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... en een meer flexibele en creatieve zorg voor onze cliënten
Zorgen voor mensen in Ebergiste betekent voor mij
creatief zijn. Elke dag een invulling voorzien en daarbij alle
bewoners betrekken en enthousiast houden is wel een
uitdaging waarvan ik hou. En dat houdt het ook boeiend. Het
laatste jaar was daar zeker al een proefstuk in, want we
moesten nog creatiever en meer flexibel omgaan met de
beperkingen die corona ons oplegde. En toch vonden we
daarin dan weer nieuwe mogelijkheden.
Wim, begeleider in Ter Linde

356 cliënten
Jongste

20

47

oudste

81

Gemiddelde leeftijd
van onze cliënten

Het is hier nog beter dan de
vorige plek waar ik woonde. Ik kan hier
altijd rondwandelen tussen de bomen
en langs het water. Met de begeleiders
gaat het ook goed. Ik woon hier graag.
K., bewoner in Borgwal

Zorgzwaarte
BP-waarde 4+
87% van onze cliënten
We willen er zijn voor bewoners die nergens anders terechtkunnen. Dat
merk je aan de BP-waarden van onze cliënten. Het merendeel heeft een
BP-waarde van 4 en hoger. De BP-waarde drukt de begeleidings- en
permanentiewaarde uit. Een hoge score wil zeggen dat ze gedurende het
grootste gedeelte van de dag ondersteuning en aanwezigheid van
hulpverlening nodig hebben. Ze hebben dus een intensieve begeleiding
nodig op het vlak van bijvoorbeeld verzorging, voeding, verplaatsing en
vrijetijdsorganisatie. We willen onze medewerkers versterken en
veerkrachtiger maken zodat ze hier flexibel mee kunnen omgaan.

Dit was een jaar om niet te
vergeten. Van het gemis aan nauwer
contact met de bewoners, tot het
pittige werk dat het virus met zich
meebracht. 2020 was een jaar vol
beklijvende momenten en groei. Het
virus zorgde voor nog meer
communicatie onderling. Daardoor
zijn we als team nog beter op elkaar
ingesteld, kunnen we beter
relativeren en staan we steviger klaar
voor nieuwe uitdagingen.
Stephanie, medische dienst

... van collegialiteit en veerkracht

44

Gemiddelde leeftijd
van onze medewerkers.

16 jaar
Gemiddelde anciënniteit
van onze medewerkers.

25% 75%

· 2020 was een jaar van golven, zowel op vlak het van corona als
op emotioneel vlak. Van de eerste golf waar verrassing en een
gevoel van machteloosheid aanwezig waren tot de tweede golf
waar we meer veerkracht en weerbaarheid hebben ervaren.
We hebben zeker veel geleerd van dit jaar. Wij dromen alvast van
vrijere tijden waarin we samen weer kunnen genieten van
gezellige pauzemomenten waarin we collega’s en bewoners
kunnen treffen.
Liesbet en Ria, medische dienst

20%

Indirecte zorg

Op het vlak van personeelsinzet binnen de
organisatie blijven we het principe ‘cliënt
centraal’ sterk bewaken. Slechts 11 % van ons
personeel werkt niet rechtstreeks met cliënten
en 0,86 % van het personeel bestaat uit
management.

287

Leeftijd
22%

88%

Directe zorg

38 % van onze medewerkers heeft
meer dan 20 jaar anciënniteit. Dat is
een pak expertise die in de
komende 10 jaar zal vertrekken.

