
 

 
 

 
Werkingsverslag 
Beleidsdomein Zorg 

2015-2016 

Dominiek Savio Instituut vzw  

Beleidsdomein Zorg 

Bereik doelgroep 1109 

Aandeel Mobiel 52 % 

% personen met fysieke en/of neuromotorische beperking 95 % 

Nieuwe clienten 2015 279 

Aantal FTE begleidend personeel 435 

Aantal koppen bezoldigde werknemers 521 
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Augustus 2015 
Het nieuwe werkjaar start met … 

19.08.2015 

SCAD ontvangt prestigieuze award 

van regering Tamil Nadu. 

 

We zijn trots op onze 

partnerorganisatie uit Zuid-India.  

SCAD (Social Change and 

Development) werd op 15 augustus 

2015 gehuldigd door de regering van 

Tamil Nadu, de regio waar zij 

werkzaam is. Met die award is 

SCAD uitgeroepen tot beste ngo uit 

de streek op het vlak van sociale 

ontwikkeling en gehandicaptenzorg 

voor 2015. 
 

Oprichter Cletus Babu en zijn 

echtgenote werken al tientallen jaren 

voor de allerarmsten in Tamil Nadu, 

een gebied waar de helft van de 

bevolking moet overleven met 

ongeveer 1 euro per dag. Vandaag 

helpen zij, samen met een ploeg 

vrijwilligers, zo'n 500.000 mensen in 

meer dan 500 dorpen.  
 

Hun projecten zijn talrijk: 

zij voorzien het gebied van 

drinkwaterputten, richten 

werkplaatsen en scholen op, zetten 

zich in voor de rechten van de 

vrouw én zij nemen het op voor 

mensen met een beperking. 

 

Lees alles over SCAD via 

www.scad.be, www.scad.org.in of 

volg onze samenwerking via 

www.golemgidts.tk 

 

http://www.scad.be/
http://www.scad.org.in/
http://www.golemgidts.tk/
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Jumbo Run 
                        Kortrijk 

22.08.2015 

Voor de 45ste maal pakt Dominiek Savio uit 

met Jumbo Run, het bekende event waarbij 

motorrijders kinderen, jongeren of 

volwassenen met een beperking meenemen in 

hun zijspan. 

Ditmaal is Kortrijk de bestemming. Ook dit 

jaar komen de sportievelingen vanuit alle 

streken, zelfs van over de landgrenzen heen. 

Zo zijn er motorrijders vanuit Nederland, 

Duitsland, Frankrijk,... en voor velen is het niet 

de eerste keer! 

Burgemeester Van Quickenborne en schepen 

Decoene huldigen de Jumbo Run en voorzien 

diverse namiddag activiteiten.   

Vanaf 17u keren de deelnemers terug naar 

Gits, waar het feest gewoon doorgaat met 

muzikale animatie, toneel, grime,... om rond 

middernacht af te sluiten met een spetterend 

vuurwerk . 

Jumbo Run brengt niet alleen de motorrijders 

en hun passagiers dichter bij elkaar. Ook voor 

niet-deelnemers zorgt het event telkens voor 

een onvergetelijke dag. 

Langs het parcours is er animatie en staan 

toeschouwers in spanning te wachten tot de 

run voorbijkomt. 
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 Proloog 

31.08.2015 

 

Samen op weg. 

De proloog van 2015 kreeg als thema Samen op weg . 
 

Het thema werd inhoudelijk verbonden aan het bijbelverhaal van de 

Emmaüsgangers. Tijdens de proloog in het algemeen, en in de creatieve 

expressie van het verhaal in het bijzonder, kwamen volgende vragen 

aan bod:  

Welke weg wil jij gaan dit jaar?  

Wat is jouw reisdoel in het komende werkjaar?  

Welke tochtgenoten ontmoet jij op je weg?  

Wat zit er in jouw rugzak komend werkjaar?  

Welke zijn de kruispunten op jouw weg dit werkjaar?  

Waar kan je uitrusten als je moe bent?  

Wie wijst jou de richting die je moet gaan?  
 

Jean-Pierre Verfaillie, vrijwilliger in de Molenreke, werd geïnterviewd 

over zijn voetreis naar Compostella, een getuigenis waarin we konden 

horen welke vragen bij hem opkwamen toen hij (samen) op tocht was 

met mensen. Beelden van vluchtelingen toonden daarna hoe actueel het 

thema van de proloog was. De proloog werd ook aangegrepen om 

afscheid te nemen van Koen Vandelanotte als voorzitter van de Raad van 

Bestuur, gedurende jaren een voortrekker op de weg van 

dienstencentrum GID(t)S. Patricia Adriaens werd voorgesteld als nieuwe 

voorzitter en kreeg symbolisch een (wandel)staf, een kaart en een 

kompas mee, attributen die goed van pas komen als je samen op weg wil 

gaan.  
 

In het verlengde van de proloog 2015 werd de gespreksgroep 

Tochtgenoten opgericht door Bert Verbeke, een groep waarin bewoners 

en cliënten binnen de volwassenwerking tweewekelijks samenkomen 

rond zingevings- en betekenisgevingsvragen die het levenspad van de 

deelnemers oproept. 
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 September 2015 

 

02.09.2015 

Pierre Breyne is de nieuwe 

onderwijs-vicaris van het bisdom 

Brugge. 

Meer dan een kwarteeuw (1988-

2013) was hij de gedelegeerd 

bestuurder van Dienstencentrum 

GID(t)S en onderliggende vzw’s.  

Monseigneur Jozef De Kesel 

benoemde Pierre Breyne tot 

bisschoppelijk vicaris voor het 

onderwijs. Als onderwijsvicaris staat 

Pierre Breyne de bisschop bij en 

heeft hij bestuursmacht voor het 

onderwijsbeleid van het bisdom 

Brugge. Hij wordt ook lid van de 

Raad van Bestuur van Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen. 

E.H. Pierre Breyne: “In deze functie 

als onderwijsvicaris hoop ik een bijdrage 

te kunnen leveren opdat de belangrijke 

beleidsopties die momenteel in het 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in 

het bisdom Brugge genomen worden, 

een goede samenhang vinden in het 

onderwijsbeleid van het bisdom Brugge.” 

 

10.09.2015 

Gery, 20 jaar vrijwilliger in de 

Molenreke gaat op pensioen. 

Gery was een jarenlange actieve en 

steeds enthousiaste vrijwilliger in 

Molenreke. Toen hij 80 jaar werd en 

ondertussen 20 jaar vrijwilligerswerk 

deed, besliste hij om het rustiger aan 

te doen en te ‘stoppen’ als 

vrijwilliger. We namen officieel 

afscheid van hem  met een groot 

tuinfeest.  

Echt verdiend!  

Gery heeft in die 20 jaar heel wat 

verwezenlijkt. Twee dingen steken er 

wel boven uit:  Gery is de bezieler en 

de stichter van de jaarlijkse kaarting 

in De Molenreke.  Gery hielp 

iedereen mee naar buiten treden; 

wat tevens ook de visie van De 

Molenreke is.  

Chapeau Gery, hoed af voor jou!  

We zijn je heel dankbaar voor alles 

wat je gedaan hebt,  

je bent een grote meneer,  

ne crème van ne vent!  

13.09.2015 

Ontbijt onder de kerktoren 

steunt GIDOS en NAH-

ontmoetingskansen. 

De Pastorale Eenheid Sint-Germanus 

weet wat een heerlijk ontbijt is. Op 

13 september 2015 organiseerde zij 

haar tweejaarlijks ‘Ontbijt onder de 

Kerktoren’, ditmaal in Beveren.  

