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2021, een bewogen en bevlogen jaar

In moeilijke omstandigheden komt vaak het beste in mensen naar boven.
Afgelopen jaar hebben we dit opnieuw mogen ervaren.
In Covid-omstandigheden waar we als woon- en werkgemeenschap heel wat
restricties opgelegd kregen, slaagden we er immers in om elkaar te blijven
ondersteunen; enerzijds als collega’s onder elkaar; anderzijds in de
begeleiding van de cliënten.

CLIËNTEN

Ondersteunen is hét ‘werk’woord dat de kern van onze maatschappelijke
opdracht het best uitdrukt. Ondersteunen betekent het geven van een
aanmoediging, het gewoon aanwezig zijn voor de andere. Ondersteunen
kan ook de betekenis krijgen van overnemen, zorgen, verzorgen, …
Betekenisvol zijn voor de andere geeft mensen energie. Broodnodige energie om in moeilijke tijden toch door te kunnen zetten, creatieve
oplossingen - durven denken - te zoeken om betekenisvol te zijn in de
alledaagse kleine dingen.

VERHALEN

Wat mij in het afgelopen jaar dan ook het meest getroffen heeft, is de
bevlogenheid, de bezieling, het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee
onze medewerkers er zijn blijven voor gaan.

INNOVATIE

Mijn oprechte dank hiervoor.

Luc Aelbrecht
administratief – logistiek directeur

VRIJWILLIGERS
MEDEWERKERS

MIJLPALEN IN
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18/02/2021

09/06/2021

vaccin van hoop

99,5% van de cliënten en
95% van de medewerkers
laat zich vaccineren.

duurzaam onderweg

08/04/2021

spirituele zorg
laten landen in de totaalzorg

05/03/2021

zinzorg gaat digitaal

Aandacht voor de spirituele dimensie is een
taak van elke medewerker. Tijdens een
online studiedag staan we stil bij de vraag
hoe we zinzorg en pastoraat kunnen
integreren in de totaalzorg.
Hoe? Een toegankelijke stille ruimte in
Borgwal, uitwisselen van good practices,
vormingsaanbod rond inspiratie en spiritualiteit, materiaal zoals troostkoffer en rouwkoffer, een denkgroep zinzorg ondersteunt
en neemt initiatieven rond zinzorg.

Digitaal maar zonder
mondmasker. Het is
duidelijk dat ook voor de
bewoners samen bidden
verbindend en versterkend
werkt.

ergokamp Groenhove

Dat corona in onze kleren kruipt,
zal niemand ontkennen. De nood aan
ontspanning is hoog. Het is aftellen naar
oktober voor het langverwachte ergokamp.
Alle zorgen loslaten en simpelweg samen
genieten van vakantie, dat is het motto van
ons ‘onthaastingskamp’.
Want dat is net het leuke aan ons
ergokamp: het is een buurtkamp i.p.v.
woongroepkamp, dus met zowel Braam,
Klimop als Meidoorn trekken we naar het
Kluisbos. Een andere groepssamenstelling
en dat betekent ook op een andere manier
samenwerken.

De eerste elektrische
busjes arriveren in
Borgwal en daar zijn we
trots op. Alweer een stap
in de richting van
duurzaamheid.

01/07/2021

ontmoetingsdag
cliëntenraad

Onder de noemer
“wij zijn goe bezig?”
organiseert de cliëntenraad een ontspannende
en inspirerende dag voor
cliënten.
Cliënten geven feedback
over het thema ‘voeding’
binnen Ebergiste.

09/09/2021
schaduwplekje

Zonneluifel in
Huize Vander Schueren
met dank aan het
oudercomité.

bewegingscircuit

Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Het parkdomein is een troef en dit willen we
ten volle benutten. Welzijn en natuur gaan
hier echt hand in hand. Een portie beweging,
daar kikkeren we van op en dit doen we op
maat. Dank zij de steun van Cera
hebben we in Borgwal enkele nieuwe
bewegingstoestellen.

11/10/2021

12/12/2021

23/11/2021
01/11/2021
Zinnotheek

Meer hulpmiddelen, een
betere zorg en een hogere
levenskwaliteit.

bosproject

Met de steun van velen,
is de groene droom van
Zevenhuizen een realiteit.

14/12/2021

01/12/2021

Kyra van Isterbeek

Nieuwe agogisch directeur
volgt Tine De Vlieger op.

magische momentjes
Dit jaar geen Magisch
Borgwal en Wintermarkt
in het Veer, maar wel
magische momentjes
tijdens
pop-up winterbar.

