
 

 
 

 
Werkingsverslag 
Beleidsdomein Zorg 

2016-2017 

Dominiek Savio Instituut vzw  

Beleidsdomein Zorg 

Bereik doelgroep 1102 

Aandeel Mobiel 52,50 % 

% personen met fysieke en/of neuromotorische beperking 100 % 

Nieuwe cliënten 2016 249 

Aantal FTE begeleidend personeel 441,60 

Aantal koppen bezoldigde werknemers 529 

 



 



Augustus 2016 
Het werkjaar start met de Jumbo Run… 

20.08.2016 
... de 46ste editie van de Jumborun. 

Maar liefst 160 zijspannen met motorrijders 
uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en 
Engeland, elk met een persoon met een 
beperking als passagier, rijden van Dominiek 
Savio naar Jabbeke en terug. 

Onderweg worden de kerkklokken geluid in 
alle deelgemeenten van Jabbeke. Er zijn ook 
heel wat toeschouwers die zwaaien naar de 
colonne. In Jabbeke spenderen zowel de 
motorrijders als de passagiers een sportieve 
namiddag in het Vrijetijdscentrum: ze kunnen 
er dansen, tennissen, boccia spelen of aan 
judo doen. Ter afsluiting is er om middernacht 
vuurwerk in Dominiek Savio. 

De Jumbo Run is al voor de 16de maal op rij 
gecoördineerd door Patsy Verheylesonne, 
diensthoofd van de adolescentenwerking. 

Dat de Jumbo Run deze keer naar Jabbeke 
trok, is te danken aan de Jabbeekse 
Liesbeth Casteleyn, die in Dominiek Savio 
verblijft. 

In 1961 heeft een Engelsman, die de 
toenmalige slechte reputatie van de 
motorrijders wou verbeteren, een rondrit 
georganiseerd. Motorrijders met zijspan 
namen iemand met een beperking als 
passagier mee voor een ritje. 
 
Deze run reed naar de Dudley Zoo in de 
West Midlands. Voor de jongeren met een 
beperking werd het een onvergetelijke dag 
en dé attractie was een olifant ‘Jumbo’…  
Zo is de Jumbo Run geboren. 
 
 

 



 

 

Boekvoorstelling Marc Danckers 

In de zomervakantie 2016 heeft  
Marc Danckers, bewoner in Montmartre,  
zijn boek voorgesteld. 
Zijn droom kwam uit !  

Marc overleed op 19.10.2017. 
We zijn hem bijzonder dankbaar  
voor wat hij voor ons heeft betekend. 



 

 Proloog 
31.08.2016 

 

 

Durf vertrouwen 

Op 31 augustus 2016 komen we samen in De Oude Melkerij voor 
de jaarlijkse proloog. Het gebeuren is grondig voorbereid door een 
vernieuwde werkgroep. Het thema van deze editie is 
‘Durf vertrouwen’.  

Binnen het algemene zorglandschap en in de specifieke 
zorgcontext van Dominiek Savio, zijn ingrijpende veranderingen 
en verschuivingen overduidelijk voelbaar. Dat roept onzekerheid, 
onrust en twijfel op bij mensen. In juni is er een bevraging 
gebeurd bij medewerkers om specifiek onder woorden te brengen 
op welk vlak die onrust bij hen leeft. Een belangrijke ondertoon is 
hoorbaar in: Zullen we in de toekomst nog kwaliteitsvolle zorg 
kunnen aanbieden? Zal ik het volhouden?  

Deze bekommernissen zijn verwerkt in een introductiefilmpje. Het 
filmpje kent een positief einde: we hebben ondanks onze 
bezorgdheden ook redenen om hoopvol te zijn. Aansluitend hierop 
vertelt Bert Verbeke een persoonlijke versie van het Bijbelverhaal 
‘De storm op het meer’. Soms voelen de omstandigheden 
stormachtig aan, maar we hebben goede stuurlui en onze koers 
heeft een duidelijke richting. 

In Dominiek Savio zijn sterke ankerpunten te vinden. De 
uitwerking van dit idee bepaalt het verdere verloop van de 
proloog. We kunnen iets betekenen voor mensen.  
Dat mochten we horen uit de getuigenis van Paul Danckers, de 
broer van Marc en uit het verhaal van Tom Van Ryckeghem, papa 
van Kamiel. We zijn er voor elkaar op moeilijke momenten. Er is 
een brief voorgelezen van iemand die de heilzame werking van de 
collegiale sfeer mocht ondervinden in de context van verlies van 
de partner. Via een filmpje over Wings for Life delen we de 
ervaring dat we sterkte halen uit het samen dingen kunnen 
beleven. Ann Vandenhoucke spreekt over de wishlist, het initiatief 
waarin we samen kansen creëren. Tenslotte brengen we via foto’s 
het ankerpunt van het groene domein onder de aandacht. 

Onder muzikale begeleiding van Arnold Sercu en Bart Verhelle en 
met de zegen en een boarding pass worden de aanwezigen het 
werkjaar ingestuurd, een goede vaart tegemoet. Op de boarding 
pass kunnen persoonlijke ankerpunten worden neergeschreven. 
Deze bevestigen we ’s middags op het kasteelplein aan een anker. 
Van alle aangebrachte ankerpunten is in de Sinterklaasperiode een 
bladwijzer gemaakt voor alle medewerkers.  

 

 

 
 

 



 
 September 2016 

 

11.09.2016 

Open monumentendag 

Op 11 september heeft de 
28ste editie van Open 
Monumentendag plaats in 
Vlaanderen.  
 
Het thema: 
erfgoedgemeenschappen. 
 
Voor de regio Roeselare zet 
Dienstencentrum GID(t)S haar 
deuren open, ondersteund door 
de intergemeentelijke 
onroerend erfgoeddienst 
RADAR.  
 
Er zijn allerlei activiteiten, 
waaronder een 
geschiedkundige lezing in het 
oude stationsgebouw, een 
bezoek aan de molen en aan 
de benedenverdieping van het 
kasteel van Dominiek Savio, 
een fototentoonstelling over de 
historiek van het domein en 
een kinderzoektocht. 

 

08.09.2016  

Nieuwe speelplaats 

Op 8 september is de nieuwe speelplaats van de lagere school 
feestelijk ingehuldigd. Iedereen, medewerkers, leerkrachten 
maar vooral de kinderen hebben lang uitgekeken naar dit 
moment. Het opzet van de nieuwe speelplaats is een plaats 
creëren die in de eerste plaats toegankelijk en veilig zou zijn 
voor onze kinderen. Daarnaast moest deze ook aantrekkelijk 
zijn zodat de kinderen uitgedaagd worden om te spelen en 
samenspel mogelijk maken. 

Na een jaar van renovatiewerken is het zover… Het is een 
spannende dag en het weer is ons goed gezind voor dit 
feestelijk moment.  Na de noodzakelijke officiële plechtigheden 
waaronder het doorknippen van de lintjes, kunnen de kinderen 
op ontdekking gaan. We zien een sfeervol gebeuren met live 
muziek, een hapje en een drankje. Als kers op de taart komt 
minister van onderwijs Hilde Crevits een kijkje nemen om mee 
te genieten van het enthousiasme van de kinderen.  

Op 14 oktober vieren we voor een tweede keer feest. Ook 
onze meter van het project, Astrid Sercu, is benieuwd naar het 
eindresultaat. Ze geeft de aftrap van het voetbal, test de 
schommel uit en speelt mee tijdens onze speeltijd. Om 16u, 
diezelfde dag, krijgen de ouders, oud-leerlingen, directie, 
collega’s en sponsors de kans om onze nieuwe stek te 
bewonderen. De sfeer is gezellig, mensen worden bedankt en 
we klinken samen op een geslaagd project waar we hopelijk 
veel spelplezier mogen aan beleven. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 26.09.2016  

Thema ontmoeting 

Op 26 september 2016 
organiseren we een thema-
ontmoeting Internet of Things  
en Mobile Workforce. 

Alexander Vanwynsberghe 
(Partner Aptus) & Dirk 
Lambrechts (CEO GeoSquare) 
bespreken verschillende topics: 

• mobiele opvolging  
van personen 

• lokalisatie van 
voertuigen 

• terugvinden van 
(verhuurde) objecten 

• indoor lokalisatie van 
mensen en objecten 

• levensstijl monitoring  
van mensen 

  

September 2016 

Samen kansen bouwen 
 

Met het nieuwe werkjaar start  
de campagne ‘Samen Kansen 
Bouwen’.   
 

‘Samen Kansen Bouwen’ wil 
fondsen inzamelen voor de 
inrichting van aangepaste en 
hedendaagse lokalen en 
therapieruimtes in het nieuwe 
schoolgebouw ‘Talentier’.  
 

Leerlingen, schoolteam, 
bedrijven, organisaties en 
sympathisanten organiseerden 
gedurende het ganse jaar 
allerlei toffe acties.   

Bekijk de ‘Muur vol Vrienden’ 
op www.dominiek-
savio.be/kansenbouwen 

 

29.09.2016  

Overkapping buitenpiste  

Ons hippotherapeutisch centrum 
biedt wekelijks aan 56 kinderen 
hippotherapie.  95% van de 
kinderen hebben hersen-
verlamming.  Zij werken vooral 
aan hun rompstabiliteit. Daarbij 
is het belangrijk dat het paard 
voldoende lange, rechte stukken 
kan stappen. Dit kan enkel in de 
grote buitenpiste. In de kleine 
binnenpiste, zijn alleen kleine 
cirkeloefeningen mogelijk, die 
niet voor elke leerling haalbaar 
zijn.  Dankzij de steun van vzw 
O-Tro slaagden we erin om een 
overkapping van de grote piste 
te realiseren.  

Artuur Dumont, leerling 
Basisonderwijs 

“Wij zijn zeer blij met het dak 
boven de piste. Nu kunnen wij 
ook als het regent naar de hippo 
komen.” 

  

http://www.dominiek-savio.be/kansenbouwen
http://www.dominiek-savio.be/kansenbouwen
https://www.gidts.be/steun-ons


 

 

 

Nico en Geert leren de studenten leefgroepenwerking pyrograveren. 
"Pyrogravure is branden met vuur", zo begint Geert de workshop.  
Geert en Nico demonstreren, tonen afgewerkte stukken, vertellen over de ateliers in de 
dagbesteding, over de kerstmarkt en de verkoop van producten, kortom over hun ander werk.  