De opbrengst van het ontbijtbuffet 

gaat naar GIDOS en NAH-

Ontmoetingskansen.  

GIDOS kan hierdoor nieuwe ballen 

en een clubgoot aankopen voor het 

Boccia-team. NAH-

Ontmoetingskansen wil  een 

vervoersysteem uitbouwen. Op die 

manier kunnen mensen die thuis 

verblijven, die zich ver van openbaar 

vervoer bevinden of voor wie het 

onmogelijk is om het openbaar 

vervoer te gebruiken, toch op een 

betaalbare manier naar onze 

activiteiten komen.  

Beide organisaties zijn de 

initatiefnemers bijzonder dankbaar. 
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16.09.2015 

Bewonersdebat 

Als voorziening zijn wij 'verplicht' een 

Gebruikersraad te hebben, zodat 

cliënten ook hun stem hebben.  

Voor ons is dit helemaal geen 

verplichting; we vinden dit een heel 

waardevol kanaal om ook de kant 

van de cliënten te horen! Zowel in 

Molenreke als in Gits is er een 

Gebruikersraad.  

Zij vergaderen, doen voorstellen ten 

aanzien van directie én nemen ook 

zelf initiatief.  

Een voorbeeld van zo’n eigen 

initiatief is het bewonersdebat. 

  

Via zo'n debat willen ze cliënten 

samenbrengen en hen informeren 

rond bepaalde thema's. In september 

werd gekozen voor het thema 

‘Verzekeringskwesties voor 

bewoners’. Na een inleiding door 

enkele cliënten, bracht onze 

financiële dienst in samenwerking 

met de verzekeringsmakelaar een 

duidelijke presentatie. 

 

 

17 & 18..09.2015 

Buren bij Kunstenaar in De Molenreke 

Voor het 20 jarig bestaan van De Molenreke, opperde Ann 

Dekijkvere het idee om deel te nemen aan het initiatief ‘Buren bij 

Kunstenaars’. Ann wilde samen met verschillende Molenrekenaars 

naar buiten kunnen komen met al haar creativiteit. In totaal stelden 

17 bewoners, deelnemers van het dagcentrum, personeelsleden, 

ouders en vrijwilligers hun kunstwerken tentoon.  

Het werd een groot succes met ongeveer 500 bezoekers.  

Tijdens het evenement werden heel wat verborgen talenten ontdekt 

van verschillende personen. Naar buiten kunnen komen met hun 

talent, betekent veel voor de deelnemers. Het was voor hen 

ongetwijfeld een buitenkans om dit aan het ruimere publiek te tonen.  

Veel bezoekers waren aangenaam verrast van de creativiteit binnen 

De Molenreke!   
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 Oktober 2015 

Oktober... tijd om er terug in te vliegen. De podiums van onder het stof te halen, de bars installeren 

en de sporthal van Dominiek Savio rock-proof te maken. De twaalfde editie van Minirock was al snel 

een feit! Na de schitterende editie van 2014 waren de verwachtingen groot, en dit zorgde voor een 

pak extra motivatie bij de werkgroep. De datum werd geprikt op 10 oktober. De kaarten vlogen de 

deur uit, ook veel jongeren uit de voorziening maakten zich warm. 

De optredens gingen stevig van start met ‘Drown the phoenix’ en ‘Blackbird Phantom’. Goed 

opgewarmd kon het publiek zich volledig laten gaan op ‘the RG’s’ en ‘Wallace Vanborn’. Heel wat 

biertjes vlogen voorbij, de sfeer zat er goed in, en af en toe werd er eens goed met de beentjes 

geschud. 

Een volle zaal liet zich volledig  gaan op de muziekgroepen van niveau! Het volk was gelukkig nog niet 

moe, want op de ‘Def Americans’ kon je niet anders dan eens goed swingen. Voorstander of niet, 

iedereen apprecieerde wel de muziek van Johnny Cash! 

Door de grote inzet van de werkgroep, de vrijwilligers, de bands en de toeschouwers kan men weer 

van een geslaagde editie spreken. 

10.10.2015  | Twaalfde editie Mini-rock was een succes 
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07.11.2015  | Herdenkingsdienst  

De tweejaarlijkse herdenkingsviering voor overleden leerlingen, bewoners, cliënten, personeels- en 

bestuursleden van dienstencentrum GID(t)S vond plaats op 7 november 2015 in De Oude Melkerij. 

Gedichten en (lied)teksten waren gekozen rond het hoopvolle thema Laat ons maar van liefde zingen… 

Het koor De Colores uit Torhout zorgde voor de muzikale omlijsting. 
 

Tijdens de viering maakte Pierre Breyne in woord en beeld het thema concreet. Als voormalig 

gedelegeerd bestuurder was hij een vertrouwd gezicht voor veel aanwezigen in de zaal en kon hij 

nauw aansluiten bij hun ervaring. Els Neuville, moeder van het overleden meisje Gudrun, getuigde 

over  het feit dat ze na al de jaren nog met veel liefde kan spreken over haar dochter en over de 

periode dat Gudrun in Dominiek Savio verbleef. De viering werd afgesloten met de projectie van de 

namen van de mensen die in de afgelopen twee jaar overleden.  
 

Na de dienst in De Oude Melkerij verplaatste de hele stoet van aanwezigen zich naar de Stille Bron. 

Daar werden de stenen van 27 overledenen bijgelegd, terwijl bij stemmige koorliederen de namen van 

alle overledenen in een projectie in herinnering werden gebracht. 

Het gebeuren werd afgesloten met een broodmaaltijd, wat kansen bood tot ontmoeting.  

 

 

14.11.2015  | BLISS-Weekend 

Bliss is een semantisch-grafisch taalsymbolensysteem dat wereldwijd 

wordt ingezet als communicatieondersteuning.   

Ook dit jaar trokken enkele kinderen, jongeren en volwassenen op 

Bliss-weekend. Het accent ligt op een onspannend samen-zijn met 

mensen die op dezelfde manier communiceren. Alle activiteiten 

worden opgebouwd rond deze manier van communiceren.  

Deze keer werd alles in het teken van ‘rijmen’ ingezet: rijmen 

gebeurde dit keer niet op klank, maar op het uitzicht van de 

symbolen.  

 

 

November 2015 

 

22.11.2015  | Brandweer schenkt cheque aan vzw NAH 

ontmoetingskansen 

De dagbesteding van de Volwassenwerking Gits staat aan de wieg 

van het initiatief NAH ontmoetingskansen. Maandelijks wordt in 

een samenwerkingsverband met andere Westvlaamse 

voorzieningen een activiteit georganiseerd voor mensen met NAH 

en hun familie. Op zondag 22/11/2015 ontving de werking een 

cheque van de brandweer van Ardooie.  De werking van NAH 

ontmoetingskansen was ruim vertegenwoordigd.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2015 

Lichtjestocht ten voordele van SCAD 

 

Getuigenis van Familie Vergote-Vandorpe 

 

 

  

28 november – 17u30 : De rode bindi staat op ons voorhoofd, we kunnen dus beginnen aan de 

Lichtjestocht ten voordele van SCAD. Wij, dat zijn 6 volwassenen en 3 buggy’s met daarin twee 3-jarigen 

en een peuter van 17 maanden. Voorzien van fluojasjes, zaklampen en… paraplu’s (want het zonnetje van 

vanmorgen heeft jammer genoeg moeten wijken voor wind en regen) vertrekken we voor een 5km lange 

wandeling voor het goede doel. Onverwacht komen we bij de eerste stop in Hoeve ter Kerst de zon toch 

nog tegen : we worden er immers getrakteerd op een mooi Indisch verhaal dat gaat over een wedstrijdje 

tussen de zon en de wind.  