CLIËNTEN
in kaart gebracht

373

cliënten

Aantal volgens leeftijdscategorie

Diversiteit binnen de doelgroep
De doelgroep van cliënten binnen Ebergiste valt niet
onder één noemer uit te drukken. Van jong tot oud, van
grote zorgnood tot matig, verschillende culturen, ...
De diversiteit onder de cliënten zorgt voor een mix van
profielen en draagt bij tot speficieke accenten van
verschillende woongroepen. Geen twee woongroepen
zijn dezelfde. Dit vertaalt zich ook in de grootschaligheid
van Ebergiste waarbij elke campus zijn eigen identiteit
heeft.

DE RANK

De terugkeer naar De Pinte is in zicht
De laatste maanden voor de verhuis, hoe beleven jullie
die? Wordt er afgeteld?
Het vooruitzicht van de nieuwe Rank is heel dubbel.
Enerzijds kijken we ongelooflijk uit naar de nieuwe
setting, de prachtige ruime studio’s waar heel wat
bewoners nog enorm zullen ontplooien. Ook kijken
sommige bewoners en netwerken ernaar uit om weer
wat dichter bij elkaar te wonen. Anderzijds verlaten we
een omgeving waar we op 4,5 jaar tijd heel veel warme
contacten en fijne activiteiten mochten beleven.
Gaande van de mevrouw aan de kassa van de
supermarkt en de nobele onbekende op café die onze
bewoners trakteert tot de burgemeester in zijn
gemeentehuis.
Welke uitdagingen of kansen biedt de nieuwe Rank
voor begeleiders en voor cliënten?
De nieuwe studio op zich, het gegeven dat iedereen
in zijn persoonlijke ruimte familie en/of vrienden kan
ontvangen, zorgt voor een enorme verrijking voor vele
bewoners. Voor de begeleiding wordt het in eerste
instantie een enorme uitdaging om de huidige bewoners
en de nieuwe bewoners in een gezonde harmonie te
laten samenleven en het huiselijke waarvoor de Rank
steeds bekend stond toch nog op een bepaalde manier
te bewaren in het nieuwbouwproject. Aan bewoners
die terugkeren naar de “oude stek” biedt dit een kans
om zaken en connecties van vroeger weer op te pikken.
Voor begeleiding is het vaak ook een eerste kennismaking met nieuwe nog ongekende doelgroepen, we
willen hier op een heel positieve, enthousiaste manier
naar vooruit kijken.

HUIZE VANDER SCHUEREN
Een ergoplek in huis

Door corona konden we niet meer naar Borgwal voor
dagbestedingsactiviteiten. Noodgedwongen zochten
we een alternatief en dat hebben we gevonden in onze
garage.
Corona dwong ons om out-of-the-box te denken. En dat
was nog niet eens zo slecht. De garage in Huize Vander
Schueren hebben we omgetoverd tot een houtatelier.
De ergowerking is nu heel dicht bij huis. De meerwaarde
hiervan is dat we veel meer op maat kunnen werken. De
groep is veel kleiner. Je leert de cliënt beter kennen en
je kan hun mogelijkheden veel beter inschatten. Het is
ook makkelijker om te verankeren in de gemeenschap,
we vervlechten nu nog meer met de buurt. De vogelhuisjes, insektenhotels, voederplankjes,... die we in ons
atelier maken, verkopen we op de klimaatmarkt die
georganiseerd wordt in onze eigen tuin.
Bekijk het filmpje met een klik op de afbeelding.
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DE NIEUWE BRUG

Springen doet wonderen

Plonzen en springen

Dromen van een zwembad
Het was al langer een droom van de bewoners in De Nieuwe
Brug om een eigen zwembad in de tuin te hebben. De kleine
plonsbadjes die we kochten overleefden de zomer amper.
Telkens als de zomer in aantocht was en de reclameblaadjes
in de bus vielen, klonk de vraag luider naar een deftig zwembad. We zijn samen rond de tafel gaan zitten, want zo een
zwembad, dat is een investering die we weloverwogen doen.
We hadden centjes nodig en we moesten uitzoeken welk
zwembad het meest geschikt was. Onze bewoners konden
gemakkelijk een antwoord geven op die tweede vraag. Ze
hadden op kamp met Bloemenstad in een perfect zwembad
mogen duiken. En jawel, de keuze van het ideale zwembad
was snel gemaakt. The Lions club gaf ons het nodige
financiële steuntje in de rug om onze droom waar te maken.
Dit zwembad bezorgt ons vele uren waterpret.

Eindelijk een groot zwembad waar we
allemaal in kunnen!
Zalig zo met de bal gooien in het water.