De studenten bewonderen, stellen vragen, mogen zelf pyrograveren en krijgen uiteindelijk te 
horen van Nico dat ze het goed doen.  

Tussendoor wordt er gelachen met pinguïns, met liefjes, met verbranden aan de pyrogravure-
pen, met feestjes en DJ-muziek. Een verrijkende ontmoeting voor iedereen! 

 

 

Studenten van MMI Kortemark op kennismaking 

 

      

 



 

 

 

 

Evaluatie van samenwerking met de centrale diensten 

 

De preventiedienst, logistieke dienst en technische dienst hebben veel raakvlakken en 
moeten vaak zicht hebben op dezelfde informatie. 

Tot op heden werkt elke dienst afzonderlijk voor het bijhouden van de  informatie, waardoor 
er heel veel diverse lijsten ontstaan, de informatie verspreid zit over de diverse diensten en er 
vaak dubbel werk wordt gedaan. 

Er is nood aan het ontwikkelen van een systeem met info waar alle drie de diensten op 
kunnen terug vallen en waarbij elke dienst op zijn eigen manier kan filteren om de gewenste 
informatie te verkrijgen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitwerking hiervan doen we beroep op de externe partner Veltion.    
De gemeenschappelijke gesprekken waarin de noden van de diverse diensten naar voor 
worden gebracht zijn afgerond.  Veltion is nu bezig met de verdere uitwerking hieromtrent.  
De resultaten worden in het najaar verwacht.   

Vanuit de technische dienst is aan Veltion eveneens de vraag gesteld naar een systeem 
waardoor de diverse aanvragen omtrent werkzaamheden beter beheersbaar zijn en er 
duidelijker kan gecommuniceerd worden naar de aanvrager toe.   

Qua concrete stappen wordt de projectfiche reeds gebruikt voor de uitwerking van grotere 
projecten.  Dit zorgt voor transparantie en eenduidigheid.  Het zal in de komende projecten 
nog verder verfijnd worden, maar het blijkt nu al een praktisch werkinstrument te zijn. 

Daarnaast is er ook wekelijks overleg tussen technische dienst en logistieke dienst, waarbij 
alle lopende zaken in een lijst zijn weergegeven met vermelding van de verantwoordelijke, de 
stand van zaken en de timing die we hieromtrent voorzien.   Eén maal per maand sluit ook de 
preventiedienst aan tijdens dit overleg.   Dit document zorgt voor transparantie naar directie 
omtrent wat lopende is en wat blijft aanslepen.  Het zorgt tevens tussen de diensten onderling 
voor een betere afstemming.  Verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en transparant. 
Vooropgestelde timing wordt niet steeds gehaald. Deze manier van werken vraagt nog 
verfijning naar inschatting van timing toe. Tevens is het de bedoeling dat naar de toekomst 
toe deze manier van werken ertoe bij draagt dat bepaalde zaken niet blijven aanslepen, niet 
steeds op de tweede plaats komen te staan. 

 

 



Focus op mogelijkheden aan ondersteuning in de thuisomgeving  
van de persoon met handicap 

Het zorglandschap maakt met de invoering van het Persoonsvolgend Budget (PVB) een 
complete omwenteling door. Ook de organisatie van ondersteuning en begeleiding vanuit de 
mobiele werking is heel sterk in evolutie. Het wordt steeds belangrijker cliënten en verwijzers 
goed te informeren en hen onze werking voor te stellen.  

In het voorjaar hebben we twee namiddagen voor doorverwijzers georganiseerd vanuit Gits. 
We vinden het belangrijk ook de doelgroep in het Noorden en in het Zuiden van de provincie, 
te bereiken. In het najaar 2017 plannen we daarom doorverwijzingsnamiddagen in het 
zorghotel Middelpunt te Middelkerke en in ons antennepunt Kanaal 27 in Kortrijk. 

 

Eerste verkennende stappen in samenwerkingsmogelijkheden met 
Citycareplus 

Citycareplus is een initiatief dat mogelijkheden wil optimaliseren om langer en in alle comfort 
thuis te wonen.  Hiertoe werken ze met een zorgregisseur, die optreedt als centrale 
vertrouwenspersoon en belangenverdediger.  

Citycareplus is ontwikkeld door Mederi, een netwerk van thuisverplegingspraktijken. Vanuit 
hun historiek zijn senioren hun belangrijkste doelgroep. Hun aanbod willen ze ruimer gaan 
inzetten naar enerzijds personen met een beperking en anderzijds ook ruimer binnen de 
provincie West-Vlaanderen. Dominiek Savio, en meer bepaald het aanbod vanuit de mobiele 
dienstverlening, leek de uitgelezen partner.  

Na een eerste overleg beslisten we één thuisbegeleider te laten deelnemen aan de opleiding 
tot zorgregisseur. We verkennen verder voor welke van de mobiele diensten (PASVU, 
thuisbegeleiding, centrum consult, consulent wonen en mobiliteit, coaching bij begeleid 
werken…) dit nog relevant is en hoe hierrond met  het netwerk van Citycareplus een 
verrijkend win-win verhaal kan ontstaan.  

Concrete items waarop we graag willen focussen: 

- Één telefoonnummer: wat betekent dat voor onze doelgroep? 
Hoe wordt dit door cliënten ervaren? Hoe wordt dit door de organisatie ervaren? 

- Het toepassen van het model van Citycareplus binnen verschillende 
financieringssystemen: eigen middelen, basisondersteuningsbudget, 
persoonsvolgende financiering VAPH. 

- Het uitbreiden van de doelgroep en kennismaken met 65+ en andere 
doelgroepen. 

- Verruiming van ons netwerk door het leren kennen van andere vaste partners 
van Citycareplus. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tspoor.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De week voor personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel 
Wij doen ook mee !  

De begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) maakt de kern uit van de 
werking van het team volwassenen van ’t Spoor. In 2016 zijn 72 van de 110 mensen die we in 
begeleiding hebben mensen met niet aangeboren hersenletsel.   

Activiteiten 
 

27.09.2016  
Deelname aan de kick-off beurs, met vertegenwoordiging van uit ’t Spoor, PASVU en Dominiek 
Savio. 

Cliënten van zowel ’t Spoor als van Dominiek Savio getuigen. Hun verhalen zijn in verschillende 
filmfragmenten op facebook gepost. We laten je mee genieten…. 
https://www.youtube.com/watch?v=aoApwjOpvEw 
https://www.youtube.com/watch?v=J4cDk0x6fnw 

 
11.10.2016 
Activiteit in Middelpunt voor alle cliënten van thuisbegeleiding, PASVU, dagcentrum en bewoners 
van Dominiek Savio. 
Een verwenmoment voor mensen met NAH . We komen bijeen in zorghotel Middelpunt te 
Middelkerke met een 20-tal mensen. Bij een welkomstdrankje maken we kennis met elkaar.  
Rond de middag genieten we van een lekkere maaltijd in “hotelformule”. De activiteit met 
klankschalen in de namiddag laat iedereen echt tot rust komen…. Samen genieten! 

Na de activiteit is er tijd om wat na te praten of voor een wandeling langs het strand.   
 

Vanuit de cliënten van  
’t Spoor kwam na deze 
activiteit, en bij  
verschillende gelegenheden 
daarna, de oproep om 
opnieuw activiteiten van 
 “’t Spoor beweegt” te 
organiseren.  
De wijzigingen in de 
regelgeving bieden ons 
opnieuw de ruimte.  
 
Najaar 2017 wordt, in het 
kader van de tweede week 
NAH, opnieuw een activiteit 
van  “’t Spoor beweegt”  
georganiseerd. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aoApwjOpvEw
https://www.youtube.com/watch?v=J4cDk0x6fnw


 
 

 

 

 

 

 

Buren bij Kunstenaars 

Van 14 tot 16 oktober openen kunstenaars uit diverse disciplines hun 
atelierdeuren voor publiek.  In de Vier Seizoenen kun je het werk van 
verschillende kunstenaars bewonderen.  

De opbrengst van de bar is voor speel-o-theek de Dobbelsteen. 
Ook Greta Bruwier stelt haar werk tentoon: impressies in steen. 

 
De Speel-o-theek De Dobbelsteen groeit ieder jaar. De Dobbelsteen is een initiatief 
van Dominiek Savio, gesteund door de gemeente Hooglede en de Lions Club Torhout.  Met een 
grote inzet van een aantal vrijwilligers kunnen we een ruim en divers publiek voorzien van de 
nieuwste en aangepaste spellen. 

Niet alleen mensen van het onderwijs en therapieën van het Dienstencentrum vinden hier hun 
materiaal, maar ook mensen van buiten het centrum komen langs. Dank zij de steun van het 
gemeentebestuur Hooglede kunnen de onthaalouders van Hooglede-Gits gratis speelgoed  
ontlenen in onze  speel-o-theek 'De Dobbelsteen'. Daar wordt gretig op ingegaan en tal van 
onthaalmoeders komen maandelijks op maandagavond nieuw speelgoed uitzoeken.  
Bij de start van het werkjaar voorzien we een vorming. Het is telkens een ontmoetingsmoment 
waarbij onthaalouders niet alleen speelgoed kiezen, maar waar ze ook ervaringen kunnen 
uitwisselen. Op facebook kan je de recente aanwinsten volgen. 

 

 

 

 

 

Om de Speel-o-theek extra te ondersteunen, mocht Greta op 25 november 2016 een 
cadeaucheque in ontvangst nemen van de West-Vlaamse NVA-parlementsleden. Die laatsten 
kregen tevens een toelichting over de werking van de groep Dienstencentrum GID(t)S vzw die 
de vzw's Dominiek Savio, Mariasteen, Molendries en Jobcentrum verbindt. 

Openingsuren 
Woensdag: 8.30u - 11.30u  |  Donderdag: 14u - 17u  |  Vrijdag: 13u – 16u30. 
Elke 1ste maandag van de maand: 20u-21u (enkel voor onthaalouders) 

Voor extra info, neem een kijkje op de facebookpagina van De Dobbelsteen. 

 

Oktober 2016 
 

https://www.facebook.com/Speel-O-Theek-601438816560515/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten Bernarduscollege steken hun handen uit de mouwen. 

Jaarlijks komen in oktober een 10-tal studenten van het Bernarduscollege uit Oudenaarde de keien 
van de Stille Bron schoonmaken.  

Tijdens hun 2-daagse in Dominiek Savio komen deze 6de jaars ons niet alleen helpen met de Stille 
Bron.  Zij steken ook de handen uit de mouwen bij andere activiteiten.  