Het bospad waarover we verder stappen is door de regen veranderd in een modderig 

hindernissenparcours vol diepe plassen, een uitdaging voor de buggy’s, maar met wat hulp hier en daar 

raakt iedereen met min of meer droge voeten terug op vastere ondergrond. Bijpratend en met een flink 

mee stappende kleuter van 4 aanmoedigend, bereiken we de tweede stop. In de garage van dokter Luc 

Van den Daelen kunnen we ons warmen aan een kopje heerlijke Indische soep en krijgen we te zien hoe 

mannen en vrouwen in India er in slagen om meterslange repen stof respectievelijk om te toveren tot een 

dotti of sari. 

Wind en regen blijven onze vaste begeleiders op de verdere tocht, maar we blijven positief : zo dragen we 

ons steentje bij tot de SCAD-werking én werken we aan onze conditie. Er wacht de kleintjes onderweg 

nog een leuke verrassing uit de schatkist aan een boerderijpoort en dan komen we bij de laatste stop voor 

de eindmeet. In de sfeervol aangeklede ontmoetingsruimte van de Lysterbesse worden we verwend met 

een voorgerechtje van kikker- en gewone erwtjes, afgewerkt met een yoghurtsausje. Voor de kleintjes zijn 

er chips voorzien, waar de groteren stiekem ook mee van profiteren.  

Nu nog de tunnel door en dan kunnen we rond 20u aanschuiven voor een lekkere portie spaghetti, terwijl 

de kleinsten hun energie – of wat er nog van overblijft – kwijt kunnen in de speelhoek. We hebben 

genoten, ondanks het mindere weer. Een dikke proficiat aan de organisatoren en de vele vrijwillige 

medewerkers langs het parcours en op het Dominiek Savio domein. Bij een volgende editie zijn we zeker 

opnieuw van de partij! 

Fam. Vergote-Vandorpe 
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Groepsfoto: De kunstenaars en medewerkers van het boekje 'Het beest in mij'. 

 

19.11.2015  | ‘Het Beest in mij’ 

 “Welk dier past het best bij jouw persoonlijkheid?” Vanuit die vraag zijn de medewerkers van 

het tekenatelier vertrokken. Het resultaat is ‘Het beest in mij’, een geheel van kleurrijke en 

verrassende schilderijen. Dominiek Savio bundelde de illustraties in een unieke publicatie. 

De deelnemers van het tekenatelier, een atelier binnen de dagondersteuning voor volwassenen van 

Dominiek Savio, kregen de opdracht een dierenportret te schilderen in felle kleuren, tegen een witte 

achtergrond. De karakterkenmerken van het gekozen dier dienden overeen te stemmen met de 

persoonlijkheid van henzelf. 

De collectie werd een bont allegaartje van dieren – van een orka, een kat tot een pauw. De werken zijn 

tentoongesteld in het restaurant van Dominiek Savio. Om ook de buitenwereld ervan te laten genieten 

brengt Dominiek Savio een publicatie uit, te koop voor iedereen. 

Het boekje ‘Het beest in mij’ verzamelt de schilderijen en bijhorende teksten van de kunstenaars. Wie de 

kunstenaars niet kent, is aangesproken door de vrolijkheid, eenvoud en eerlijkheid van het geheel. 

Kennissen, vrienden en begeleiders herkennen dan weer echt de persoon achter het schilderij en de teksten. 

De gelijkenissen met de typische karaktertrekken van het dier zijn vaak bijzonder treffend. 
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December 2015 

 

01.12.2015 

‘t Stationnetje neemt deel aan 

‘Samen sterker in Spel’. 

Tijdens dit onderzoek gingen de 

spelexperten in gesprek met 

verantwoordelijken en kinder-

begeleiders. Het spelaanbod voor 

baby’s van 0-12 maanden stond 

centraal.  

Het project bracht energie in de 

werking en gaf goesting om dingen 

te ondernemen. 

De spelexperten van Artevelde-

hogeschool lieten ons veel 

voorbeelden zien.  

We kregen inspiratie om met 

weinig materiaal een stimulerende 

omgeving te creëren in de opvang.  

Een tweede luik van het project 

was de begeleidingsstijl van de 

kinderbegeleiders.  

We vonden het zeer zinvol dat de 

projectmedewerkers ons 

verplichtten na te denken over de 

toekomst.  We willen de dingen die 

we leerden bij de baby’s zeker ook 

toepassen in de andere 

leeftijdsgroepen.  

We bedanken de spelexperten 

voor alle input en feedback. 

 

11.12.2015 

Kerstmarkt Dagcentrum 

 

De kerstmarkt werd op vrijdag 11  

december georganiseerd door het 

personeel van de ateliers en het 

dagcentrum binnen de 

volwassenenwerking. 

Daarvoor komt de werkgroep 

kerstmarkt een paar keer per jaar 

samen om alle regelingen te 

treffen. 

Vanaf 16u zijn familie en vrienden 

welkom op het favorelplein waar 

wij hen opwachten met een hapje 

en een drankje. 

De kerstmarkt is de plek waar we 

de producten kunnen verkopen 

die we in de loop van het jaar in 

de verschillende ateliers maken. 

De opbrengst gebruiken we om 

werkingsmiddelen aan te schaffen 

voor het volgende werkjaar . 

‘Snowflake’ zorgde dit jaar voor 

de muzikale omlijsting. 

 

7 tem 16.12.2015 

< De warme week > 

Van 7 tot 16 december 2015 

werd binnen de 

volwassenenwerking een ‘warme 

week’ georganiseerd. Door tal van 

originele acties toonden de 

diverse woongroepen hun warme 

hart aan elkaar en werd aan de 

kerstboodschap op een 

eigentijdse manier vorm gegeven. 

Elke woongroep kreeg in de 

aanloop naar deze bijzondere 

week de opdracht om op een 

creatieve manier hun warme hart 

te tonen aan een andere 

woongroep die ze hadden 

uitgeloot.  

Het initiatief leidde ertoe dat 

gezamenlijk werd ontbeten, 

getoost, geluncht en gedineerd. 

Sommige woongroepen 

verstuurden aangepaste wensen 

en één van de woongroepen 

schonk een kerststuk om de living 

van de naburige woongroep te 

decoreren.  Er werd lovend 

gesproken over het initiatief 

omdat het mensen in een fijne 

atmosfeer heeft samengebracht en 

uiteindelijk toeliet om elkaar 

beter te leren kennen. 
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 Januari 

2016 

01.01.2016 

Het Centrum Consult  en 

Training gaat officieel van 

start met als team: 

 

(van links nr rechts op foto)   

 

Marjolijn Vergote  

paramedisch stafmedewerker 

Martine Hamers  

logopedist 

Hilde Pitteljon 

coördinator 

Patrick Hellin 

orthoptist 

Filip Carlier  

stafmedewerker ergonomie 

in een zorgcontext 

Het Centrum krijgt 2 duidelijke opdrachten. 

Directe dienstverlening voor cliënten van binnen Dominiek Savio  

en voor mensen met een (vermoeden van ) neuromotore beperking 

buiten de muren van het centrum.  

Versterken en verbinden van kennis en expertise van de 

paramedische dienstverlening voor onze doelgroep.  

Hulpmiddelen 

Op vlak van directe dienstverlening ligt een belangrijk accent op het 

opvolgen van het hulpmiddelenbeleid binnen Savio. 

Als 2de lijns dienst volgt het centrum de actuele tendensen in het 

hulpmiddelen aanbod op om zo het meest adequate hulpmiddel voor 

een bepaalde activiteit te kunnen adviseren.  

Handelingsgerichte beeldvorming 

Het centrum bouwt de handelingsgerichte beeldvorming uit. 