20%

11%

Fulltime
equivalenten
38%

18-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar 50-65 jaar
Ik werk 4 jaar in Ebergiste, na een lange
carrière in de privésector. Het verbaast me
nog altijd hoe groot het verschil is met de
vorige sector waar ik werkte. Je krijgt veel
vrijheid om te doen waar je sterk in bent en
genoeg tijd om dat ook goed te doen.
Pascal, medewerker technische dienst

153
voltijds

209
deeltijds

·: Ik heb al veel mooie kansen gekregen in
Ebergiste. Van het moment waarop ik 22 jaar
geleden als nieuweling in het vak mocht starten
in het beginnend project inclusief wonen tot nu,
waarbij ik na m’n 50ste nog de gelegenheid
kreeg om mezelf voltijds in woongroep Meidoorn
te bewijzen. Door zoveel vertrouwen te krijgen,
voel je je echt gewaardeerd binnen de
organisatie.
Annick, woongroepbegeleider

... en van onbaatzuchtige inzet
Zelfs de kleinste dingen hebben hier een groot nut

Bedankt aan al onze
naaimoekes,
kookmoekes,
strijkmoekes, vrijwillige
begeleiders,
compagnons,
boodschappers,
klusjesvrouwen en
mannen, ...

1256 uur
gepresteerd
dat is gemiddeld 24 uur extra
ondersteuning per week.

Een pakje ophalen, een klusje doen, een cliënt vergezellen
naar de markt of de bioscoop. Ben je niet zeker of
vrijwilligerswerk iets voor je is? Dan nog ben je welkom
voor een gesprek. Vragen kan je stellen aan
heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be

We missen jullie!

75
...vrijwilligers hebben zich met hart en ziel
ingezet in Ebergiste. En dat ondanks het
feit dat ze door corona niet meer
toegelaten werden in de woongroepen.

... van persoonlijke ontwikkeling en groeiende deskundigheid

2789 uur vorming gevolgd
Ondanks corona is er in 2020 toch
aan vorming gedaan onder veilige
omstandigheden.

Het online leerplatform
Corona inspireerde ons tot nieuwe vormen van
leren. Zo werd in de tweede helft van 2020
het e-learningplatform OLE (Online Leren in
Ebergiste) in het leven geroepen. Goed voor 77 uur
aan vorming via online leermodules. Dat begeleiders
hierdoor de werkvloer niet moeten verlaten en de
vorming kunnen volgen op een moment waarop de
werkdruk in de woongroep dit toelaat, is een
pluspunt.

De vormingen zijn interessant, het aanbod is zeker
goed. Het zijn meestal vormingen die ons aangereikt worden,
maar mocht er een belangrijke vraag zijn vanuit het team, dan
wordt daar zeker naar geluisterd.
Wim, woongroepbegeleider
Foto: Sophie Callewaert

... en het bewandelen van nieuwe wegen
Volledige overstap naar
woon- en leefkosten
Voor gebruikers van een
Individuele
dienstverleningsovereenkomst
betekent dit meer keuzevrijheid
in het samenstellen hun pakket.

Twee keer nieuwbouw
in Ebergiste

Ter Linde in Deinze

Het veerkrachtpad

Deze route van 2 km in Borgwal wil cliënten
en medewerkers even laten bekomen van de
alledaagse drukte. Op het pad kom je
verschillende opdrachten tegen die je even
willen doen stilstaan en bewust worden van
je omgeving. Dit pad is het resultaat van een
samenwerking met CM, NatureMinded en de
provincie Oost-Vlaanderen.

Ik ben een believer, hoewel ik me nog
te vaak laat overspoelen door de drukte van de
dag. Ik ben er me enorm van bewust dat een
pauze in de natuur mijn stressniveau omlaag
haalt en dat ik nadien terug helderder kan
denken en eigenlijk productiever ben.
Sabrine, ortho-agoog

De Rank in De Pinte
In 2020 is er veel werk gebeurd aan de nieuwbouw van
de Rank. Het voorbereiden van onze cliënten naar de
komende overstap is daarin een belangrijk doel. Daarom
gaan we in 2021 ook met het team aan de slag om dat zo
soepel mogelijk te laten verlopen.

Door de grote verbouwingen is het
dagcentrum voor 2 jaar verhuisd naar
de markt in Deinze. Ondertussen zijn
alle cliënten tevreden in hun tijdelijke
nieuwe ontmoetingsplek. Na het
beëindigen van de afbraakwerken in
oktober startte de heropbouw. Als
alles goed gaat, staat de nieuwbouw er
in oktober 2021.