 
‘Research & Innovation’  

Het fonds ‘Research & Innovation’ wordt gelanceerd op het diner ‘Move Forward’.  
Het fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en  de ontwikkeling en 
implementatie van nieuwe technologieën in zorg, onderwijs en werk.  
18 West-Vlaamse ondernemers zetten reeds hun schouders onder dit fonds.  

 



 



 
 

Vorming ‘ STERK‘ 
Leer sterker in je schoenen 
staan 

Vorming en opleiding is slechts één van 
de vier peilers waaruit volwassenen die 
een beroep doen op onze 
dagondersteuning een keuze kunnen 
maken. Wekelijks zijn er diverse 
groepen waar wordt stilgestaan bij de 
actualiteit, met uitwisseling rond wat in 
onze wijde wereld gebeurt. 

Om een brede waaier aan 
vormingsinitiatieven te kunnen 
aanbieden, zoeken wij ook 
samenwerking met diensten en 
organisaties die een vormingsaanbod 
openstellen dat mensen uit de 
volwassenenwerking kan aanspreken.  

Zo hebben wij voor de derde keer met 
enkele mensen uit de volwassenen-
werking deelgenomen aan  
‘ vorming STERK ‘. Het initiatief vindt 
plaats op site Noord te Roeselare, 
georganiseerd door Welzijnshuis 
Roeselare. Vormingplus neemt de 
inhoudelijke begeleiding voor haar 
rekening. De reeks bestaat uit een 
vijftal namiddagen waarbij deelnemers 
stilstaan bij ‘ Hoe kunnen wij sterker in 
het leven staan ? ‘  

     
     

      

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe camionette voor  
De Molenreke 

Vorig jaar in mei liet Jean-Pierre  
zich tijdens zijn wandeltocht naar 
Compostella sponseren voor een 
nieuwe camionette. 

In november is het zo ver… we 
krijgen een spiksplinternieuwe 
camionette! 
 

Omdat we dit moment niet zomaar 
kunnen laten voorbijgaan, laten we 
Jean Pierre de camionette dopen.  

Daarna drinken we er een goeie 
aperitief op, alcoholvrij natuurlijk 
voor wie nog de weg op moet. 

  

November 2016 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier jaar geleden is er een werkgroep opgericht in Dominiek Savio, met als doel zich te 
verdiepen in ‘ouder worden’. 

Na het lezen van teksten en boeken, het volgen van vorming en uitwisseling met externe 
instanties, is het zover.  We maken werk van een visietekst. 

TZO : Toekomstige Zorg en Ondersteuningsplan biedt een handleiding, een 
ondersteuning voor de wijze waarop het ganse proces kan verlopen. Vanaf (ongeveer) de 
leeftijd van 50 jaar worden de wensen, de verwachtingen en de mogelijkheden voor ‘een 
mooie oude dag‘ metmondjesmaat bespreekbaar gesteld. Je volgt een traject waarbij de 
verschillende aspecten van ‘Kwaliteit van leven‘ hoog in het vaandel staan. Vroeg met dit 
traject starten, geeft de bewoner de mogelijkheid om over vele aspecten zijn mening, zijn 
wens te uiten en hier actief mee bezig te zijn. Door dit vroegtijdig bespreekbaar te stellen kan 
men hier veel tijd voor nemen. Zo’n traject is individueel bepaald.  

Bij moeilijkheden, kan een opnameteam de cliënt en de begeleiding helpen. 

Dit traject hebben we al bij enkele bewoners toegepast. Verschillende mensen kunnen de 
bewoners hierbij helpen: ortho-agoog, individueel begeleider, sociale dienst, familie … 

We laten verschillende personeelsleden van Dominiek Savio met de visietekst kennis maken, 
zodat het TZO in praktijk kan worden opgestart. 

De gebruikers hebben zelf ook een bewonersdebat georganiseerd met als thema Visie ‘ouder 
worden’. 

We willen via verschillende activiteiten meer aandacht geven aan mensen die iets ouder 
worden. 

• aandacht voor de seniorenweek 
in de Passage  

• groepje in het Dagcentrum  
dat tweewekelijks een activiteit doet  
voor deze bewoners 

• activiteiten ‘Klein Geluk‘  
georganiseerd door Conny Pauwels  
en Trui Debrouwere. 

 

WEEK VAN DE SENIOR 

Kijken door een andere bril 
‘ Een goeie , oude dag ‘  
Hoe zie ik dit ?  
Wat wil ik of juist weer niet ?  
Wat kan ik doen, wie kan me hierbij helpen, 
waar vind ik info hierover? 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GID(t)S super vertegenwoordigd tijdens de Warmste Week! 

Heel wat mensen uit Dienstencentrum GID(t)S zetten zich in voor het goede doel.  
Tijdens de laatste weken van het jaar en soms zelfs maandenvooraf worden er extra acties op 
touw gezet in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel.  

Samen Kansen Bouwen 
Via dit project zoeken we partners die via allerlei acties meewerken aan de aanpassing van 
lokalen in een van de schoolgebouwen van het Secundair Onderwijs Dominiek Savio.  

• Enkele klassen van het lager deden mee aan de Ketnet-Koekenbak: ze bakten en 
verkochten lekkere koekjes! 

• Jongeren, leerkrachten en begeleiders verkochten kerstkaarten for life, zakskes for life, 
maakten sleutelhangers en theelichthouders for life, maakten choco for life...  
De medewerkers van Dominiek Savio worden positief overrompeld door al deze mooie 
initiatieven.  

Rollend door Vlaanderen 
Naar ondertussen goede traditie rijden onze 'rollers' tijdens de zomer een route van 120 km, 
waarbij ze de opbrengst schenken aan een goed doel. In de editie van 2017 rijden ze de West-
Vlaamse frontlinie af.  

Matthias Velghe, één van de rollers, heeft samen met zijn familie heel veel zakjes snoep 
verkocht.  Zo zijn ze al zeker van een mooi startbudget! 

De Warmste week 
Tijdens de uitzendingen op TV zagen wij heel wat gekende 'Dominiek Savio gezichten' in de 
Schorre in Boom. Twee klassen van het lager, enkele jongeren en Mathias trokken naar daar om 
hun project voor te stellen. 

 De eerste nieuwsbrief voor donateurs wordt gestuurd  
naar 800 kleine en grote donateurs.   
De nieuwsbrief informeert de gulle schenkers over 
gerealiseerde en nieuwe projecten.  

 

 

 

In juni 2017 wordt  
een tweede nieuwsbrief gelanceerd  
met als blikvanger  
het vernieuwde interieur  
in de Barriere.    

 

 

 

http://www.musicforlife.be/


 

 

 

 

 

 
December 2016 
  

Dominiek Savio en Mariasteen 
maken samen kerstbomen. 

Een samenwerking tussen 

• beleidsdomein Onderwijs 
• beleidsdomein Zorg 
• beleidsdomein Werk 

 

 

Het is een jaarlijkse gewoonte in GID(t)S 
om de kerststemming te verspreiden over 
al haar vzw’s. Overal op het domein 
worden er kerstbomen geplaatst door de 
groendienst van Mariasteen, één van de 
vzw’s binnen de groep.  
Bart Decloedt, eindverantwoordelijke 
Research & Development binnen 
Mariasteen, kwam met het voorstel om 
houten kerstbomen te maken. De bomen 
zijn inklapbaar en kunnen jaarlijks 
opnieuw gebruikt worden. 
Mario Pitteman, productieleider van de 
houtafdeling, zette zijn schouders onder 
dit idee. Hij werkte dit uit en legde 
contacten met Chris Lievrouw, leerkracht 
houtbewerking in Dominiek Savio, met de 
vraag of hij dit met zijn leerlingen kon 
maken. 
Tenslotte zorgden deelnemers van het 
dagcentrum voor de opvolging van de 
bestelling en levering.  Ze maakten 
daarnaast ook gepaste versiering voor de 
houten kerstbomen. 

Voorafgaand aan het kerstfeest 
organiseerden we  de 2e warme week. 
De verbondenheid en de warmte van 
Kerstmis is terug heel concreet voelbaar 
binnen de volwassenenwerking van 
Dominiek Savio. Leefgroepen worden 
een andere leefgroep toegewezen om 
hun warme hart aan te tonen. Het 
gebeuren zorgt opnieuw voor een reeks 
originele acties, waarbij gezelligheid, 
vriendschap, zorgzaamheid en aandacht 
voor elkaar centraal staan.  

Tijdens de warme week gaan groepen bij 
elkaar op visite en leren elkaar nog wat 
beter kennen. Er wordt gekookt en 
gebakken, verwend en genoten, 
gekeuveld en gespeeld. Het MVT – dat 
zich als medewerkersgroep door het idee 
aangesproken voelt – maakt voor elke 
groep een krultak met persoonlijke 
wensen. Ongetwijfeld neemt iedereen de 
warmte van deze week mee naar het 
nieuwe jaar.    

 

De warmste week  
in de afdeling volwassenen 

 



 

 

 

 

 

De TRANSITIE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING is een grote 
omwenteling in ons huidig zorglandschap. De regelgeving omtrent persoonsvolgende 
financiering richt zich op volwassen personen met een beperking. Alle volwassen 
cliënten ontvangen sinds 1 januari 2017 een budget waarmee zij hun zorg en 
ondersteuning kunnen verderzetten. 

  
Sinds vorig werkjaar zijn wij op verschillende niveaus en in verschillende werkgroepen 
bezig om deze transitie waar te maken.  

Voor alle groepen volwassenen die gevat zijn door de verandering, zijn werkgroepen 
opgericht.  

- Voor de volwassenen die op de centrale wachtlijst staan met een vraag naar 
ondersteuning, vertalen we hun vraag naar de nieuwe omschrijving in PVF. 
 

- Voor alle volwassen personen die nu beroep doen op onze 
thuisbegeleidingsdienst, zorgconsulentschap of PASVU kijken we wat dit voor 
hen betekent. We werken ook een nieuwe dienstverleningsovereenkomst uit. 
 

- Voor de jongeren die PAB kregen, en 18 jaar geworden zijn, geven we 
infosessies.  Zij krijgen een persoonsvolgend budget en wij hebben hen 
geïnformeerd hoe zij hun budget kunnen besteden. 
 

- Voor volwassenen die advies vragen bij het opstellen van hun 
ondersteuningsplan, ontwikkelen we een leidraad met info over hoe wij hen 
hierbij kunnen ondersteunen. 
 