Vanuit de ervaringen met onze doelgroep hebben we heel wat 

instrumentenkennis die de participatieproblemen van onze cliënten 

kunnen objectiveren om van daar uit de juiste aanpak te kunnen 

voorzien.  

We richten ons in eerste instantie op volgende  thema’s: visuele – en 

motorische ontwikkelingsproblematiek en communicatieproblemen 

gelinkt aan de motorische problemen. De focus ligt op het geven van 

handelingsgericht advies voor de cliënt en zijn onmiddellijke context.  

Versterkend en verbindend 

Vanuit een interdisciplinaire aanpak heeft het centrum de opdracht 

om het paramedisch kader te ondersteunen. Samen met de 

diensthoofden therapie en hun teams willen we voor onze doelgroep 

een evidence based of een practice based evidence aanbod realiseren. 

We willen mee ondersteuning geven aan de opvolging  van nieuwe 

tendensen, het meewerken aan onderzoek en opvolgen van 

studenten.  
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In het voorjaar van 2015 startten we met onze eigen facebookpagina.  

Facebook is een handig en dynamisch communicatiekanaal om een breed publiek te bereiken.  

Om het aantal volgers binnen en buiten onze werking in korte tijd te verhogen werd een actie op touw 

gezet: bij 1000 volgers zouden we enkele waardebonnen uitreiken. 

Op 9 januari 2016 werd de kaap van 1000 likes bereikt. (weetje: op 25/08/2016 hebben we ondertussen 1395 volgers). 

 

 

Meer dan 550 kleine en grote donateurs, service clubs en bedrijven hielpen ons om met een gift  

extra kansen te creëren.  

De belangeloze inzet van velen om een benefiet of actie op te zetten,  het mooie gebaar van een gift,   

en de helpende handen van vrijwilligers bevestigen het geloof in de mogelijkheden en kansen van mensen 

met een beperking.   

Dankzij het engagement van gedreven mensen kunnen bijvoorbeeld een oogsturingssysteem en een 

aangepaste fiets voor onze kinderen worden aangekocht.  Aanpassingen aan woningen voor volwassenen 

worden gerealiseerd en de renovatie van de Stille Bron kan van start gaan.  www.gidts.be/steun-ons.be    

 

http://www.gidts.be/steun-ons.be
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/opinie-moet-de-belgische-privacycommissie-niet-beter-de-hand-in-eigen-boezem-steken
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Februari 2016 

01.02.2016 

Aanwerving HR-medewerker  
 

 

Binnen de Zorg is een verdere 

professionalisering van de “Human Resources 

- HR” (het “menselijk kapitaal” binnen de 

organisatie) ingezet.  

 

 

 

 

 

Binnen Dominiek Savio kreeg het beleid 

hierrond vorm via de Werkgroep 

Medewerkersbeleid i.s.m. de directie.  

Om alle ontwikkelingen uit de werkgroep 

ook daadwerkelijk te kunnen verankeren in 

de organisatie en om de link met zowel VTO 

(“Vorming – Training – Opleiding”) als 

personeelsadministratie te verstevigen, werd 

gekozen voor een nieuwe aanpak.  

Sedert 1 februari 2016 is de nieuwe functie 

van HR-medewerker opgestart binnen 

Dominiek Savio.  

Deze functie wordt mee opgenomen in een 

nieuwe driedeling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De HR-medewerker brengt samen met de 

betrokken medewerkers/diensthoofden in 

de Werkgroep Medewerkersbeleid de 

heersende noden en vragen in kaart.  

Daarna worden passende tools of 

oplossingen uitgewerkt; hierin speelt  

de HR-medewerker een versterkende en 

ondersteunende rol.  Zij bewaakt dit proces 

en zorgt ervoor dat de uitgewerkte acties 

ook daadwerkelijk kunnen verankerd 

worden in de organisatie.    

Er wordt gewerkt rond een aantal specifieke 

speerpunten, die betrekking hebben op 

verschillende medewerkersgerichte 

procedures en processen zoals 

onthaalbeleid, rekrutering en selectie, 

personeelskengetallen,  

psychosociaal welzijn, …  

Reeds concrete voorbeelden zijn: update van 

de introductiefiches voor nieuwe 

medewerkers, opmaak van nieuwe 

functieprofielen en de  psychosociale 

risicoanalyse.   

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPv4rE4rHPAhUEExoKHcS0D5oQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/from-resource-capital-pinpointing-power-people-sara-ulfhielm&psig=AFQjCNHxq9PvItNcEiEgaF8NuPzVnTEwNA&ust=1475142005580102


 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans bestaat 1 jaar 
08.02.2015 

Balans bestaat één jaar en het is goed om even 

achterom te kijken!  

De woongroep Balans kadert binnen de 

verdere uitbouw van de woondifferentiatie 

binnen de volwassenwerking van Dominiek 

Savio. De woongroep richt zich naar personen 

met (neuro)motorische beperkingen en 

bijkomende psychische en/of 

gedragsproblemen die een aangepast 

woonklimaat nodig hebben omwille van 

beperkte draagkracht. 

De woning biedt in de eerste plaats een thuis 

voor de bewoners, een veilige plek. 

Het team hanteert een bewuste 

begeleidingsstijl wat zorgt voor een veilige en 

betrouwbare context. 

Voor de dagbesteding heeft elke cliënt een 

geïndividualiseerd programma, rekening 

houdend met zowel interesses, de basisnoden 

als de ontplooiingskansen van de cliënt. 

 

Algemeen kunnen we zeggen dat het 

woonproject gegroeid is tot een woongroep 

met vaste en duidelijke waarden.  
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Inrichting badkamer 

‘Balans’ als ‘snoezelruimte’ 

Inrichten van de badkamer tot 

een sensopatische ruimte, waar 

ook mensen uit andere 

woongroepen op gepaste en 

afgesproken tijdstippen gebruik 

kunnen van maken 

We streven ernaar dat cliënten 

meer gebruik maken van hun 

zintuigen door allerlei materiaal 

aan te bieden.  

Het gebruik van de ruimte is 

opengesteld naar andere 

leefgroepen. Dit vraagt om een 

overzichtelijke regeling op vlak 

van reservatie en communicatie 

inzake  de beschikbaarheid van 

de ruimte. 

Er is een handleiding 

voorhanden die de begeleider 

helpt bij de zoektocht naar het 

juiste gebruik van het aanwezige 

materiaal. 

 

16 & 19.02.2016 | 

Doorverwijzersdagen     

 

De ondersteunings-

mogelijkheden voor kinderen  

en jongeren (minderjarigen) met 

een beperking werden de laatste 

jaren grondig hertekend. 

Multifunctionele centra en 

rechtstreeks toegankelijke hulp 

bieden andere kaders en andere 

mogelijkheden.   

Ook de werking van het MFC 

van Dominiek Savio is verruimd 

en sluit, flexibeler dan voorheen, 

aan bij verschillende 

vraagstellingen in de praktijk.   

Keerzijde van de medaille is dat 

het steeds moeilijker wordt 

‘door het bos de bomen nog te 

zien’…   

In dit kader organiseerden we in 

februari  thematafels voor 

doorverwijzers. 

17.02.2016 | Internationale 

dag van de hoop voor alle 

kinderen   
  

Het is een jaarlijkse traditie  

dat Dienstencentrum GID(t)S 

op die dag het engagement van 

medewerkers en bewoners in 

projecten voor de derde wereld 

onder de aandacht brengt. 

 

Dit jaar nodigde de 

Golemwerkgroep de mede-

werkers uit die de laatste 3 jaar 

in dienst traden.  