... met 365 dagen vol corona

Wist je dat?

In 2020 werden er 42 178
mondmaskers herverdeeld
vanuit de stock naar alle
diensten. Dat komt
overeen met iemand die
de komende 115 jaar
dagelijks van mondmasker
verandert.

519
... liter handgel is er al herverdeeld naar
alle diensten vanuit onze hoofdstock.
Goed om vijf grote baden te vullen. Niet
min, als je bedenkt dat er nog eens zo’n
hoeveelheid in onze hoofdvoorraad staat.
Tekorten zullen hier niet snel meer
ontstaan.

Door alle regels rond corona was
er wel meer waarvan we ons bewust
moesten zijn tijdens het werk. Toch is het
werk op zich niet zoveel veranderd. We
hadden hiervoor al een goede hygiëne.
Annick, medewerker voedingsdienst

Onze technische dienst heeft 1 595
werkbonnen uitgevoerd. Dit jaar waren er ook
verschillende opdrachten in verband met
corona. De belangrijkste taken hier waren: het
plaatsen van handgel- en papierrolhouders,
het voorbereiden van bezoekersruimtes, extra
transporten regelen voor voeding, …

Het was zeker anders dit jaar. Er
was meer heen-en-weergeloop, als
gevolg van de nieuwe regels. Toch leek
alles wel vlot te gaan. In het begin van
het jaar waren er zorgen over het tekort
aan beschermingsmiddelen, bij het
afsluiten van het jaar is die zorg volledig
van de baan.
Sandra, onderhoudsmedewerker

in memoriam
Afscheid van een bewoner uit
woongroep Klimop.
We zijn diep geraakt door het
verlies van Didier Schelstraete die
overleden is na een besmetting
met Covid 19. We willen ons
medeleven betuigen aan de
familie.

... en de inventiviteit om daarbinnen nieuwe vrijheden te ontdekken
Wist je dat?
Onze oproep in de media zorgde voor warme
golven van solidariteit uit het ganse land.
3000 chirurgische mondmaskers en 500
handgemaakte, 500 faceshields, talrijke
steunkaartjes en heel veel chocolade.

De eerste virtuele cliëntenraad
Dagbesteding op afstand

De dagbesteding in onze 3 centra
kon jammer genoeg niet
doorgaan. Toch hebben enkele
medewerkers zich ingezet om aan
de cliënten die thuis moesten
blijven ondersteuning te bieden.
Geregeld eens bellen, een
wekelijkse nieuwsbrief met leuke
weetjes, doe-opdrachten en
recepten. We leverden hen zelfs
een persoonlijk creapakket om
een eigen fotokader te maken.

We zijn de directie en alle personeelsleden en
begeleiders zo dankbaar. Onze zoon Bob is
gelukkig gebleven. We hebben grote
bewondering voor jullie allen!
Romain en Annemarie van Houtte,
ouders van Bob

Bewoners mochten geen bezoek meer ontvangen. Dus
werd er gezocht naar andere mogelijkheden zoals
videovergaderingen met de thuisbasis. Om dit mogelijk
te maken werden er 2 extra tablets gekocht en maar
liefst 25 webcamera's.

Door de afstandsmaatregelen was
een live ontmoeting in juni niet
mogelijk. Dankzij de inspanningen
van ouders en begeleiders slaagden
we erin om een eerste
videovergadering te houden. Een
andere afsluiting van het werkjaar
dan normaal. Maar wel één waar de
vreugde van het elkaar terugzien
primeerde.

In een jaar overheerst door corona, mogen
we trots zijn op wat we hebben gerealiseerd. Het lijkt
wel een wonder dat we alles zo goed zijn
doorgekomen. Maar misschien is dat toch niet zo
wonderlijk. In tijden als deze leer je collega’s echt
kennen. En ik kan met zekerheid zeggen. Wij, in
Ebergiste, zijn doeners, geen stoefers.
Katleen, preventieadviseur

... van leren en doen
Rolzuiverheid
De ballonvaarders zijn geland

Het zuiver stellen van de verschillende
rollen in Ebergiste mikt op het concreet
maken van het 'anders organiseren'

De ballonvaarders waren de actieve
participanten van het traject anders
organiseren. Zij dachten mee na over hoe we
onze organisatie meer futureproof kunnen
organiseren. Dit door middel van participatie en
cocreatie in een traject op maat.