- Voor alle volwassenen die nu beroep doen op ons voor dagbesteding of wonen in 
een woongroep, hebben wij een aantal voorbereidende stappen gezet.  
 
  

 

 

1 januari 2017 
Persoonsvolgende 

financiering een feit ! 
 



  

DE VOORBEREIDENDE STAPPEN VOOR WAT BETREFT  
DE DAG- EN WOONONDERSTEUNING 

 

Naar een visie op samenwerking 

We hebben stilgestaan rond wat wij belangrijk 
vinden in onze verdere samenwerking met 
cliënten.  

Hierbij zetten wij enkele begrippen centraal: 
eerlijke dialoog, welbevinden, flexibiliteit, 
vertrekken van de vragen, wensen en 
mogelijkheden van de cliënt, solidariteit, … 

Met een beeld waarbij elk puzzelstuk verwijst 
naar één waarde uit de visietekst, wensen wij 
deze visie op een toegankelijke en 
aantrekkelijke manier bekend te maken. 

 

Naar een duidelijke omschrijving van ons aanbod 

We hebben een inventarisatie opgemaakt van de geboden ondersteuning per 
vakgebied en per levensdomein. We introduceren de begrippen indirecte en directe 
ondersteuning. 
 

Na deze oefening vertalen wij onze collectieve ondersteuningsfuncties  
(dag- en woonondersteuning) naar ondersteuningspakketten.  

Een ondersteuningspakket is een beschrijving  
van verschillende ondersteuningsfuncties  
die binnen Dominiek Savio geboden worden  
op diverse levensdomeinen. 

 

We zijn tot 6 ondersteuningspakketten gekomen, die allemaal uit dezelfde 
bouwstenen bestaan, maar met elk hun eigenheid.  

 



 

 

Naar het afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (IDO) 

We verdiepen ons in wat deze wijzigingen betekenen voor de opmaak van de nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst. Dit IDO zal het vroegere protocol vervangen. Volgende 
rubrieken zijn een belangrijke wijziging:  

- op welke ondersteuning doet men beroep en met welke intensiteit; 

- hoeveel zorggebonden middelen zijn hieraan gekoppeld; 

- welke zijn de afspraken rond wijzigingen, opzegtermijnen, … 

 

Eind mei 2017 hebben wij de individuele dienstverleningsovereenkomsten verstuurd.  
De mensen van de sociale dienst en de ortho-agogen zijn de aanspreekpersonen voor 
een groep cliënten in functie van de ondertekening van de overeenkomst.  

 

 

Binnen bovenstaande stappen is er steeds aandacht geweest voor het informeren van 
alle betrokkenen. Het is voor iedereen een volledige omwenteling. 

 

Studiedag 
gebruikers

raad 

 

HET BELANG VAN GOED 
GEÏNFORMEERDE CLIËNTEN, 
NETWERK EN MEDEWERKERS 
 



Er zijn verschillende initiatieven genomen: 

25 januari: infomoment gebruikersraden 

Grote aandacht gaat naar de uitleg over de ondersteuningspakketten en naar het feit 
dat tegenover elk ondersteuningspakket een budget staat.  

Verder komt op een toegankelijke manier aan bod: 

− onze visie op samenwerking 

− hoe hun budget berekend is en wat zij daar kunnen mee doen 

− de nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst 

− inleiding in de woon- en leefkosten 

 
De gebruikersraad kan zich vinden in de wijze waarop wij de transitie naar PVF 
aanpakken.  

 

Andere infosessies: 

- januari / februari: infomomenten op maat voor de cliënten 
- 2 februari: infomoment voor de medewerkers 
- 16 en 22 februari: infomomenten voor het netwerk en de wettelijke 

vertegenwoordigers, met ruimte voor persoonlijke vragen 
 

Troeven bij dit proces: 

 “Er is tijd genomen om te informeren.” 
 “Blij dat de nadruk ligt op transparantie en solidariteit.” 
 “Het is een geruststelling dat de geboden zorg en ondersteuning kan gecontinueerd 

worden en van heel nabij wordt opgevolgd.” 
 “Ook voor de schoolverlaters is er een perspectief.” 

Volgende werkjaar: uitwerken systeem van woon- en leefkosten 

 



Begin 2017 sluit Dominiek Savio voor de volwassenenwerking 
een partnerschap af met een lokale apotheek. In de toekomst 
worden er geïndividualiseerde medicatiepakketten geleverd, die 
gebaseerd zijn op een ‘up-to-date’ medicatieschema. Een robot 
maakt deze pakketten voor de apotheker klaar. Hierdoor 
versterkt de medische dienst van Dominiek Savio haar 
coördinerende rol. Zij is een schakel tussen de cliënten, de 
behandelende geneesheren, de apotheker en de begeleiders. 

Deze nieuwe manier van medicatiebedeling gebeurt in 
verschillende fases en zal starten binnen twee woonentiteiten. 
Na evaluatie rolt Dominiek Savio het project verder uit over de 
ganse volwassenenwerking. 

Fractioneren van geneesmiddelen past volledig in het kader van 
het verder uitwerken van een hoogst persoonlijk 
medicatietraject op basis van individuele elektronische 
medicatieschema's en een elektronische medicatiefiche, online 
bestelling en uiteindelijke oplevering van geneesmiddelen in 
dagdosissen. 

Na opstart in 2013 van het elektronisch dossier voor het 
aanrekenen van verstrekkingen aan het RIZIV vanuit de 
werking van het Medisch Verpleegkundig Team (MVT) besliste 
Dominiek Savio in 2016 om over te schakelen op het 
Elektronisch Medisch Dossier. Hierdoor kunnen de artsen op een 
eenvoudige manier de cliëntengegevens beheren. De medische 
dienst kan op haar beurt de verslaggeving op een eenvoudige 
manier consulteren. 

De dienst volgt ook de evoluties rond het elektronisch 
voorschrift op. Bij de introductie ervan zal ook de communicatie 
met de apotheek beter gebeuren. Foutenmarges verkleinen en 
het medicatiegebruik wordt efficiënter en nauwkeuriger. 

Dominiek Savio gelooft in het automatiseren van de processen. 
Met deze evoluties streeft zij een hogere kwaliteit van de 
dienstverlening na. 

 

 

 
 Januari 
2017 
 

 
 

Dominiek Savio 
start met 
gefractioneerde 
medicatiebedeling 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

27.01.2017 

Interne studiedag ‘Ben jij Mediawijs?’ 

In het verleden deed men er jaren over om op 
een nieuwe manier van communiceren over te 
stappen.  Eens telefoons en computers hun 
intrede doen, gaat alles in een stroomversnelling. 
Voeg daar de opkomst van het internet bij en je 
hebt een evolutie die zo snel gaat dat het lastig 
is om volgen. 

(Social) Media maakt deel uit van iedereen zijn 
leven, zo ook van onze medewerkers en cliënten.  

Aan de ene kant is dit een positief verhaal, 
waarbij we sneller en soms gemakkelijker in 
verbinding staan met anderen.  Aan de andere 
kant vraagt deze manier van communiceren 
extra aandacht en stellen er zich (ver)nieuw(d)e 
problemen. 

Tijdens de studiedag van 27 januari nodigen we 
Jo Van Hecke uit om stil te staan bij dit nieuwe 
kansenverhaal, maar tegelijkertijd ook te wijzen 
op enkele gevaren. 

Elke medewerker sluit aan, omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat niemand het werken met 
(social) media de dag van vandaag uit de weg 
kan gaan.  Daarnaast willen we onze 
medewerkers ook prikkelen, warm maken voor … 
want in de begeleiding van de cliënten is dit een 
nieuw gegeven waar we best ook rekening mee 
houden. 

Deze studiedag vormt geen eindpunt, maar 
vooral een startpunt om verder te werken per 
cliëntengroep rond dit thema: visie, opleiding … 

 

 

23.01.2017 

Freddy Detollenaere ontmoet 
Dr. Cletus Babu van SCAD 

Op 23 januari kwamen dr. Cletus 
Babu en zijn echtgenote Amali langs 
in Dienstencentrum GID(t)S.  
Cletus en Amali zijn de bezielers van 
SCAD India, waar ze net als 
Dienstencentrum GID(t)S extra 
kansen creëren voor mensen met 
een beperking. 

Freddy Detollenaere, bewoner van 
Dominiek Savio, ging zelf al op 
bezoek bij SCAD.  

Hij engageert zich om juwelen te 
verkopen en neemt ook deel aan 
rommelmarkten met materiaal dat 
hij in Gits inzamelt. De opbrengst 
van zijn engagement stort hij door 
aan SCAD, opdat ook daar mensen 
met een beperking de ondersteuning 
zouden krijgen die ze nodig hebben. 

Tijdens de ontmoeting met Cletus en 
Amali overhandigt hij opnieuw 200 
euro voor SCAD India. 

Meer info: ga naar de rubriek 
Internationaal op onze website of 
surf naar www.scad.org.in 

 

https://www.gidts.be/internationaal
https://www.gidts.be/internationaal
http://www.scad.org.in/


 
 

Afdeling volwassenen 
Visual ‘Visie op samenwerking’  

Sinds januari 2017 hebben we de Persoonsvolgende Financiering officieel mogen 
verwelkomen.  

Hoewel velen ondertussen merken dat er weinig veranderd is, zijn er toch enkele dingen 
die ‘nieuw’ zijn. Zo is er voor heel wat cliënten de nieuwe Individuele 
DienstverleningsOvereenkomst (IDO) ter vervanging van het vroegere protocol. 
Dit luidt ook een andere manier van samenwerken in tussen zorgaanbieder en cliënt.  

Hoe ziet deze samenwerking er nu uit?  
Draait dit enkel om financiële middelen? NEEN!  
Vanuit Dominiek Savio vinden we het ook belangrijk stil te staan bij wat voor ons 
essentieel is binnen een samenwerking.  
Door hierbij stil te staan, zijn we gekomen tot acht waarden: 
 

− We willen kansen creëren  
voor mensen met een beperking 
 

− Jouw vragen, wensen en mogelijkheden 
vormen het vertrekpunt 
 

− We hechten belang aan een  
eerlijke en respectvolle dialoog 
 

− Jouw welbevinden staat centraal 
 

− We hechten belang aan een positief 
dagbestedings- en woonklimaat 
 

− We maken duidelijke afspraken over de 
dienstverlening en de kostprijs ervan 
 

− We wensen zo flexibel mogelijk te zijn in 
functie van jouw noden 

 

− We hechten belang aan inspraak.  