 

Zij organiseerden voor hen een 

speeddate, waarbij de nieuwe 

medewerkers konden 

kennismaken met behartigers van 

enkele projecten.  

 

Dankzij de gesprekken en de 

gezellige broodjeslunch leerden 

de nieuwkomers elkaar en de 

projecten beter kennen. 

 05.02.2016 |  Opening ‘t Winkeltje 

In ons dagcentrum en in sommige woongroepen worden heel mooie producten gemaakt.  

Deze worden op verschillende gelegenheden te koop aangeboden. Al enkele jaren beschikken we over een winkeltje 

waar deze producten worden verkocht, maar de ruimte was niet zichtbaar voor het brede publiek.  Bij toeval kwam 

een ruimte vrij die veel toegankelijker is voor buitenstaanders. Een paar personeelsleden staken de handen uit de 

mouwen en maakten een mooie nieuwe ruimte.  

’t Winkeltje werd plechtig heropend in februari.  Alles stond in het teken van de liefde: mooie betekenisvolle teksten, 

een kleine attentie voor de aanwezigen, een rood drankje, hartvormige wafeltjes, hartjessnoepen… 

 

http://www.gidts.be/galerij/golemdag-2016-nieuwe-werknemers-op-speeddate


 

18 

 

 

 

De sector ondersteuning van volwassen personen met een handicap staat voor een belangrijke 

omwenteling : de invoering van de persoonsvolgende financiering.   

Momenteel zijn we voor onze volwassenenwerking door de overheid erkend als Flexibel Aanbod 

Meerderjarigen of kortweg FAM.  Dit betekent dat wij rechtstreeks een enveloppefinanciering krijgen 

en wij aan de overheid moeten aantonen dat we voldoende cliënten begeleiden op een kwaliteitsvolle 

manier.   

Vanaf 1 januari 2017 verdwijnt FAM en wordt dit vervangen door de persoonsvolgende 

financiering.  Dit houdt in dat volwassen personen met een handicap die intensieve ondersteuning 

nodig hebben een persoonsvolgend budget krijgen.  Hiermee kunnen ze de nodige ondersteuning en 

zorg bekomen bij een zorgaanbieder (de nieuwe term voor ‘voorziening’) of kunnen ze kiezen voor 

een cash budget om hun ondersteuning zelf te organiseren.  Personen die maar weinig ondersteuning 

nodig hebben, zullen verder begeleid worden vanuit rechtstreeks toegankelijke ondersteuning.   

Heel wat personen zijn betrokken in die verandering : 

- alle volwassenen die nu beroep doen op ons voor dagbesteding of wonen in een woongroep;  

- alle volwassen personen die nu beroep doen op onze thuisbegeleidingsdienst, zorgconsulentschap 

of PASVU.   

- Maar ook alle personen die nu op de wachtlijst staan met een vraag naar ondersteuning in de 

volwassenwerking zijn hierdoor gevat.  

Om deze overgang in goede banen te leiden werden werkgroepen opgericht om hiervoor de nodige 

stappen te zetten.   Op 17 maart vond de kick-off meeting plaats van deze werkgroepen.  Men 

kreeg informatie over alles wat moest gebeuren in deze overgangsperiode en een planning werd 

opgesteld.  

 

HET BELANG VAN GOED GEÏNFORMEERDE CLIËNTEN. 

We spreken van een volledige omwenteling in de sector.  Het is daarom belangrijk dat de cliënten en 

hun familie goed geïnformeerd zijn rond dit nieuwe systeem en weten wat het voor hen kan 

betekenen.  Een goed communicatieplan was noodzakelijk.   

Verschillende initiatieven werden  ondernomen : 

 Op 18 februari werd terug een info-sessie rond de persoonsvolgende financiering georganiseerd 

voor het leidinggevend kader van Dominiek Savio.  Het is immers belangrijk dat zij goed 

geïnformeerd zijn zodat zij kunnen ingaan op vragen van cliënten.  

 Met de gebruikersraden Gits en Molenreke werd een vergadering gepland met uitleg over 

dit nieuwe systeem en werd de aanpak met hen besproken. 

 

 

 Persoonsvolgende 

 financiering 
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 We hebben een afzonderlijke rubriek gemaakt op onze website (www.dominiek-savio.be).   

Je kan er een film terugvinden waarin het nieuwe systeem wordt voorgesteld.  Daarnaast kan je er 

ook allerlei brochures vinden die je kan downloaden. Er werd tevens een lijst opgemaakt met veel 

gestelde vragen. (FAQ) 

 In ons tijdschrift “Er roert entwat” geven we regelmatig informatie. 

 Er werden meerdere informatie avonden gehouden voor cliënten en hun familie.  En dit zowel 

voor personen die nu reeds ondersteuning krijgen door ons, als voor personen die op de wachtlijst 

staan met een vraag naar ondersteuning als volwassene.   Er werd met hen besproken wat dit nu 

voor hen betekent.  

Maar hoe zullen ze nu een budget krijgen ?  

Als we op 1 januari willen overgaan naar een persoonsvolgende financiering, betekent dit dat voor 

iedereen een persoonsvolgend budget moet bepaald zijn.   

Voor de mensen die op de wachtlijst staan (of Centrale Zorgvraagregistratie – CRZ) moet hun vraag 

naar dagcentrum of naar een tehuis, vertaald worden in een vraag naar een persoonsvolgend budget.  

Hierbij moet er tevens bepaald worden tot welke prioriteitengroep men behoort en dit op basis van de 

dringendheid van hun vraag.  Het VAPH heeft hiervoor een soort ‘rekenmodel’ ontwikkeld hoe dit 

budget berekend kon worden.  Hiervoor moesten we, in samenspraak met de cliënten,  ervoor zorgen 

dat de vragen op de centrale zorgvraagregistratie op een correcte manier geregistreerd staan.  Deze taak 

werd opgenomen door de zorgbemiddelaar volwassenen, en dit in nauwe samenwerking met de sociale 

dienst.  Immers, zij is contactpersoon van meer dan 200 cliënten die op de CRZ staan.   

Voor de personen die nu al beroep doen op ondersteuning vanuit FAM, voor dagbesteding of 

woonondersteuning, moesten we de nodige gegevens verzamelen op basis waarvan het VAPH hun 

persoonsvolgende budget kan berekenen.  Immers, vanaf 1 januari 2017 krijgen zij een persoonsvolgend 

budget om de ondersteuning en zorg die ze nu krijgen te kunnen continueren. We moesten voor iedere 

persoon zijn/haar zorgzwaarte inschatten.  Dit werd opgenomen door de ortho-agogen die dit op een 

nauwgezette manier gedaan hebben.   In de vakantieperiode vonden er controle-inschalingen plaats door 

een opgeleide inschaler om na te gaan of dit op een correcte wijze is gebeurd.   Daarnaast moesten we 

tevens het ‘zorggebruik’ van de cliënten bepalen.  Met zorggebruik wordt bedoeld : hoeveel dagen per 

week doet men beroep op dagbesteding en/of woonondersteuning; hoeveel weken per jaar neemt men 

verlof of verblijft men hier niet.  Hiervoor moesten we ons baseren op de huidige situatie.  Dit werd 

opgenomen door de cliëntenadministratie en afgestemd met het dagcentrum en de verschillende 

woongroepen.  Aan iedere cliënt werd een individuele brief bezorgd met uitleg hierover, alsook welke 

gegevens we hebben doorgestuurd naar het VAPH.   

In het najaar zullen de cliënten pas meer informatie krijgen over de hoogte van hun budget.  Daarna 

zullen we met iedereen een nieuwe dienstverleningsovereenkomst moeten afsluiten tegen 1 januari 2017.  