Even alle remmen los!
Dankzij het trapje en het stoeltje kan iedereen
genieten van een heerlijke afkoeling,
ook wie niet kan zwemmen.

Wist je dat springen op een trampoline iets doet in onze
hersenen? Trampolinespringen en andere ritmische
bewegingen stimuleren het evenwicht en de oriëntatie van
het lichaam in de ruimte. De repetitieve bewegingen op de
trampoline kunnen voor mensen met autisme ontspannend
werken. Het springen heeft een kalmerend effect en
trampolinespringen werkt uitstekend voor verbeterde
concentratie.
De Nieuwe Brug krijgt de trampoline van onze collega’s van
De Rank. We hebben er nu een openluchtplekje bij waar we
alleen of samen kunnen ontspannen of tot rust komen. Een
trampoline is een ideaal plekje voor een dutje.

BORGWAL

Mee(r) bewegen is de boodschap
Zoeken we niet allemaal zo nu en dan eens naar
evenwicht?
Thibault, bewegingstherapeut in Borgwal, staat volledig
achter het motto “Een gezonde geest in een gezond
lichaam.” Hij gaat geregeld fietsen, wandelen en sporten
met bewoners van Borgwal. “Het parkdomein is een
troef en dit willen we ten volle benutten. Welzijn en
natuur gaan hier echt hand in hand. Een portie
beweging, daar kikkeren we van op en dit doen we op
maat. Dankzij de steun van CERA hebben we in
Borgwal enkele nieuwe bewegingstoestellen. De heren
van woongroep Meidoorn hebben deze met plezier
uitgetest. Het vraagt wel een portie evenwicht, maar
met een helpende hand lukt ons dat allemaal.”
Wist je dat we dit project “beweeg mee(r)” indienden
bij Cera en dat zij 2000€ sponsoren? Dit is al het
derde project waarvoor wij kunnen rekenen op de milde
steun van CERA. Met dit project hebben we ook een
maatschappelijke impact, want ook de buurt en
bezoekers kunnen deze toestellen gebruiken. Een plekje
van ontmoeting en verbinding dus.

VERGROENING IN
EBERGISTE

Onze medewerkers geven om ecologie. Ze komen
steeds vaker met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer naar het werk.

“We zetten hard in op vergroening van het wagenpark.
Dit jaar vertaalde zich dat in de aanschaf van elektrische
busjes en een elektrische bestelwagen voor de
technische dienst.”, aldus Luc Aelbrecht, logistiekadministratief directeur. “Aangezien we meer en meer
elektrisch willen rijden, plaatsen we ook laadpalen op de
campus. Deze stellen we open voor personeelsleden,
bezoekers en omwonenden met een elektrische wagen.
Zo kunnen ze bij ons ‘tanken’ tegen een eerlijke prijs.
Dit is een volgende stap op vlak van duurzame
investeringen. We hebben bijvoorbeeld al fietsenstallingen en pendelfietsen voor medewerkers die met
het openbaar vervoer komen en nog een afstand tot de
campus moeten overbruggen. Maar dat is nog niet alles,
we zetten ook in op zonnepanelen, meer isolatie in de
gebouwen, regenwaterrecuperatie, meer biodiversiteit,
... We willen in de toekomst in nieuwbouwprojecten
streven naar energieneutrale campussen. We hebben
nog veel plannen en dromen, maar dit is uiteraard niet
goedkoop. Elke stap die we zetten is er wel eentje in de
richting van een meer energieneutrale voorziening.”

SNOEZELRUIMTE
Met situaties van rouw en verlies komen we vroeg
of laat allemaal in aanmerking.
Het begon met een droom...
over een plaats waar we met onze bewoners kunnen
komen relaxen, genieten van kleur en geluid, van tactiele
stimulatie, van beeld en klank in een rustige en
comfortabele omgeving zonder storende externe
factoren. We stellen ons een eenvoudige open
ruimte voor met aangenaam zit- en ligcomfort waar we
de prikkels die we aanbieden kunnen doseren en
aanpassen aan de behoefte van de bewoners. We willen
met andere woorden de kleuren, geluiden en beelden
kunnen kiezen en doseren op maat van de “genieter”.
Dit is de omschrijving van onze nieuwe snoezelruimte!
Onze eigen technische dienst helpt mee aan de
realisatie van dit project.
“Mee helpen aan de realisatie van dit snoezelproject gaf
mij veel voldoening. Enerzijds kon ik mijn kennis op vlak
van geluid en licht inzetten, en anderzijds was de samenwerking met de dagbesteding een verrijking. Het feit dat
we samen iets realiseren dat zoveel betekent voor onze
cliënten, is dubbel dankbaar.” vertelt Vincent van onze
technische dienst.