A

Het was een fijne ervaring om
mee te werken aan dit project. Mee
mogen helpen denken en bouwen aan
de organisatie was inspirerend en
leerzaam. We kregen echt het gevoel
dat er geluisterd werd naar alle
medewerkers. Het is dan ook echt fijn
om te zien dat er al effectief verdere
stappen zijn genomen en er al dingen
zijn veranderd. Zo zijn onder andere
de functieomschrijvingen aangepast
en werd de woongroepcoördinator
een teamcoach. En wat nog beter is,
het proces gaat nog steeds verder en
er wordt nog steeds geluisterd naar
onze inbreng.
Elisa, teamcoach

én het geven van vertrouwen aan elke medewerker in zijn functie.
De insteek hierbij is dan ook niet ‘het veranderen van de werking’
maar net het verder versterken van de bestaande ondersteuning
van onze cliënten.
Pim, stafmedewerker agogisch beleid

O

Het project 'anders organiseren' is een antwoord op
de vraag: 'hoe gaan we samen als organisatie de
uitdagingen van de toekomst aan?' En dit op een
manier die ons sterker, functioneler en
veerkrachtiger doet omgaan met die
veranderingen.

Als ballonvaarder was het fijn om vast te stellen dat,
ondanks het feit dat mensen in verschillende departementen
werken, de basisprincipes en visie op zorg sterk gelijklopend zijn.
De wijze waarop we werken, zal steeds blijven vertrekken van onze
cliënt die centraal staat in de zorg. Daarnaast is het ook mooi dat
er nog meer ingezet wordt op groei bij de medewerkers.
Toby, stafmedewerker kwaliteitszorg

... en streven naar positieve verandering
De safe space

Onze nieuwe huisstijl en logo
Dat we een nieuw logo en huisstijl hebben, is je na het lezen van
dit jaarverslag waarschijnlijk wel duidelijk. De kleuren verwijzen
naar het logo van Broeders van Liefde. De i staat voor het
centraal plaatsen van de mens. Het oranje puntje op de i staat
voor respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid, onze drie
basiswaarden. Ons logo bekrachtigt de verbinding tussen alle
campussen, maar ook de eigen identiteit. Elke campus heeft een
eigen logo inclusief kleuren.

We zijn eigenlijk veel te bescheiden, en toch is het belangrijk om
ons als organisatie meer te profileren. Deze klik moeten we in Ebergiste
soms nog maken. Als we onze cliënt centraal stellen en een kwaliteitsvolle
dienstverlening willen bieden, dan maakt een sterke communicatie daar
onlosmakelijk deel van uit. Het ene sluit het andere niet uit maar versterkt
het net. Onze identiteit krijgt pas een gezicht als we dit ook naar de
buitenwereld laten zien op een geloofwaardige manier. Met ons nieuwe
logo en huisstijl hebben we een uitstraling die perfect past bij het DNA
van Ebergiste. Maar we zijn er nog niet. Ik geloof 100% in de kracht van
storytelling en het is mijn missie om dit in Ebergiste te implementeren.
Met andere woorden… je hoort en leest nog van ons!
Stéphanie, stafmedewerker communicatie

Zeg niet zomaar ‘tentje’ tegen een safe space. Deze
stevige constructie is een veilige en prikkelarme
rustplek voor de bewoner. En ze kan tegen een
stootje. In 2020 heeft een bewoner van woongroep
Eend deze ruimte kunnen uitproberen met zeer
positief resultaat, minder medicatiegebruik voor
onrust en vrijwel geen fixatienood.