 

 

http://zorg.dominiek-savio.be/volwassenen/ons-centrum/gespecialiseerde-ondersteuning
http://www.dominiek-savio.be/
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Solidariteitsactie aanslagen 

De gebeurtenissen van 22 maart 2016 in Brussel raakten ons allemaal diep. 

Onze pastorale verantwoordelijken en directies riepen zowel cliënten als 

medewerkers, vrijwilligers… op om samen te komen.  

Er was ruimte om vredesboodschappen te schrijven, voor onszelf als een 

vorm van stille tegenstroom van medeleven en hoop tegen alle stormen 

van geweld en angst. 

Tot slot werd een mensenketting gemaakt.  
Het was een gebaar van verbondenheid dat startte aan Stille Bron, een 

plaats van dood en verdriet, en reikte tot de Golem, symbool voor hoop 

en solidariteit.  
 

De minuut stilte terwijl de handen in elkaar werden geslagen was 

indrukwekkend. Die stilte zei zelfs nog meer dan honderden 

boodschappen… 

 

 

 

------------------

22 maart 2016 

------------------ 
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Maart 2016 

 
 

3.03.2016 en 4.03.2016  |  Informatieavond MFC 

In november 2015 werd door de Vlaamse Regering het besluit goedgekeurd 

betreffende de MFC’s. Wat voorheen binnen een regelluw kader kon worden 

georganiseerd wordt vanaf januari 2016 vastgelegd.  

In het besluit staan een aantal wijzigingen en worden tevens de afspraken 

over de overeenkomsten met de gebruikers geregeld. 

Om de informatie aan alle ouders bekend te maken organiseren we 

infomomenten. 

 De info omvat een aantal wijzigingen: 

- Aanbieden van een halve dag 

- Aanbieden van een volwaardige maaltijd 

- Aanrekenen van de dagprijzen en de gewijzigde afspraken over de aftopping. 

Daarnaast geven we informatie over de overeenkomsten die we afsluiten met de gebruikers. 

- Het charter:  

omvat de meeste algemene afspraken en diende op basis van de nieuwe regelgeving maar tevens omwille 

van de vernieuwde technologie volledig te worden herschreven. 

- Het protocol:  

omschrijft de wijze waarop de ondersteuning vorm zal krijgen en diende herwerkt te worden op basis van 

de nieuwe instroommogelijkheden die we aanbieden sedert de komst van de Intersectorale 

Toegangspoort. We spreken namelijk niet meer van internaat en semi-internaat maar van een combinatie 

van verschillende functies (begeleiding, opvang en verblijf) die resulteren in instroommogelijkheden. 

> Instroommogelijkheid 1: focus op begeleiding, behandeling en training.  

(beperkt gebruik van dagopvang en verblijf is mogelijk) 

> Instroommogelijkheid 2: focus op dagopvang  

(begeleiding kan tevens worden aangeboden alsook een beperkt aanbod verblijf) 

> Instroommogelijkheid 3: dagopvang en verblijf  

(alle functies kunnen intensief aangeboden worden)  

- De Individuele Dienstverleningsovereenkomst of IDO:  dit is een nieuwe overeenkomst die het effectieve 

gebruik van de verschillende functies omschrijft. 

> In vorken: dit zijn ook de gegevens die moeten worden doorgegeven aan het VAPH. Ze 

omschrijven het gemiddelde gebruik  

> Het effectief gebruik: hierin staat vermeld welke dagen gebruik wordt gemaakt, welke volle dagen, 

halve dagen. 

Na het infomoment konden alle ouders individueel een gesprek voeren met de medewerkers van de sociale dienst 

of de administratie om hun eigen documenten te overlopen en te ondertekenen. Ze kregen een charter mee naar 

huis en ondertekenden het vernieuwd protocol en IDO. Alle ouders die niet aanwezig waren op de infomomenten 

werden persoonlijk gecontacteerd om ook de info te krijgen en de documenten te kunnen ondertekenen.  
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April 2016 

 
 Kunst verbindt 

 

Parochie zonder Grenzen is gegroeid uit de 

missiewerking van de Godelieveparochie te 

Roeselare. 

In het kader van 50 jaar Godelieveparochie heeft 

Parochie zonder Grenzen het initiatief genomen  

om het slotevenement van dit jubileumjaar te 

organiseren. 

Dit moet het project Kunstroute met als thema  

“Kunst Verbindt” worden. 

De dagbesteding van de volwassenenwerking 

stelt werken tentoon in de Beekstraat uit het 

kunstproject ‘ beest in mij ‘. Ook de boekjes die 

gedrukt werden naar aanleiding van het 

kunstproject werden te koop aangeboden tijdens 

het evenement.  

Kunst verbindt vond plaats op de 

Godelieveparochie te Roeselare. 
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Zorg.dominiek-savio.be    ONLINE 

Website Beleidsdomein Zorg online 

Na de off-line periode, ging onze website in een vernieuwde format in de cloud.  

Onze website geeft een overzicht van ons aanbod. We kozen voor een transparante structuur, 

met info voor diverse doelgroepen: (toekomstige) cliënten, doorverwijzers… 

We hielden alle teksten heel bewust kort, zodat alle lezers snel tot de kern van hun zoekopdracht 

kunnen komen. http://dominiek-savio.be/  

 

  

27.04.2016  |  10 jaar Wasserij 

Op woensdag 27 april werden de vrijwillige medewerkers van de wasserij in de 

bloemetjes gezet op Hoeve Ter Kerst. Eén voor één werden zij bedankt.  

’t Waskotje zou niet kunnen draaien zonder die vele helpende handen:  

medewerkers die vuile was ophalen, die was sorteren, die plooien, die de vers gewassen 

spullen opnieuw ronddelen… Kleine wasjes, grote wasjes… met veel plezier doen ze 

allen samen er de volgende 10 jaar bij! 

 

http://zorg.dominiek-savio.be/jongeren-zorg
http://zorg.dominiek-savio.be/volwassenen-zorg
http://zorg.dominiek-savio.be/kinderen-zorg
http://dominiek-savio.be/
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Mei 2016 

 

08.05.2016 

DSI goes Wings 4 life 2016 

Tijdens Wings for Life lopen 

mensen wereldwijd op 

hetzelfde moment.  

 

De finish haalt de lopers in: 

een ‘catcher car’ start een half 

uur na de lopers en bouwt zijn 

snelheid stap voor stap op tot 

de laatste loper wordt 

ingehaald. 

De opbrengst wordt integraal 

geschonken aan het onderzoek 

naar dwarslaesies. Zowel 

mensen met als zonder een 

beperking kunnen deelnemen. 

Dit jaar liepen maar liefst 150 

deelnemers mee vanuit onze 

voorziening: ‘rollers’ geduwd  

... door collega’s 

... door familie  

... door vrienden 

 

Dank zij een goede 

samenwerking met diverse 

partners werd deze tweede 

deelname opnieuw TOP! 

 

11.05.2016 

Dominiek Savio Feest 

Tijdens de viering werden we 

meegezogen in het verhaal van 

de Kleine Prins die overal 

naartoe reist en mooie 

avonturen beleeft. De kinderen 

verzorgden daarnaast diverse 

filmpjes waarbij ze enkele 

zaken uit hun werking in de 

kijker zetten. Ook de gevierde 

volwassenen werden in de 

spotlights geplaatst.  

 

De rest van de dag stond in 

het teken van Disney. Iedereen 

mocht zich uitdossen in één 

van zijn lievelingsfiguren: een 

bond gezelschap kleurde het 

kasteelplein en deed mee aan 

allerlei spelactiviteiten. Tijdens 

een vrij podium konden we 

genieten van talent van eigen 

bodem. 