Deze acht waarden zijn terug te vinden in een visietekst, die beschikbaar is op de 
website van Dominiek Savio. Omdat woorden soms snel vervliegen, heeft een 
Werkgroep nagedacht over het  ontwikkelen van een Visual ter ondersteuning van deze 
tekst (zie afbeelding). Elk puzzelstuk verwijst naar één van de waarden uit de visietekst.  

Deze visual is ook gepersonaliseerd per leefgroep en zodoende verankerd binnen de 
volledige afdeling. 

Leden Werkgroep: Ann Provoost (werkbegeleidster dagcentrum), Ann Uyttenhove 
(werkbegeleidster dagcentrum), Annelies Deleu (werkbegeleidster dagcentrum), Jo 
Ollivier (sociale dienst), Alain Faes (werkbegeleider dagcentrum) & Steven Van De 
Vijver (orthoagoog).  

 



 

 

 

 
Februari 2017 
 
  

 

17.02.2017 
 

FEEST! Kinderdagverblijf  
't Stationnetje bestaat 20 jaar 

't Stationnetje blaast op 17 februari maar 
liefst 20 kaarsjes uit!  
 
Met hulp van enkele bakmama's en -papa's 
stellen we een dessertbuffet op om met z’n 
allen van te smullen. 

Het is een lekker en leuk feest geworden 
voor jong en oud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.02.2017 
 

Onderwijsdag VIVES 
VIVES maakt van dichterbij kennis met 
Dominiek Savio en Dienstencentrum 
GID(t)S. 

We staan stil bij 

• perspectief 2020 en 
persoonsvolgende financiering 

• dienstencentrum GID(t)S 
• rondleiding en voorstelling  

in de werking 
• onze focussen binnen onderzoek 

en innovatie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe vertrouwenspersonen 
Elk personeelslid kan altijd terecht voor  
een gesprek bij de vertrouwenspersoon.  
De werknemer vindt er een luisterend oor, 
informatie of advies. 

 

Elke Debeuckelaere 
en Bart Schoorens 
volgden de opleiding 
vertrouwenspersoon. 

 

 

 

http://stationnetje.net/sites/default/files/upload_websites/fotogalerijen/ellen.bode@gidts.be/28-02-2017/kdv%20150.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gebruikersraad in de kijker 
Wist je dat onze gebruikersraad actief meedenkt over het beleid? 
Een kijk op de vele initiatieven, waar de gebruikersraad terecht trots op is. 

DUURZAAMHEID 
aanpak leidingwater 
 
MILIEUBEWUSTZIJN 
organisatie containerpark en afvalbeleid 
 
WELZIJN VAN DE BEWONERS 
tevredenheidsbevraging 
 
SOLIDARITEIT 
ook binnen het nieuw persoonsvolgend systeem kiezen we voor solidariteit 
 
SAMENWERKING 
de samenwerking van de gebruikersraad met de ganse organisatie om het voor 
iedereen beter te maken.  
 

 

“De gebruikersraad is er voor de bewoners”zegt Freddy 
Graag geef ik een paar voorbeelden. Zo werd er een tevredenheidsbevraging opgesteld. 
Daarbij mochten wij de juiste vragen voorstellen. ’t Zijn de bewoners die tellen: zijn zij hier 
gelukkig, voelen zij zich hier thuis ? Zelfs op de personeelsvergaderingen zitten wij erbij. 
Ook voor de bewonersdebatten kiezen wij zelf de thema’s uit. Zo ben ik bijvoorbeeld zelf 
gevoelig voor de problematiek van restafval en dat kan dan een thema worden in zo’n 
debat.” 

                                                                                   
 “Ik ben blij dat we vanuit de jongeren iets kunnen betekenen”, getuigt Jolien. 
“We krijgen inspraak, samen staan we sterk.” 
 
Sara Desmet is voorzitter van de gebruikersraad Gits  en vertegenwoordiger van de 
bewoners. Ze woont zelfstandig in het aanpalende project ‘Vleterwonen’ en trekt naar het 
dagcentrum van Dominiek Savio. “Als voorzitter van de gebruikersraad volg ik de betreurde 
baanbreker Guido Carly op”, geeft Sara mee. “In het begin was het nog wat zoeken, maar ik 
wil Guido’s werk voortzetten en de gebruikersraad op de kaart zetten.” 



 

Drinkwaterautomaat  
in het Pomphuys 
In het Pomphuys hebben wij 
een automaat voor water 
zoals in het restaurant. Die 
automaat is aangesloten aan 
de waterleiding. Het water uit 
de kraan wordt gefilterd en  
is daardoor drinkbaar. 

Je kan kiezen of je plat of 
spuitwater wilt, op 
kamertemperatuur of 
gekoeld. Superhandig! 

Het gebruik van zo’n 
automaat  is goedkoper en 
milieuvriendelijker. Een 
bijkomend voordeel is dat er 
niet meer met bakken water 
moet gesleurd worden.   

Wij vinden dit zeker een 
aanrader voor alle 
leefgroepen en diensten. 

Je kan de automaat  
aanvragen bij Kurt Seynaeve.  

Gewoon doen, het milieu zal 
je dankbaar zijn! 

Het Pomphuys 

 

Afval & Containerpark  

 
 

Leidingwater in flessen 
Eindelijk is het zover !  

Na informatie inwinnen, het 
uittesten van een demotoestel 
en de proeverij in de 
gebruikersraad is de kogel 
door de kerk. 

We stappen over op 
drinkwaar leidingwater. 

We starten in het restaurant 
Zet je bie.  Even wennen voor 
iedereen, maar dat is vlug 
voorbij. 

Waarom leidingwater drinken? 
 

1. Het is gezond. 
2. Het is goed voor het 

milieu. 
3. Het is veel goedkoper.  
4. Het is altijd op voorraad: 

geen stockeerruimte 
nodig, niet meer 
rondzeulen met zware 
flessen, en minder 
administratie. 

 

 

• Afgesloten containerpark 

• Enkel toegang met badge 

• Sensibiliserend afvalbeleid 

• Per site een duidelijke 
sorteerfiche met 
sorteerafspraken. 

• Samen voor een net en 
milieuvriendelijk domein. 

• Containerparkwachter 
Freddy sensibiliseert mee. 

 



 

 
 

 

 

 

Maart 2017 
 

  

07.03.2017 

Vrijwilligers in de werking 
van het Bezoekerscentrum  

 
Doorheen het jaar wordt 
Bezoekerscentrum GID(t)S 
tijdens het begeleiden van 
integratiespelen, boerderij-
kampen en taken in het 
Bezoekerscentrum, geholpen 
door heel wat vrijwilligers van 
Dominiek Savio.  

 
Als dank zetten de gidsen van 
het bezoekerscentrum hen 
daarvoor jaarlijks in de 
bloemetjes.  

Het vrijwilligersfeest heeft dit 
jaar plaats gevonden op dinsdag 
7 maart 2017 in de veranda van 
Eetcafé ‘Hoeve Ter Kerst’.  
Zo’n 30-tal vrijwilligers zijn 
aanwezig!  
Ze beginnen met een quiz om 
daarna heerlijk te smullen 
van een stukje taart met koffie. 
Opnieuw een geslaagde editie. 

 

 

09.03.2017 

Infoavond Voorlezen 
’t Stationnetje 
 

Waarom is het belangrijk dat je 
voorleest aan kinderen? 
Welke boekjes bied je op welke 
leeftijd aan? 
Welk boekje past bij je kind? 
Hoe kan je samen genieten van 
het voorlezen? 
 
Het werd een gezellige avond 
met deskundig advies en 
bruikbare tips voor bij het 
voorlezen, vertellen en lezen. 

En nog veel meer ... 

• verhalen om bij weg te 
dromen 

• boeken voor kinderen  
met specifieke problemen 

• boekengroeimeter met 
illustraties van originele 
boeken 

• toverformule voor het 
vertellen en voorlezen 

 

13.03.2017 

Oogbesturing in de 
kijker  

Binnen Dominiek Savio 
werken we met oogbesturing. 
De huidige software heeft 
geen aandacht voor 
trainingsprogramma’s. 

Onderzoek en innovatie wil 
inzetten op pilots technologie 
voor mensen met een 
beperking. 

De expertise rond 
oogbesturing is aanwezig in 
Howest. Geoffrey Hammon 
werkte tijdens zijn doctoraats-
periode een 5-tal jaar rond 
oogbesturing. 

In de gaming industrie is er 
interessante technologie 
aanwezig, maar we weten niet 
wat inzetbaar is in onze 
context. 

Howest en Centrum Consult 
gaan alvast in gesprek om 
mogelijkheden te bekijken. 

 

Howest &  
Centrum Consult 

verkennen de 
oogbesturing 

 



 
 

 

 

 

 

 

   15.03.2017 

  Doorverwijzersnamiddag 

  ( 

21.03.2017 

Seminarie erfbelasting 
 

 

 

 

 

 

Op 21 maart organiseert 
Dominiek Savio in  
d’Oude Melkerij een succesvol 
seminarie rond erfbelasting en 
dit voor meer dan 60 
notarissen, advocaten en 
accountants.   

De nieuwe brochure ‘Jouw 
testament geeft kansen’  
wordt gelanceerd.  

 



 

Folder Centrum consult 
Met de komst van het Centrum Consult krijgen vragen naar een geschikt hulpmiddel 
een meer systematische aanpak, afgestemd op de regelgeving van RTH en het 
persoonsvolgend budget.  
De nood aan een duidelijke communicatie vanuit het Centrum Consult drong zich op.  
Daarom is er werk gemaakt van een folder, die ons aanbod helder voorstelt.  

We benadrukken dat zowel voor de persoon met handicap als voor hulpverleners of 
mantelzorgers een aanbod kan geboden worden.  

De folder is een eerste keer uitgereikt op de doorverwijzersdagen rond het aanbod van 
de mobiele werking. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 & 24.04.2017 

MNM komt live radio maken  

Van zondag 23 tot en met 
maandagmorgen 24 april 2017 strijkt 
MNM neer in Dienstencentrum 
GID(t)S om van hieruit met Chiro De 
Zilverberg uit Roeselare radio te 
maken. Dit kadert in 
www.ikgaervoor.be, een campagne 
getrokken door Lon Holtzer, Vlaams 
zorgambassadeur. Het initiatief wil 
zorgberoepen in de kijker zetten.  