RONDREIZENDE
TROOSTKOFFER
Ebergiste beschikt over een troostkoffer.
Dit is een grote koffer vol materiaal om te werken rond
verlies en rouw in verschillende situaties.
De troostkoffer bevat allerlei boeken en brochures die
begeleiders inzichten geven over diverse aspecten van
een rouwproces. In de koffer zit ook materiaal voor
cliënten: troostkaarten, gevoelswaaiers, prentenboeken,
fotoboeken, ... helpen om verlies te verwerken.
Monique is stafmedewerker zinzorg en pastoraat en
vertelt over de rondreizende koffer. “De troostkoffer
kan in zijn geheel ontleend worden, maar begeleiders
kunnen ook kiezen om enkel de materialen die op dat
moment bruikbaar zijn te ontlenen. Ik ga samen met hen
op zoek welk materiaal wellicht het meest helpend is in
de gegeven situatie. De troostkoffer wordt regelmatig
aangevuld met nieuwe uitgaven. Daarnaast beschikken
we ook over een rouwkoffer. Die bevat materiaal om in
een woongroep kenbaar te maken dat er iemand
overleden is en bevat elementen om een afscheidsritueel
mogelijk te maken, zoals elektrische theelichtjes, een
fotokader, een kruisje, kandelaars, een palmtakje,
bezinningsteksten en muziek.”

Met situaties van rouw en verlies komen we vroeg
of laat allemaal in aanmerking.

VRIJWILLIGERS
uitstroom van vrijwilligers in 2021

In 2021 staan 57 vrijwilligers geregistreerd in Ebergiste
waarvan slechts 33 actief waren in datzelfde jaar. Samen
hebben zij zich 1631 uren ingezet op verschillende
manieren voor Ebergiste.
Uiteenlopende redenen verklaren waarom vrijwilligers
hun engagement stopzetten:
- leeftijd en/of gezondheidsredenen
- verhuisplannen
- overlijden
Corona maakte de instroom van nieuwe vrijwilligers
moeilijk. Twee nieuwe vrijwilligers zijn aan de slag
gegaan voor een tijdelijk engagement.



1631 uren gepresteerd door vrijwilligers

“

Lindsay werkt op de personeelsdienst van Ebergiste en
wou al lang vrijwilligerswerk doen:
“Mijn collega’s op de personeelsdienst verklaren mij
gek, maar voor mij is het een verrijking, voor mij is dit
niet werken!” Lindsay zorgt sinds twee jaar voor de
dieren op het terrein en is sinds kort ook gestart met
maaltijdbegeleiding: “Aanvankelijk was ik wel nerveus,
ga ik hen wel verstaan? Gaat alles wel goed gaan? Maar
die zorgen bleken niet nodig te zijn. Het is een hele
toffe bende. Ik heb er een goed gevoel bij dat ik dit kan
doen.”

LERENDE ORGANISATIE
Vorming voor medewerkers



4110 uren

vorming gevolgd
In 2020 viel het vormingsaanbod grotendeels stil door
corona, maar in 2021 gebeurde er zowel intern als extern
een inhaalmanoeuvre via online leren of werden vormingen georganiseerd binnen aangepaste
coronaveilige omstandigheden.
Win-win dankzij OLE
Aan het online leerplatform van Ebergiste (OLE), werden
verschillende modules toegevoegd op maat van de
voorziening. In totaal werden ruim 81 uren vorming
gevolgd via dit kanaal. Als een online module volgen
gemiddeld 15 minuten duurt, kunnen we deze piste van
leren positief evalueren. Deze manier van leren zorgt
ervoor dat begeleiders de werkvloer niet moeten
verlaten en de vorming kunnen volgen op een moment
waarop de werkdruk in de woongroep dit toelaat.

sociaal-emotionele ontwikkeling

Orbis uurroosters

ethisch advies

verpleegkundige handelingen

introductie nieuwe medewerkers
anders organiseren

Pesten
Stresshantering

vormingspakket voor leidinggevenden
vorming voor agressiecoaches

geweldloze communicatie
visie op medewerkersbeleid

workshop voor teamcoaches
persoons- en teamgerichte veiligheidstechnieken

MEDEWERKERS
in kaart gebracht

409

medewerkers
Aantal volgens leeftijdscategorie

44 is de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers
Bijna 40% van de medewerkers is ouder dan 50 jaar.
Deze cijfers dwingen ons om alle opties te exploreren
om nieuwe medewerkers aan te trekken.
Anderzijds geven we vorm aan ons
exitbeleid om te voorkomen dat
expertise de organisatie verlaat
wanneer medewerkers met
pensioen gaan.