We sloten de dag af met een 

praatcafé. Wie dan nog genoeg 

energie over had kon nog even 

doorgaan tijdens de fuif. 6 mei 

blijft voor elke cliënt, 

medewerker en vrijwilliger een 

echte hoogdag! 
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28.05.2016 

30 jaar Lysterbesse 

Eind mei kwamen 120 mensen 

naar de Lysterbesse om het 

30-jarig bestaan ervan te 

vieren. Alle bewoners en hun 

familie, personeel, ex-

bewoners en ex-personeel 

werden hierop uitgenodigd. 

Iedereen kon van al het lekkers 

proeven dat vele mensen 

hadden klaar gemaakt: 

aperitiefhapjes, zelfgemaakte 

pizza’s, BBQ, frietjes… en dat 

allemaal gratis en voor niks! 

Zowel bij de voorbereiding als 

op de dag zelf kon men 

rekenen op de hulp van vele 

mensen: buren, personeel van 

Savio, Chiro, familie, 

kennissen… ze waren 

overvloedig aanwezig om elk 

hun steentje bij te dragen. 

 

27.05.2016 | Inspectie grensoverschrijdend gedrag  

Op 27 mei kwam Bruno Naessens , ambtenaar bij 

zorginspectie, langs voor een inspectie bij het MFC met 

aandacht voor het thema “omgaan met grensoverschrijdend 

gedrag ten aanzien van de gebruikers” in het algemeen en 

“seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers” 

in het bijzonder.   

 

Om een beeld te krijgen over het beleid in Dominiek Savio op 

vlak van omgaan met grensoverschrijdend gedrag ging hij in 

gesprek met onze kersverse afdelingshoofden Bart Pauwels en 

Lotte Coopmans. Orthopedagoog Annelies Vanpeteghem, die 

deskundige is op dat vlak, kwam de referentiekaders en 

procedures die hierbij van toepassing zijn toelichten.  

Ook de dagelijkse praktijk kwam uitgebreid aan bod. Dit ging 

zowel over hoe incidenten aangepakt werden, maar ook hoe 

het thema seksualiteit vanuit een positieve benadering 

bespreekbaar  gemaakt wordt.  Begeleidsters Caroline Desot 

en Hilde Geerts gaven heel doorleefd voorbeelden vanuit de 

werking. 

 

Dhr. Naessens stelde vast dat er op een heel verantwoorde 

manier wordt omgegaan met incidenten en thema’s seksualiteit, 

relatievorming, lichamelijke ontwikkeling voldoende komen aan 

bod. 

Hij stelde echter ook een tekort vast. Het referentiekader 

voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers is 

onvoldoende uitgewerkt. Alle vormen van grensoverschrijdend 

gedrag dienen omschreven te worden.  Binnen de termijn van 

12 maanden zal er in de afdeling gewerkt worden aan een 

overkoepelende visietekst. 

Dit wordt mee opgenomen in de communicatie en 

implementatie van het pedagogisch kader, die door het ortho-

team is uitgewerkt. 

 

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/zorginspectie/
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Mobiele werking in de kijker 
’t Spoor op facebook! 

Begin 2016  zetten we vanuit ’t spoor een voorzichtige  stap om onze werking via facebook 

verder bekend te maken en ouders, cliënten, doorverwijzers of het ruimere publiek te 

informeren. Drie pagina’s zagen het daglicht, gelinkt aan elk van onze deelwerkingen (andere 

start, kinderen, volwassenen).  Een positieve ervaring! 

 

’t Spoor beweegt 

groepsbijeenkomsten voor mensen met NAH binnen ’t spoor staat on hold. 

De regelgeving voorziet binnen rechtstreeks toegankelijk hulp niet langer de mogelijkheid 

om groepsbijeenkomsten zoals die eerder binnen het kader thuisbegeleiding bestonden, te 

valoriseren. Met heel veel spijt in het hart, zien we ons op dit moment dan ook gedwongen 

de groepsbijeenkomsten van ’t spoor beweegt op te schorten.  

We hopen in de toekomst hiervoor opnieuw mogelijkheden te kunnen creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

K 

          Kookactiviteit Smoothies                                                    Sportactiviteit 

http://tspoor.net/
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Outreach pur sang 

Thuisbegeleiders -veldwerkers worden met 

regelmaat uitgenodigd om thuiszorgwerkers 

binnen diensten van familiezorg te versterken. 

Keer op keer een positief verhaal, met fijne 

feedback.  Er werden 10 sessies verzorgd 

voor Familiezorg West-Vlaanderen, en dit in 

Roeselare, Brugge en Torhout. 

Thuisbegeleiders delen op een toegankelijke 

manier hun theoretische kennis en hun 

ervaring in het omgaan met mensen met niet 

aangeboren hersenletsel en hun thuiscontext. 

Thuiszorgwerkers voelen zich versterkt en 

begrepen.  Een kans gecreëerd binnen 

perspectief 2020 die in deze zijn doel zeker 

niet mist! 

Het mobiele team uit de 

kinderschoentjes…. 

Specifieke (onder heel strikte voorwaarden,  

enkel indien elders niet beschikbaar)  therapie  

in de thuiscontext voor kinderen die niet naar 

Dominiek Savio komen en toch tot onze 

doelgroep behoren?  Het team van 3 halftijdse 

ergo’s en 3 ¼  logo’s, versterkt met een 

sociaal verpleegkundige (13 u/w) en 

aangestuurd door een orthopedagoge (4u/w) 

begeleiden in de loop van het schooljaar meer 

dan 50 kinderen. CLB’s en andere 

doorverwijzers werden op de 

doorverwijsnamiddagen in februari 

geïnformeerd.  De wachtlijst illustreert dat dit 

aanbod een reële nood beantwoordt. 

Doorheen het jaar groeide een goede 

afstemming met het centrum Consult en 

Training. Inhoudelijk en administratief weten 

we elkaar aan te vullen en te versterken, wat 

ouders en kinderen in hun zoektocht alleen 

maar ten goede komt. 

 

 

De website van PASVU is herwerkt.   

Om de cliënten meer duidelijkheid te bieden over de 

mogelijkheden die PASVU te bieden heeft, is de 

inspiratiefiche toegevoegd. Ook de teksten ifv de 

persoonsvolgende financiering zijn herwerkt en er is een 

nieuwsitem toegevoegd.  

De assistenten staan met foto en naam op de website.  

Zo kunnen de cliënten altijd opzoeken wie er komt.  

Getuigenissen van verschillende cliënten geven mooi 

weer wat assistentie kan betekenen. 

 

http://pasvu.be/
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30.05.2016 | Urnie & Burnie  

Tegenwoordig wordt de term 

‘burn-out’ te pas en te onpas 

gebruikt.  

Maar wat is ‘een burn-out’ eigenlijk? 

Hoe herkennen we burn- out?  

Kunnen we ons hiertegen wapenen? 

En hoe doen we dit dan best?  

Jobcentrum waagt zich aan dit 

moeilijke maar toch wel zeer 

belangrijk vraagstuk.  

Op een toegankelijke manier willen 

zij mensen bewust maken van het 

fenomeen burn-out  en vooral de 

daarrond bestaande taboe’s 

doorbreken.  

De  campagne ‘Urnie & Burnie’ 

moet burn-out bespreekbaar 

maken.  

Een ideale gelegenheid om het 

Jobcentrum uit te nodigen.  

De groep geïnteresseerden uit de 

Ondernemingsraad en het CPBW 

en een aantal leidinggevenden 

brachten op 30 mei een boeiende 

namiddag door. 

Theoretische kaders over burn-out 

wisselden zich af met praktische tips 

en trics. De basis werd gelegd en 

inspiratie werd opgedaan om het 

thema verder te gaan uitdiepen.   