Dank aan onze sponsors

Voor de
gerenoveerde
snoezelruimte in
Borgwal

De gesponsorde snoezelkar
voor de minder mobiele bewoners.
wordt in 2021 als groepsactiviteit
in elkaar gezet

De tien geschonken iPad's

... en verder blijven innoveren in 2021

De teambarometer
De zinnotheek
Een betere zorg voor cliënten vertrekt ook vanuit
het in vraag stellen van het eigen handelen. Met dit
instrument willen we teams even doen stilstaan bij
een aantal thema’s, doelen en de missie die wij
uitdragen. Door de werking binnen een team te
evalueren, kunnen teamleden zelf ook leren en
groeien.

De nieuwe
wervingscampagne
We merken dat het steeds moeilijker wordt om
nieuwe collega’s te vinden op de arbeidsmarkt.
Daarom besloten we in 2020 onze vacatures meer
wervend en aantrekkelijk te maken. Naast een
omschrijving van de werkplek en onze visie, zetten
we ook in de kijker waarom het aantrekkelijk is om
in Ebergiste te werken.

Hulpmiddelen zijn een zegen in de ondersteuning van de zorg voor onze bewoners. Toch is het
steeds een grote afweging omdat deze aankopen soms dure aangelegenheden zijn. Dat kan
anders. Daarom bedachten enkele bevlogen medewerkers het concept van de zinnotheek. Dat
is een samentrekking van zorg, innovatie en bibliotheek. Door deze online-inventaris hebben
medewerkers een goed overzicht over de hulpmiddelen waarover onze organisatie beschikt. Ze
kunnen uittesten welke hulpmiddelen het beste aansluiten bij de (acute) zorgnoden van
bewoners. En opgedane expertise kan gedeeld worden onder collega's.

Verder inzetten op rolzuiverheid
We gaan meer decentraal werken. Coaching
gebeurt voortaan door de teamcoach door
middel van feedbackgesprekken. En de oefening
in rolzuiverheid wordt verdergezet met
begeleiders en andere medewerkers.

... met een krachtige en hoopvolle blik vooruit!
Vooruitblikken
...het bleek een gewaagde bezigheid in 2020.
Meer dan eens dienden we onze plannen te herzien
of bij te stellen. Corona werd hét woord van het jaar
en beheerste ons doen en laten. Voor 2021 hopen
we vooral weer het gewone en normale in de
alledaagse dingen en contacten te kunnen
hervatten. Tegelijk hebben we ervaren dat we
ongelofelijk creatief, flexibel en veerkrachtig zijn.

An, algemeen directeur

Anders organiseren zal hierdoor in 2021 verder
kunnen wortelen in beleid en werking. Een goede
basis ook om ons masterplan 2021-2035 vorm te
geven met een focus op Borgwal. Met nieuwe
energie werken we verder aan onze 6 uitdagingen
van het beleidsplan 2019-2022:

Cocreatie
infrastructuur en
accomodatie

We organiseren ons
toekomstgericht

Cliënten, familie en
medewerkers zijn
partners in de zorg,
met de cliënt centraal

Vinden, overtuigen en
behouden van talent
op de werkvloer

facebook.com/ebergiste
youtube.com/ebergiste

Regionaal gekend zijn
voor onze kwaliteitsvolle
dienstverlening en
expertise
Communiceren
met zorg

www.ebergiste.be

We hopen dat 2021 onze bewoners meer ruimte
geeft. We willen niets liever dan dat er meer activiteiten
kunnen plaatsvinden. Het zou fantastisch zijn mochten de
kampen komende zomer kunnen doorgaan. En dat er
meer contact kan zijn, tussen cliënten onderling, maar ook
onder de collega’s.
Lien, ergotherapeut

2020 was op zijn minst
een verrassend jaar te noemen.
Aan het onthaal was het vooral
stiller, veel minder bezoek en
vrijwel helemaal niet meer van
bewoners. Dat mis ik wel. Het is
wel een teken dat de regels
hier goed opgevolgd werden.
Daarom is het hopen dat 2021
weer meer contact zal toelaten.
Elisa, onthaalmedewerker