De chiroleden helpen op zondag mee 
in de weekendwerking van Dominiek 
Savio. Taken die ze bijvoorbeeld op 
zich nemen: bedden opmaken, helpen 
bij het middagmaal, duwen van 
rolstoelen naar Schijt je Rijk (de 
actie ten voordele van Samen Kansen 
Bouwen die 's middags doorgaat in 
Hoeve Ter Kerst), een avondactiviteit 
organiseren... 's Avonds blijven ze 
kamperen op het kasteeldomein van 
Dominiek Savio. 

Gedurende de activiteiten en wanneer 
MNM rechtstreeks uitzendt, is er een 
filmcrew aanwezig om de leuke 
momenten vast te leggen. 

 

CENTRUM CONSULT 

April 2017 
 
23.04.2017 

Info avond omgevingsbediening  

 
Doel:  Omgevingsbediening extra in de kijker brengen 
voor gebruikers die momenteel op veel vlakken 
participatieproblemen ervaren.  
Het is immers ook een opdracht van het Centrum 
Consult om voor die zaken mensen te kunnen 
adviseren. Orthotaal en Centrum Consult slaan de 
handen in elkaar om een interessante avond te 
organiseren rond dat thema.   

Doelpubliek:  

 gebruikers  die met deze vragen nu of in de 
toekomst geconfronteerd zullen worden, hun 
ouders en hun context; 

 personeel van Dominiek Savio; 
 doorverwijzers en MDT’s. 

Eerst is er een korte inleiding met wat theoretische 
achtergrond. 

Het onderwerp stellen we vooral voor vanuit het 
perspectief van de gebruikers.  
Collega’s uit St. Lodewijk en St. Gregorius, die reeds 
langer ervaring hebben met deze materie, hebben we 
gecontacteerd.  
Zij geven uitleg over de verschillende eenvoudige of 
meer gesofisticeerde toepassingen die zij gebruiken. 

Daarnaast tonen we verschillende filmopnames waarbij 
gebruikers de toepassingen van hun hulpmiddel 
demonstreren. Twee volwassen gebruikers brengen ook 
een getuigenis. 

Na de voorstelling krijgt iedereen nog een glas 
aangeboden van Orthotaal. 
Op die manier kunnen de aanwezigen nog wat 
nakaarten met gebruikers en deskundigen.  

 

 

 

http://www.ikgaervoor.be/
http://www.gidts.be/evenement/schijt-je-rijk-ten-voordele-van-samen-kansen-bouwen


 

PASVU mag gezien worden  

Netwerken, digitaal makkelijk te vinden zijn en een fysieke aanwezigheid op diverse 
infomomenten en beurzen is de opdracht van PASVU geweest het voorbije jaar. Wat 
doet PASVU nu juist en waarin onderscheiden wij ons van andere diensten? Om dat 
verhaal naar buiten te brengen, doen wij beroep op onze cliënten. Ook de assistenten 
worden actief betrokken en we bundelen de expertise van de verschillende diensten 
van Dominiek Savio. 

 

Digitaal zichtbaar  

De PASVU website is een drietal jaar geleden geactiveerd. Hoe zorg je er echter voor 
dat mensen makkelijk bij PASVU terecht komen?  Welke woorden typ je als persoon 
met een beperking nu in als je via de digitale snelweg op zoek gaat naar 
ondersteuning? Onze cliënten hebben ons daarbij een insteek gegeven. Dit leverde een 
verrijkende lijst van woorden op, een invalshoek die wij als leidraad gebruiken voor 
onze website. 

In het voorjaar worden de geschreven getuigenissen op de website verrijkt met 2 
korte filmpjes van cliënten. Hans en Rudy vertellen waarom zij beroep doen op PASVU. 
Er is geopteerd om de beelden te versterken met korte krachtige zinnen. Een 
geslaagde samenwerking met de cel communicatie. 

 

Face to face 

Het vorm geven, het vertalen van wat PASVU doet, is een proces waarbij we proberen 
ook de inbreng van de assistent een plaats te geven. Zij zijn aan de slag gegaan met 
de stand en het kiezen van gepast fotomateriaal om de stand aan te kleden.  Ook het 
opzetten van de stand, het bemannen ervan en de mensen te woord staan, doen ze 
met hun gekende gedrevenheid.  

Met degelijke digitale informatie en een aantrekkelijke stand als ruggensteun is PASVU 
de voorbije maanden West-Vlaanderen rond getrokken. Op die contactmomenten 
kunnen zorgaanbieders en potentiële cliënten een gesprek aangaan met de coördinator 
en assistenten. 

• 27/09/2016 | het informatiemoment bij de start van de NAH week in Brugge 
• de ALS-beurs in Middelpunt 
• het infomoment van en voor de zorgbedrijven in Roeselare  
• 25,26 en 27 april 2017 | de REVA-beurs in Gent 

 

 

 

PASVU mag gezien worden 

 

 

 

    

 

https://pasvu.be/


 

Naast deelname aan beurzen, organiseerde PASVU i.s.m. met de thuisbegeleidingsdienst 
’t Spoor en het Centrum Consult op 15 maart 2017 een infomoment voor doorverwijzers 
in Gits.  PASVU wenst zich verder te profileren als een dienst die actief is over de ganse 
provincie West-Vlaanderen, vandaar dat er wordt geopteerd om dit initiatief ook op 
andere locaties te organiseren. Op 17 oktober 2017 nodigen wij diverse zorgactoren uit in 
Middelpunt en op 24 oktober sluiten wij af in Kortrijk. En tussen die momenten in 
trachten wij zoveel mogelijk in beeld te komen.  
Misschien heb je ook onze kleine pop-up stand ontdekt in de hal van het Kasteel?   

 

Assistent in wording? 

Om gedreven medewerkers te werven, werken wij nauw samen met de scholen van Tielt 
en Kortemark,…..die de richting verzorgende aanbieden.  Het voorbije jaar hebben zes  
mensen stage gelopen bij ons. Voor stagiairs en stagebegeleiders mooie en beklijvende 
momenten.  

 

 

 

PASVU mag gezien worden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

What’s Up !  
 

De vakantiewerking 
heeft een  

nieuw logo! 
 

Tijdens bepaalde weken in de vakantieperiodes kunnen jongeren zich inschrijven in 
de vakantiewerking van Dominiek Savio om deel te nemen aan diverse activiteiten. 
Voor de zoektocht naar een hippe en coole naam met daarbij passend logo is er een 
wedstrijd uitgeschreven. Jaan Peene, 15 jaar, is de uiteindelijke winnaar. 

Jaan aan het woord: 

"Op een dag kwam ik binnen in de leefgroep en ik verkeerde in prima stemming.  
Ik riep heel luid; What's up !!! bedoelend 'Hoe gaat het hier'?  
De begeleidster reageerde hierop: Ha Jaan, is dat je nieuwe naam voor de vakantiewerking?  
Eerst zei ik nee, maar eigenlijk vond ik het geen slecht idee.  
 
What's up is gangbaar taalgebruik bij jongeren waarmee ze informeren hoe het met elkaar 
gaat, zeg maar een soort van begroeting. 
 
Ik begon met het ontwerp van het logo. Al vlug kwam de letter W, de eerste letter van het 
logo. Om het 2e deel van de naam 'UP' te accentueren voegde ik een pijl toe die dwars door 
de letter W heen gaat en naar boven wijst. De vele activiteiten in de werking maken ons blij 
en tillen ons op. Vaak denken we dat bepaalde dingen niet zullen lukken of dat we er niet 
zullen in slagen, maar dan lukt het toch en dat geeft ons een enorme boost en maakt ons 
happy. 
 

Onder het logo schreef ik het zinnetje 'De nummer 1 in 
activiteiten'.  Hiermee zetten we de toffe activiteiten op 1 
met zowel de jongeren als de begeleiders en therapeuten. Je 
zou kunnen zeggen dat we hiervoor een medaille verdienen 
en trots mogen zijn op wat we doen! Het logo stelt de vorm 
van een medaille voor waarbij het uiteinde van de pijl 
symbool staat voor het lintje dat aan een medaille hangt. 
 

What's up heeft veel gelijkenissen met de bekende app “What’s app”. Hiermee stuur je foto's 
en video's naar vrienden, ook is er een chatfunctie. Net als What's app wil What's up mensen 
met elkaar verbinden, maar dan meer met de nadruk op samenzijn en samen dingen doen." 

De naam en het logo zijn tijdens het paasverlof officieel in gebruik genomen met als doel de 
naambekendheid te vergroten binnen Dominiek Savio, maar ook erbuiten. Geregeld doet de 
vakantiewerking beroep op externe organisaties voor een activiteit of workshop. De naam en 
het logo komen op de briefwisseling en het mailverkeer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen al het werken 
door … even tijd voor 
ontspanning: pedicure 
voor iedereen!  

Omdat de boog niet altijd 
gespannen kan zijn, is 
iedereen in De Molenreke in 
april 2017 verwend met een 
medische pedicure. 

Een 14- tal laatstejaars 
studenten, die bijna zijn 
afgestudeerd, komen langs 
om onze voetjes eens te 
verzorgen en te verwennen.   

Alle deelnemers, bewoners, 
personeel, vrijwilligers en 
buren genieten met volle 
teugen. 

We kijken al uit naar hun 
volgende komst!  

 

Dominiek Savio 
inspiratiebron rond 
innovatie in zorg en 
welzijn 

De sector van zorg en 
welzijn maakt heel wat 
veranderingen mee. 
Zorgorganisaties passen 
zich aan.   

De Stichting Innovatie en 
Arbeid van de Sociaal-
Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV) heeft 
12 inspirerende 
organisaties uit de zorg- 
en welzijnssector 
bevraagd rond het belang 
van innovatie.  

Dominiek Savio zoomt in 
op de veranderingen die 
de persoonsvolgende 
financiering 
teweegbrengt.  
Het dienstenaanbod moet 
worden aangepast, maar 
op een manier dat de 
organisatie beter 
gewapend is om de 
nieuwe financieringswijze 
aan te gaan.  
De uitdaging is om de 
persoonsvolgende 
financiering te koppelen 
aan ondersteunings-
pakketten en hiervoor 
een faire prijszetting te 
bepalen. 

 
Lees het integrale rapport 
van de SERV of de 
samenvatting op onze 
website. 

Mariasteen stopt met 
het strijkatelier, maar 
de dagbesteding van 
de afdeling 
volwassenen onthaalt 
de klanten op het 
antennepunt GID(t)S. 