 

Lancering psycho-sociale risico-analyse 

In het kader van de Welzijnswet en het Koninklijk Besluit van 

10 april 2014 betreffende de Preventie van de Psychosociale 

Risico’s op het Werk, dient de werkgever een analyse uit te 

voeren waarbij hij nagaat of er bepaalde risicofactoren een 

invloed kunnen hebben op de gezondheid van de 

werknemers (die kunnen leiden tot stress, burn-out, enz.).  

Deze  analyse van de psychosociale risico’s op het werk 

wordt uitgevoerd  met medewerking van de 

werknemers/CPBW.  

Samen met het CPBW maakten  we van deze gelegenheid 

gebruik om zinvolle gegevens te verkrijgen zodat we er 

daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. We stelden een 

vragenlijst op om deze psychosociale risico’s in kaart te 

brengen.  

Zo’n 343 medewerkers van Dominiek Savio vulden de 

vragenlijst in. Zowel  binnen beleidsdomein Zorg en 

beleidsdomein Onderwijs reageerden mensen uit 

verschillende functiecategorieën. De meeste functies 

binnen Dominiek Savio zijn dus goed vertegenwoordigd.  

De volgende stap is nu alle resultaten analyseren en nagaan 

welke zaken extra aandacht verdienen.  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwanK88rOAhUFSBQKHYtVAygQjRwIBw&url=http://geldverdienenenquetes.nl/&psig=AFQjCNEcJhSWFXJBtgwM2cFkkXHM9-5U3A&ust=1471607392999536
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Volgende 3 thema’s werden in een leertraject afgelijnd: 

1. Op zoek naar competente en talentvolle medewerkers? 

 Hoe leer je een goede vacature opmaken? 

 Hoe bereid je je voor op een selectiegesprek op basis van het competentieprofiel? 

 Hoe voer je een goed selectiegesprek? 
 

2. Hoe begeleid je de loopbaanontwikkeling binnen je team(s)? 

 Hoe zet je de kwaliteiten / talenten in binnen jouw team? 

 Hoe werk ik aan de diversiteit binnen mijn teamsamenstelling en team-uitbouw? 
 

3. Hoe coach je en geef je feedback om je team te laten groeien? 

 Welke coach ben jij? Wat zijn jouw ontwikkelingsmogelijkheden in je coach-zijn? 

 Hoe ga je op een waarderende manier aan de slag? 

 Creatief aan de slag met je medewerkers / team aan de hand van diverse 

methodieken. 

Er waren heel waardevolle momenten. Belangrijke methodieken werden gedeeld met de groep 

leidinggevenden.  Volgend werkjaar zetten 2e leergroepen hun traject verder en worden producten 

ook opengesteld voor een bredere groep medewerkers onder de vorm van coachingscafé’s. 

 

 

Verloond talent 

Werkzoekers met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) die een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben omwille van een samenspel van vermoeidheid, concentratieverlies en gedrag, willen inclusief en 

betaald werken, ook al beperkt dit zich tot een aantal uren per week.  Betaald werken geeft deze 

doelgroep het belangrijke perspectief op inzetbaarheid, op het kunnen inzetten van hun competenties. 

Het project “Verloond talent” speelt vooral in op sociale, emotionele en economische noden die 

leven bij de doelgroep. Door betaald te werken, in vergelijking met vrijwilligerswerk, horen mensen er 

‘echt’ bij, zijn ze lid van een team, … Dit gevoel is er niet als mensen vrijwilligerswerk doen. Verloond 

werk lijkt een voorwaarde te zijn voor inclusie op een werkvloer. 

In dit project gaan we op zoek naar een concept waarbij dit doel haalbaar zou kunnen zijn voor 

mensen met een niet aangeboren hersenletsel. 

GTB Vlaanderen trekt dit project en werkt samen met Rondpunt vzw, Jobcentrum vzw en Dominiek 

Savio Instituut vzw. 

Leergroepen voor leidinggevenden 

 

De opstart van leergroepen is een volgende stap in het proces van de 

werkgroep medewerkersbeleid. Na de ontwikkeling van de engagements-

verklaring en de waardengebonden competenties, het competentie-

woordenboek, en het aflijnen van de functiegerichte competenties, werden 

de leidinggevenden bevraagd rond hun leerbehoeften op vlak van 

medewerkersbeleid.  
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03.07.2016 | V8 Brothers 

schenken mooi bedrag aan 

onze organisatie! 

Op 3 juli palmden ronkende 

motoren en prachtige 

oldtimers ons domein in. 

Ook dit jaar werd de 

opbrengst van deze 

Summermeeting integraal aan 

onze werking geschonken.   

Een delegatie van de V8 

Brothers overhandigde ons 

een cheque ter waarde van 

4000 euro. Dankjewel! 

 

04.07.2016 

Met Mobiel team-airways 

op wereldreis! 

Het Mobiel team begeleidt 

kinderen met een motorische 

beperking  thuis en/of op school.  

De locatie van de incheckbalie 

om op weredreis te vertrekken 

bevond zich in de sportzaal de 

vooboo in het Withuys. 14 

kinderen tussen 5 en 13 jaar 

kwamen hun ticket inruilen om 

op avontuur te vertrekken. 

De kinderen kregen in de 

voormiddag therapie en in de 

namiddag werden 

groepsactiviteiten aangeboden.  

Uit het aanbod: 

 Fietsmodule 

 Typmodule 

 CIMT-module 

 ADL-module 

 

Op vrijdag 8 juli konden we met 

trots de ouders tonen wat hun 

kind bereikt had in deze leuke, 

vermoeiende, uitdagende, 

leerrijke week. We ontvingen ze 

met veel enthousiasme, een 

spetterende show en lekkere 

hapjes! 

 De sfeer was opperbest! 

 

 

De derde module was de CIMT-module, Constraint 

Induced Movement Therapy, een therapiemethode voor 

kinderen met een hemiplegie om door middel van de 

forced-use methodiek het kind te leren zijn aangedane 

hand meer te gaan gebruiken. 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-21.07.2016 | Inleefreis naar Tapori Ecuador 

Van 4 tot en met 21 juli gingen een aantal medewerkers 

en hun gezin van dienstencentrum Gits naar Tapori in 

Ecuador. Inge Debrouwer, een Vlaamse arts runt in de 

buurt van Quito een project waar hartelijke en 

deskundige zorg voor kinderen en jongeren met een 

handicap centraal staat.  

De reisgenoten namen het initiatief om budget in te 

zamelen.  Ze zetten verschillende acties op touw om 

wat geld in het laadje te brengen. Ter plaatse werden de 

handen uit de mouwen gestoken. Workshops voor 

personeel en ouders rond vooraf afgesproken thema’s, 

aanpassingen van materiaal en het ontwerpen van een 

prototype tafel die gemakkelijk instelbaar is.  De 

voorgevel van het centrum werd opgesmukt op hun 

vraag. Het resultaat is schitterend en past volledig in de 

sfeer van Ecuador. Het personeel is bijzonder fier met 

het resultaat waar ze zelf enthousiast aan hebben 

meegeschilderd. Samen werken geeft veel energie.  

Er was ook tijd  om het land te verkennen. Ecuador is 

een schitterend land met natuur die elke 50 km totaal 

anders is. De lokale bevolking houdt haar tradities in 

ere. Elke regio heeft een specifieke klederdracht, cultuur 

en levenswijze.  

Met zijn allen kijken we terug op een onvergetelijk 

avontuur. We waren fier te kunnen zeggen dat 

Dienstencentrum GID(t)S de komende jaren het mooie 

project Tapori verder zal ondersteunen.  
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