 20
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INCLUSIEF WONEN /
BEGELEID WERKEN

Inclusief wonen is er voor cliënten met een grote 
mate van zelfstandigheid. Wie geen nabije onder-
steuning nodig heeft, komt in aanmerking om te wo-
nen in een huis in de rij. Deze cliënten wonen klein-
schalig: alleen, met 2, 3 of 4. Onze ondersteuning, 
focust zich op hun integratie in de maatschappij. We 
helpen deze cliënten om zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren. 

De mobiele en ambulante psychosociale en/of prak-
tische begeleidingsmomenten worden geleid door 
een vast team van begeleiders aangevuld met een 
24-uurs telefoonpermanentie.

De dagbesteding wordt ingevuld op maat van de cli-
ent: werken op de reguliere arbeidsmarkt of in een 
beschutte werkplaats, begeleid werken, vrijwilligers-
werk, aansluiten bij activiteiten door een van onze 
drie centra voor dagbesteding, … Deze verscheiden-
heid geldt ook voor de vrijetijdsinvulling.

Via individueel begeleid werken, gaat een cliënt 
niet-verloond aan de slag op een arbeidspost buiten 
de voorziening. Een jobcoach ondersteunt hem daar-
bij op basis van een specifieke methodiek: de sup-
ported employment methodiek. De jobcoach onder-
steunt zowel de begeleid werkende als de werkgever. 
Voor wie dit haalbaar is, helpt de jobcoach ook bij 
het aanleren van verplaatsingstrajecten.

Enkele voorbeelden van individueel begeleid werken: 
hulp in een school bij het klaarzetten van de refter of 
bij het aandoen van de jassen van de kleuters, hulp 
in een bakkerij, wandelen met honden uit het asiel, 
proper houden van de combi’s bij de politie, hulp op 
een zorgboerderij, hulp in een buurtwinkel, … 

Voor wie de stap naar begeleid werken buiten de 
voorziening nog te groot is, ondersteunt de jobcoach 
individueel dienstverlenend werk binnen de onder-
steunende diensten van Ebergiste. Adressen kleven 
met de onthaalmedewerkers? Of liever handdoeken 
plooien of strijken met de huishoudelijke dienst? Of 
zelfstandig het gras maaien onder supervisie van de 
groendienst? Aan mogelijkheden tot dienstverle-
nend werk geen gebrek.

inclusief wonen

module 
oNdeR- 

STeuNING

Inclusief wonen & Zevenhuizen
Gestichtstraat 2
9000 Gent
09 242 93 10
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CENTRUM VOOR  
DAGBESTEDING

Met een werking in Deinze, Gent en Vurste bie-
den onze centra voor dagbesteding een uitgebreid 
activiteitenaanbod aan dat complementair is. Zo 
is het mogelijk om de dagbesteding sterk vraag- 
georiënteerd uit te bouwen. Deelnemers en bewo-
ners komen deeltijds of voltijds naar één of meerdere 
centra. In samenspraak werken we een geïndividua-
liseerd programma uit, waarin soms meerdere ves-
tigingsplaatsen gecombineerd worden. Activiteiten 
gaan niet alleen door in de voorziening, maar steeds 
meer ook op verplaatsing, buiten onze muren. We 
investeren in de uitbouw van inclusieve samenwer-
kingstrajecten met lokale partners.

Ter illustratie een greep uit huidige programma’s 
voor collectieve dagbesteding: 

Beleving: dans, sport, snoezelen , welness, muziek, 
…
Dienstverlenend werk: groendienst, semi-industri-
eel werk, winkelproject, algemene dienstverlening, 
…
Ambachtelijke ateliers: houtateliers, kaarsateliers, 
papierateliers, kookateliers, crea ateliers, boerderij-
werk, vilten, … 
Enclavewerking: zwerfvuilprojecten in de gemeen-
te, werken in een serre, in een woon- en zorgcen-
trum, in een school, in een natuurdomein of dieren-
park, …

Eigen aan Vurste is de werking in en rond de Borg-
walhoeve. De boerderijactiviteiten rond dieren en 
gewassen, de bereiding van ambachtelijke produc-
ten en de verkoop hiervan in de winkel, de bediening 
van bezoekers in de cafetaria, de inclusieve activitei-
ten met scholen, … zijn een paar voorbeelden uit de 
waaier aan mogelijke activiteiten op maat.