De wetgeving inzake 
dienstencheques verandert.  
Maatwerkbedrijven zijn niet 
meer ondersteund als 
dienstenchequebedrijf.  
Mariasteen kan dus geen 
strijkatelier meer hebben en 
legt haar strijkactiviteit stil.  
  
Picobello – een extern bedrijf 
in Lichtervelde – neemt de 
dienstverlening over. 

Voor de klant verandert er 
weinig.  De bestaande locatie 
blijft dienen als ontvangst- en 
afhaalpunt. 

Vrijwilligers van de 
dagbesteding voorzien de 
ontvangst en komen zo in 
contact met de externe  
klanten. 

 

 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20170424_Innovatie_in_zorg_en_welzijn_RAP.pdf
http://www.serv.be/stichting/nieuws/hoe-innoveren-zorg-en-welzijnssector-twaalf-inspirerende-voorbeelden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jens verwerkte z’n passie voor 
vlaggen in de kader. De nieuwe vlag 
van Ingelmunster kreeg een plaatsje, 
want ... 
... als kers op de taart kocht de  
burgemeester van Ingelmunster z’n  
kader om het uit te hangen in zijn  
bureau. 

 

Dominique is gek op 
auto’s en verwerkte  
z’n kader in een heuse 
autobaan…  

 

Kelly maakte een prachtig 
bloemenkunstwerk. 

 

5 tem 7.05.2017 
Labadoux ontkadert 

Labadoux is een (lage drempel) festival  
dat begin mei plaatsvindt in Ingelmunster.   

De organisatie heeft via Katrien 
Vandecasteele de dagbesteding van de 
volwassenenwerking om medewerking 
gevraagd aan het project.  Met het 
kunstproject 'Labadoux ontkadert ', 
ondersteunt Labadoux mensen die het 
minder gemakkelijk hebben in onze 
maatschappij. 

Heel wat sociale organisaties en diensten 
werken mee aan het project, waarbij oude 
en nieuwe kaders verwerkt worden tot 
echte kunstwerken. Deze kaders zijn tijdens 
het festival verkocht en de opbrengst is 
naar twee sociale projecten gegaan. 

Kunsttalent 

Net zoals wij, met de dagbesteding van de 
volwassenen, gelooft Labadoux in het 
kunsttalent van mensen uit kwetsbare 

groepen: mensen met een beperking, 
(jong)dementie, psychische problemen, 
vluchtelingen,... We weten dat heel wat 
van hen over een bijzonder talent 
beschikken dat vaak niet gekend is …. Dit 
talent wil Labadoux dichter bij de 
festivalgangers brengen. Vorig jaar was er 
al een zeer succesvolle actie met 
kerkstoelen en andere kunstwerken, dit 
jaar zijn kaders de insteek van het project.  

Uit de dagbesteding te Gits hebben de 
kunstige handen van Els Durieux, Steven 
Vanackere en Jens Bertelsen vier oude 
kaders een nieuw en uniek gezicht 
gegeven.  Ook de dagbesteding van 
Rumbeke heeft deelgenomen met Jens, 
Elodie, Isabelle, Els, Kelly, Dominique en 
Anja. 

De kunstwerken waren te bewonderen op 
het festival en werden verkocht ten 
voordele van projecten die zich inzetten 
voor anderen.  

Elodie, Isabelle en Els begonnen  
te kleuren en te schilderen… 

 

https://www.hln.be/regio/ingelmunster/labadoux-lanceert-kunstproject-met-kaders%7Ea8f58aa35/


 
 

03.05.2017 
Dominiek Savio viert feest 

Tijdens het voorbije Dominiek 
Savio feest zijn de weergoden 
jammer genoeg niet van de partij 
geweest.  
MAAR ons jaarlijks feest ging 
gewoon door en de vele lachende 
gezichten, de foute sportieve 
outfits fleurden ons domein 
opnieuw op. 

Er werd gestart met een viering: 
een echte show met muzikanten, 
majorettes, zang ... en dit allemaal 
in het kader van het 50-jarig 
bestaan van GIDOS. Ook de 
directies trokken hun sportiefste 
outfits aan. 
Een feest voor klein en groot. 

 

Mei 2017 
 

VIVES en Dominiek Savio werken samen 
rond tilbeleid 

Rugklachten vormen een belangrijk probleem voor 
medewerkers in de welzijns- en gezondheidssector. 
De uitbouw van een tilbeleid is belangrijk en draagt 
bij tot werkbaar werk. Dominiek Savio en VIVES 
opleiding verpleegkunde campus Kortrijk werkten 
hiervoor samen in het project 'Veilige transfers door 
gebruik van de actieve en passieve tillift. Het 
opmaken van instructiefilmpjes'.  

Hilde Pitteljon, coördinator Centrum Consult: “We 
willen binnen Dominiek Savio nieuwe medewerkers 
gedurende hun eerste werkdagen informeren over de 
aanwezige tilliften. De thema’s van de korte filmpjes 
zijn: welke tillift gebruik ik voor welk type cliënt, hoe 
kan ik mijn cliënt veilig verplaatsen door het gebruik 
van een tillift en hoe doe ik dat op een veilige manier 
voor mezelf? Deze nieuwe tool werkt aanvullend aan 
de bestaande opleidingen en komt tegemoet aan een 
bestaande nood binnen de werking.“ 

VIVES besteedt binnen de volledige vierjarige 
opleiding verpleegkunde aandacht aan tilbeleid. 

Fien Hauspie, lector studiegebied gezondheidszorg: 
“Door dit filmmateriaal te ontwikkelen, brengen we 
de specifieke zorgbehoeften van mensen met een 
motorische beperking in beeld. Het is voor studenten 
relevant om praktijkvoorbeelden te zien die nauw 
aanleunen bij de realiteit.” 

http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/fotogalerijen/stefanie.deweer@gidts.be/19-05-2017/IMG_20170503_142717.png
http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/fotogalerijen/stefanie.deweer@gidts.be/19-05-2017/DS_FEEST_2017_SK%20(95).png


 

 
 

Op zaterdag 6 mei 2017 heeft de prijsuitreiking 
plaats gevonden van Kiwanis Nationale 
Kunstwedstrijd voor personen met een beperking in 
Cultuurcentrum De Spil in Roeselare. 

Verschillende deelnemers, verbonden aan Dominiek 
Savio, zijn beloond voor hun werk met een geldprijs. 

Categorie - 21 jaar 
• Flore Verbeke - fotografie (plaats 2) 
• Carlo Maenhoudt - fotografie (plaats 10) 

Categorie + 21 jaar 
• Wesley Blancke - portret (plaats 26)  
• Stephan Demedts - keramiek (plaats 28)  
• Jens Bertelsen - keramiek (plaats 59) 

Ben jij ook verzot op kunst met een extra 
verhaal?  Ondertussen zijn er al heel wat 
kunstwerken verkocht, maar wie weet zit er nog iets 
naar jouw smaak tussen. Ook in Dominiek Savio kan 
je terecht voor heel wat andere kunstwerken.  

 

 

06.05.2016 

 
Kunstenaars  
met een beperking 
bekroond op  
Kiwanis nationale 
kunstwedstrijd 

 

 

http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/fotogalerijen/davy.sinnaeve@gidts.be/17-05-2017/Carlo%20Maenhoudt.jpg
http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/fotogalerijen/davy.sinnaeve@gidts.be/17-05-2017/Flore%20Verbeke.jpg
http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/fotogalerijen/davy.sinnaeve@gidts.be/17-05-2017/Jens%20Berthelsen.jpg
http://zorg.dominiek-savio.be/sites/default/files/upload_websites/fotogalerijen/davy.sinnaeve@gidts.be/17-05-2017/Demedts%20Stefaan.jpg


 

 

  
 

04.07.2017 
Kunstwerk Kad’roering 

Kad’roering is het resultaat van een 
mooie samenwerking tussen 
Mariasteen en Dominiek Savio. De 
afdeling metaal en montage van 
Mariasteen staat in voor de 
metalen constructie. Kunstenaars 
van de dagbesteding volwassenen 
van Dominiek Savio maken de 
kleurige kleifiguren. Trui De 
Brauwere, begeleider: “In de naam 
schuilen drie betekenissen. Ten 
eerste is er het woord ‘kader’. Het 
is een constructie waarbinnen en 
waarbuiten alles zich afspeelt. Ten 
tweede willen we ook denken aan 
een ‘kade’. Een kade is een 
aanlegplaats, van waaruit mensen 
vertrekken en ook terugkomen. 
Ten derde hoor je het woord 
‘roering’ als beweging, activiteit.  
In Mariasteen en Dominiek Savio  
– en dus in het kunstwerk – staan 
de mensen centraal. Het zijn 
werkende mensen. Ze groeien door 
de kansen die geboden worden. Ze 
verlenen betekenis aan hun eigen 
leven, aan hun eigen context en 
aan de maatschappij. 

 

13.06.2017 
OSO Celebrates Tin 
 
Dit werkjaar bestaat de OSO werking 10 jaar.  
OSO staat voor Ontwikkelingsstimulerend en Sociaal 
Onderwijs en is één van de leerlijnen binnen het 
BuSO, OV1. Deze groep jongeren met een ernstig 
meervoudige beperking is opgesplitst in 2 klassen 
en 2 leefgroepen met telkens ongeveer 6 leerlingen.  
 
We hebben op 13 juni 2017 het “tinnen” bestaan 
gevierd met als titel : “OSO celebrates TIN”. De dag 
start met een lezing voor forumleden, directie en 
betrokken medewerkers van de afdeling gegeven 
door de orthopedagoge van de werking. Per 
schooljaar horen de luisteraars wat van bij de start 
tot op heden georganiseerd is, hoe knelpunten 
opgelost zijn, hoe de werking meer en meer 
inhoudelijk vorm heeft gekregen. Tussenin is een 
korte presentatie voorzien van een medewerker: 
doostaken, daglijn, toelichting over het element tijd, 
enz. Per schooljaar haalt de orthopedagoge aan 
welk element in de toekomst verder zal 
meegenomen worden, aangeduid in de 
powerpointpresentatie met “to be continued”. 

Daarna feest! Na een aperitief met de forumleden, 
volgt een heerlijke BBQ samen met medewerkers, 
leerlingen en oud-leerlingen. Voor de koffie en 
heerlijke taart zijn alle leerlingen uit OV1 
uitgenodigd. Tenslotte is er tussen 16u en 18u nog 
een ontmoetingscafé voorzien. Een dag om nooit te 
vergeten met mooie herinneringen aan wat was en 
nieuwe dromen over wat nog komt. 