Personeelsinzet

75%
25%

De inzet van personeel
10,6%
weerspiegelt het leidende
88%
principe “de cliënt staat centraal”.
Ruim 88% van de medewerkers
staat rechtstreeks in voor de zorg
met en voor cliënten, de directe
zorg dus. Amper 11% van het personeel heeft een
ondersteunende functie en ruim 1% wordt ingevuld door
managementfuncties.

STAGIAIRS

1500 dagen studenten in opleiding



11 992,5 uren

gepresteerd door stagiairs

ONZE MEDEWERKERS
ONZE KRACHT
Medewerkers bevraagd

Via een digitale enquête hebben we de medewerkers van
Ebergiste gevraagd hoe tevreden zij zijn op de werkvloer.
284 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld, dat is
een responsgraad van 77%.

Hoe scoort Ebergiste als werkgever bij de medewerkers?
HOOGSTE SCORES
omgaan met familie van cliënten
door mijn dienst of team

LAAGSTE SCORES
tevreden over infrastructuur

We vinden het belangrijk om informatie en cijfers te
verzamelen over het welzijn van onze medewerkers want
bevlogen medewerkers hebben een grote motivatie en
gaan daardoor voor een uitstekende, kwaliteitesvolle
dienstverlening. En is dat niet hét resultaat waar het om
gaat?



EEN KLIK
MET DE ZORG?
In een grote organisatie als Ebergiste, met verschillende
campussen, diverse doelgroep, uiteenlopende functies, ...
heb je veel jobmogelijkheden.
Ben je op zoek naar een job in de sociale sector en wil je deel
uitmaken van team Ebergiste?

29 %

Hou onze vacaturepagina in de gaten

www.ebergiste.be/ik-zoek-werk/vacatures/
of solliciteer spontaan
17 %

algemene tevredenheid

Met een algemene tevredenheid van 92% voelen we ons
als werkgever bijzonder trots. Dit resultaat bevestigt dat
we slagen in onze organisatiedoelstelling, namelijk dat
werken in Ebergiste ook werken is in een werkgemeenschap waar je niet alleen deskundige bent maar in de
eerste plaats een mens betrokken op anderen.

98 %
score van 7 tot 10

score van 6

score van 1 tot 5

tevreden over werktijden

werkpunten en uitdagingen

Op vlak van infrastructuur scoren we maar 57% en met
een tevredenheid van 62% rond de thema’s ‘balans
tussen zorgen en administratie’ en ‘maatregelen van de
werkgever t.a.v. emotioneel welzijn’ is er zeker nog
groeimarge. Rond ‘digitale middelen als hulp in de
dagelijkse werking’ is de tevredenheid 66%, dit toont
aan dat hier verwachtingen liggen waarmee we aan de
slag moeten.

score van 7 tot 10

score van 6

score van 1 tot 5

maatregelen t.a.v. emotioneel welzijn
25 %

De direct leidinggevenden van medewerkers krijgen met
een score van 93% tevredenheid een sterke waardering.
Dit is een troef die we willen koesten en borgen.



sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be

54 %

16 %

59 %

97 %
score van 7 tot 10

score van 6

score van 1 tot 5

ik vind het zinvol werk

score van 7 tot 10

score van 6

score van 1 tot 5

voldoende loon voor werk dat ik lever
26 %

Een uiterst belangrijke troef waarmee ieder op zijn plek
bijdraagt aan ons sterk merk: uitstekende en kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij we ons engageren om - elke
dag opnieuw - in grote en kleine dingen betekenisvol te
zijn voor elk ander.
12 %

97 %
De tevredenheidsenquête is gehouden bij alle medewerkers
van de organisatie Broeders van Liefde door het
onderzoeksbureau BING.

score van 7 tot 10

score van 6

62 %
score van 1 tot 5

score van 7 tot 10

score van 6

score van 1 tot 5

"Ze leken me zo onvoorspelbaar. Maar nu weet ik wel
beter." vertelt jobstudente Fé. "Mijn blik is verruimd
dankzij deze vakantiejob. Het is hartverwarmend en
ontwapenend om te zien hoe puur de bewoners zijn.
Ze tonen wat ze voelen en zijn daarin niet geremd.
Als ze boos zijn, dan zijn ze boos… en als ze lachen, dan
straalt het geluk van hun gezicht. We kunnen nog van hen
leren."
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