Voor de dagcentra in Deinze en Gent  kunnen de cli-
enten gebruikmaken van georganiseerd busvervoer.

module 
daGacTIvITeIT 


centrum voor  
dagbesteding

Centrum voor dagbesteding  
Ter Linde
Kaleshoek 53
9800 Deinze
09 381 81 41

Centrum voor dagbesteding  
Borgwal
Leenstraat 31
9890 Vurste
09 389 04 11

Centrum voor dagbesteding  
Het Veer
Ottergemsesteenweg 130
9000 Gent
09 220 14 50
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GESPECIALISEERDE  
OBSERVATIE-, DIAGNOSE- & 
BEHANDELUNIT

Teams en netwerken van volwassenen met een ver-
standelijke beperking én een bijkomende gedrags- en 
emotionele stoornis, worden soms geconfronteerd 
met een vastgelopen situatie, agressie en/of moeilijk 
verstaanbaar gedrag.

Voor deze doelgroep heeft onze voorziening drie 
‘tijdelijke verblijfplaatsen’. In onze gespecialiseer-
de ODB-unit staat een interdisciplinair team klaar 
om met veel expertise en in nauwe samenwer-
king met het netwerk, de collegavoorziening en 
doorverwijzende instanties, een passend onder-
steuningsplan uit te werken.  Dit doen we op ba-
sis van een gerichte observatie en diagnose. In 
samenwerking met het netwerk en/of de collega- 
voorziening van oorsprong, worden perspectieven 
gezocht om de vastgelopen situatie te doorbreken. 
Deze specifieke werking kan ook een mobiele en am-
bulante ondersteuning bieden om een opname te 
vermijden of te verkortend. Onze expertise kan ook 
ingeschakeld worden bij het  nazorgtraject.

De ODB-unit is gelegen op de campus Borgwal en be-
schikt over een aangepaste infrastructuur, specifieke 
accommodatie en omkadering.

Tijdelijk verblijf

In Ter Linde (Deinze) hebben we een studio ter be-
schikking voor mensen die nood hebben aan een tij-
delijk, kortdurend verblijf. Ook één nacht logeren is 
er mogelijk.

We stellen ook ad hoc kamers ter beschikking die in 
de gevraagde verblijfperiode tijdelijk vrij zijn.

Kortverblijvers sluiten voor hun woonondersteuning 
aan bij de betreffende woongroep.

*



gespecialiseerde 
ODB-unit

tijdelijk
verblijf

ODB 
Borgwal
Leenstraat 31
9890 Vurste
09 389 04 11

Tijdelijk verblijf 
Ter Linde
Kaleshoek 53
9800 Deinze
09 381 81 41



SPONSORS GEZOCHT
Wil je persoonlijk, in naam van een bedrijf, vereniging, VZW of serviceclub…
onze cliënten steunen, dat kan!

Een materiële gift, een geldelijke gift (met of zonder fiscaal attest) of steun onder 
de vorm van een legaat, zijn verschillende vormen van ‘duwtjes in de rug’ die ons 
toelaten iets extra’s te organiseren voor de mensen die wij begeleiden.

Ken je iemand die ons wil steunen, breng ons in contact met elkaar.

Elke gift is meer dan welkom!

Onze stafmedewerker fondsenwerving Katleen De Blaere, helpt je graag verder met 
meer informatie.

katleen.deblaere@ebegiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11

VRIJWILLIGERSWERK IETS VOOR JOU?
Wil je graag vrijwilligerswerk doen, maar weet 
je nog niet goed of dit echt iets voor jou is? Of 
ben je nog op zoek naar een vrijwilligersactivi-
teit die bij jou past? 

VRIJWILLIGEN OP MAAT
In Ebergiste kan je als vrijwilliger aan de slag 
voor verschillende activiteiten met uiteenlo-
pende frequentie of intensiteit. We zoeken  
samen naar het engagement dat bij jou past.

BENIEUWD?
Stuur een mailtje naar onze stafmedewerker 
vrijwilligerswerk Heidi Taerwe.

heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be