 

Juni 2017 
 

Juli 2017 
 



 

 

Van 7 tot en met 17 juli 2017 trekt de karavaan van Rollend door Vlaanderen voor de 4de 
keer langs de Vlaamse wegen.  Onder het thema ‘Grenzen verleggen’ gaan ze langs de 
Frontlinie ’14-’18. Ze bezoeken gemeentes die in Duits bezettingsgebied lagen en die in Vrij 
België bleven. Ze passeren de taalgrens naar Ploegsteert en Bailleul (France). 

Ook deze vierde editie is een sponsortocht. Deze keer ten voordele van Talentri, een initiatief 
binnen de Golem werking van Dienstencentrum GID(t)S. Talentri is een project van Vero 
Deruyter (diensthoofd nachtverpleging en MVT) in Zuid-Afrika. 

Vijf Rollers met name Farid Bouzid, Kenny Bulckaert, Davy Descan, Freddy Detollenaere en 
Olivier Wyseur verleggen de grenzen van hun kunnen en leggen met succes de 120 km af. 
Onder de deskundige leiding van Matthias Velghe, trekker van Rollend door Vlaanderen, krijgt 
hun inspanning de waardering die ze verdient.  Daarvan getuige de muzikale start in 
Hooglede, de kleurrijke verwelkomingsgroepjes in Kortemark, de warme ontvangst in 
Koekelare, Alveringem, Heuvelland  en Mesen. Er zijn de prima gegidste wandelingen in 
Veurne, Diksmuide, Bailleul en Poperinge. Hoogtepunten zijn  de gemeente Vleteren, waar de 
Rollers een erfgoedhalte mogen openen, de stad Ieper waar z e na de aangeboden maaltijd 
een krans mogen neerleggen tijdens The Last Post en de ruime begeleiding en huldiging op 
het einddoel Ploegsteert. 

 

Overal zijn we op zoek naar stilstaande en virtuele getuigen van WO I. We horen verhalen van 
de soldaten en van de burgers. We worden stil in de Dodengang en Tyne Cot Cemetary. We 
zien de beelden van volledig verwoeste dorpen en steden. “Oorlog, daar is niks goeds aan”. 

Anderhalf jaar hebben de Rollers gewerkt aan de voorbereiding.  Tijdens de 
voorbereidingsperiode leggen we de routes vast en organiseren we de praktische 
omstandigheden. We contacteren de gemeentes waardoor we zullen rollen en ook bedrijven 
en de pers. We geven hen informatie over de bedoeling van Rollend door Vlaanderen en het 
goed doel waarvoor we rijden. Hierdoor krijgen we voldoende aandacht en kunnen we onze 
sponsortocht tot een goed einde brengen. 

Tijdens deze editie kunnen we opnieuw rekenen op een mooie groep vrijwillige medewerkers 
die tijdens Rollend door Vlaanderen de Rollers de nodige steun geven, mentaal en 
daadwerkelijk, om de inspanningen vol te houden. Een samenwerking in een geest van 
verbondenheid, vriendschap en doorzettingsvermogen toont aan dat personen in een rolwagen 
geen ‘sukkelaars’ zijn. De Rollers hebben het tegendeel bewezen: personen met een beperking 
kunnen iets betekenen voor de maatschappij. 

 

Rollend door Vlaanderen 
‘Grenzen verleggen’ langs de Frontlinie ’14-‘18 

 



 

 

  
 

 

Sociaal ondernemerschap 
Geschenken met een verhaal 

We willen vanuit de dagbesteding en arbeidszorg meer nadenken over projecten 
rond sociaal ondernemerschap. Hoe kunnen nieuwe businessmodellen en activiteiten 
meer kansen bieden voor onze cliënten? Hoe kunnen we meer activiteiten 
uitbouwen voor mensen waarvoor verloonde arbeid geen optie is?  
Hoe kunnen we dit realiseren door meer los te komen van subsidies?  
 
Acties  
 
We starten dit project door eind 2015 onze ideeën af te toetsen bij In|Cetera: 360° 
advies voor businessideeën. We krijgen daar het advies om op zoek te gaan naar 
een ondernemer die ook achter deze ideeën staat. Verder krijgen we het advies om 
onze plaats in de waardenketen verder uit te diepen.  
 
We komen in contact met Ann Vansteenkiste van het bedrijf Curiosithee. Enkele 
verkennende gesprekken hebben plaats gevonden, maar uiteindelijk blijken de 
verwachtingen van beide partijen te ver uit elkaar te liggen en is het traject 
stopgezet.  
 
In een volgende fase toetsen we onze ideeën af bij Stijn Vanden Bossche. Hij heeft 
interesse om businessopportuniteiten te exploreren en helpt ons op weg rond de 
financiële haalbaarheid van ideeën. We vinden echter geen activiteiten waarrond we 
een businesscase kunnen opzetten, die voldoende kans biedt op succes. Daarnaast 
ervaren we dat het intern draagvlak onze aandacht nodig heeft. Een andere mindset 
is nodig bij de medewerkers als we de kar willen trekken van sociaal 
ondernemerschap.  
 
In de schoot van POM West-Vlaanderen ontstaat in september een nieuw 
initiatief. Ze brengen de West-Vlaamse makers van ‘geschenken met een verhaal’ 
samen. Het project “Samen meer impact realiseren” krijgt vorm en is goedgekeurd 
door InC. Vanuit Dominiek Savio nemen we deel aan de schrijversgroep. In 2017 
zullen er verschillende co-creatiesessies met de 25 organisaties plaatsvinden.  
 
Deze evoluties hebben ook een impact op de interne werking. We staan stil bij 
zaken zoals het stimuleren van het intrapreneurship bij medewerkers. Hoe kijken we 
naar de activiteiten die we aanbieden en de producten die we maken? We leggen de 
eerste contacten met externe kritische vrienden zoals Pilipili, een bedrijf rond 
productdesign en engineering. Dit traject loopt nog verder. 
 

Juli 2017 
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PROJECT WITHUYS 

 
 

Nieuw MFC  &  

Nieuw schoolgebouw 

 

In het jaar 2014 is een wedstrijd voor architecten uitgeschreven voor de bouw van een nieuw 
multifunctioneel centrum (MFC) en schoolgebouw voor het kleuter en lager onderwijs. Het 
huidige Withuys (verwijzing naar de voormalige missionariswoning van de Witte paters) 
dateert uit het jaar 1973. De tand des tijds heeft het Withuys niet onverschillig gelaten 
waardoor na bijna 5 decennia vernieuwing aan de orde is. 

Het is het nog jonge en beloftevolle architecten duo  
V2-architecten, in de hoedanigheid van Kevin Van Hauwaert  
en Thibault Verfaillie, die de wedstrijd in 2014 hebben gewonnen. 
Hun ontwerp kon inspireren omdat het getuigde van een visie  
en kennis van onze doelgroep en de opdracht waarvoor wij staan. 

In 2015 richten we een kerngroep op met onder andere de afdelingshoofden van het lager en 
secundair onderwijs, vertegenwoordiging van het Centrum voor Consult en de technische 
dienst, directie lager onderwijs, beide architecten, externe deskundigen en dit onder leiding 
van Eric Van Parys. Deze kerngroep komt op regelmatige basis samen om werk te maken van 
de concretisering van een eerste concept. Hiertoe zijn al verschillende acties ondernomen.  
 

De werkgroep heeft meerdere nieuwbouwprojecten 
bezocht, die een gelijkaardige invulling of doelgroep 
kennen. Zo kwam de werkgroep op zijn roadtrip 
terecht bij de collega’s van vzw Sint Lodewijk te 
Kwatrecht, BSO Zonneken te Sint-Niklaas en Sint-
Gerardus in Diepenbeek.  

Deze bezoeken zijn op meerdere vlakken een 
verrijking. We kunnen er horen hoe zij tot een concept 
zijn gekomen, wat de hindernissen zijn, welke 
bouwmethodes zijn gebruikt en hoe het gerealiseerde 
concept wordt ervaren door personeel en gebruikers.  

Een ander belangrijk initiatief zijn de inleefdagen voor de architecten. Gedurende zes dagen 
hebben de architecten meegedraaid in de werking. Ze worden ondergedompeld in de wereld 
van zowel medewerkers als de leefwereld van de kinderen. Op deze manier kunnen zij zelf 
ondervinden aan welke noden de infrastructuur moet voldoen om tot een kwalitatieve werking 
te komen. 
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De medewerkers van het Withuys zijn allemaal belangrijke partners in de totstandkoming 
van het eerste concept. Alle diensten worden uitvoerig bevraagd over wat hun noden en 
wensen zijn om tot een goede werking te kunnen komen. Er is ook een gezamenlijke 
oefening georganiseerd voor alle personeel van onderwijs en zorg waarbij in meerdere 
groepen een “nieuw” concept is ontwikkeld, vertrekkende van een blanco blad.  

Al deze stappen leveren heel veel informatie op voor de architecten, die ze vertalen in een 
“programma van eisen”. De kerngroep doorloopt het programma van eisen en maakt keuzes, 
die het de architecten mogelijk maakt een eerste concept te ontwikkelen. Op regelmatige 
tijdstippen worden genomen stappen en beslissingen teruggekoppeld naar een 
“referentiegroep” die breed is samengesteld met een vertegenwoordiging van verscheidene 
medewerkers uit de werking. 

In het voorjaar van 2017 zijn de architecten klaar met hun eerste concept. Dit concept 
stellen we eerst aan de kerngroep voor en achtereenvolgens aan de directieraad, de 
referentiegroep, de bouwcommissie en uiteindelijk ook aan de grote groep van medewerkers 
zorg en onderwijs. Vanuit alle geledingen kon men zijn bevindingen, opmerkingen en 
bezorgdheden formuleren. Aan de hand van deze input krijgen de architecten de opdracht 
een tweede concept uit te werken, dat inhoudelijk meer aansluit bij de noden van de werking 
van zowel het MFC, de school als het internaat. 

Het tweede concept is ons door de architecten voorgesteld begin juli 2017. Met deze 
voorstelling is een belangrijkse stap gezet in de richting van een gloednieuwe infrastructuur 
voor de kinderwerking (MFC en school) en het internaat. In de komende weken zal ook dit 
ontwerp op diverse manieren aan de werking worden voorgesteld en verder worden verfijnd, 
terwijl administratief de nodige stappen worden gezet om een “dossier” te kunnen 
samenstellen voor de bevoegde overheden. 
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