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1. INLEIDING 
  
We zijn blij u het algemeen jaarverslag 2019 van vzw De Bolster te kunnen voorleggen. 
Dit jaarverslag bestaat traditiegetrouw uit 2 delen en een aantal bijlagen.  
 
In deel 1 illustreren we hoe anno 2019 de voorziening inspeelt op een aantal maatschap-
pelijke evoluties enerzijds en op de ontwikkelingen in het zorglandschap anderzijds.  
Wat betekent dit voor cliënten en hun netwerk, voor medewerkers, voor De Bolster? 
Volgende 13 thema’s komen hierbij aan bod : opstart pakjesdienst Zingem, opstart Warme 
Buurten Zwalm, PromeNAHde, renovatie Buurthuis Kluisbergen, verhuis huis 1 Zwalm, 
nieuwe activiteitenwerking Gavere, contactclowns in Zwalm, zelfstandig wonen, 
sponsorproject nieuwbouw Kluisbergen, investeringenbeleid, vrijwilligerswerking, 
personeelsparticipatie, 5 jaar De Gaverkant. Deze 13 bijdrages vormen de kern van de 
folder ‘Terugblik op 2019’. Deze folder werd ruim verspreid zowel intern als extern. 
 
In deel 2 wordt naar jaarlijkse gewoonte gerichte informatie aangereikt omtrent onze 
cliënten en medewerkers. Deze informatie is vaak van kwantitatieve aard. 
 
Het mag duidelijk zijn dat dit jaarverslag alleen maar tot stand kon komen dankzij de inzet 
van meerdere medewerkers. Een woord van dank is hier dan ook op zijn plaats, niet in het 
minst aan het adres van dhr P. Jouretz die de redactie in handen nam. 
 
Veel leesgenot. We kijken uit naar jullie reactie. 
 
Geert Bonte 
mei 2020 
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2. THEMATISCHE BIJDRAGEN 
 

2.1. START PAKJESDIENST IN BUITENHUIS ZINGEM 
 
Graag stellen we onszelf en ons afhaalpunt voor online bestellingen aan u voor. Wij zijn 
negen mensen met een verstandelijke beperking die samen wonen in 2 huizen op de 
Kruishoutemsesteenweg 93, gelegen in de buurt van het station van Zingem. Het is de 
bedoeling dat we een zo gewoon mogelijk leven leiden. Daarom integreren we ons zoveel 
als mogelijk in de maatschappij. Zo steken we een handje toe op verschillende 
festiviteiten. We zijn betrokken bij de jaarlijkse ‘Koers op Rollen’ van café ’t Sportpaleis. 
We helpen op de Paasmarkt van de Gemeentelijke Basisschool De Bosrank. Af en toe gaan 
we naar de wekelijkse markt. Onze boodschappen doen we bij de lokale handelaars, en als 
we ééntje gaan drinken op café zit er altijd wel iemand die we kennen. Enkele cliënten 
zijn aangesloten bij de lokale verenigingen. Het is tweerichtingsverkeer: onze mensen 
geven iets aan de gemeenschap en krijgen ook veel terug. Zo gaan we al eens bij iemand 
een handje toesteken in de tuin en omgekeerd komt er een buurvrouw helpen met de 
strijk, naaien en vervoer. 
 
We zochten echter ook contact met jongere mensen. Dat bracht ons op het idee om een 
dienstverlening te voorzien die een jeugdiger publiek aanspreekt. Meer en meer mensen 
kopen via het internet, maar zijn uit werken als de pakjesdienst voor de deur staat. Dan 
worden hun aankopen in de tuin of voor de deur gezet, wat niet altijd veilig is. Of een 
huisgenoot komt vroeger thuis en ontdekt de verrassing die voor hem besteld werd. 
Daarom stellen we voor dat je je pakjes bij ons laat leveren. ’t Is eenvoudig en je hoeft er 
niets voor te betalen: wij doen dit puur omwille van het sociale contact. Je hoeft enkel 
ons adres op te geven als locatie voor levering. Je krijgt van de pakjesdienst een bericht 
wanneer het pakje in huis Zingem geleverd is en je kan het even later komen afhalen. Er is 
bijna altijd iemand thuis. 
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2.2. OPSTART WARME BUURTEN: ORGANISATIE 
       SINTERKLAASFEEST 
 
De leukste periode van het jaar is gepasseerd, ‘december’! We keken niet alleen uit naar 
Kerst en Nieuwjaar, maar vooral naar de komst van ‘Sinterklaas met zijn Pieten’. Jong en 
oud genoten van deze sprankelende magische periode. Voelde jij die spanning ook? Telde 
jij ook af tot 6 december? We zagen iedereen lachen, koekjes en snoepjes smullen, de 
kleintjes hadden een snorretje van chocolade toen ze van een te groot chocolademannetje 
beten en ook het openmaken van de vele pakjes maakte groot en klein gelukkig. 
 
Vanuit de werkgroep ‘Werken aan een warme buurt’ zijn we op zoek gegaan naar een 
leuke activiteit die de mensen uit de buurt en onze cliënten kon samen brengen. De 
cliënten en medewerkers willen graag kennis maken met de buren en samen met hen 
activiteiten doen. De voorziening wil de infrastructuur openstellen voor de buurt. Na wat 
brainstormen binnen onze werkgroep kwamen we op het idee om de Sint en zijn Pieten uit 
te nodigen en iedereen te laten mee genieten.  
 
Zo’n groot feest organiseren, dat konden we natuurlijk niet alleen. We gingen op zoek naar 
enkele enthousiaste partners uit de buurt om van ons Sinterklaasfeest iets moois te maken. 
We trokken onze stoute schoenen aan en spraken Greet aan. Wij leerden Greet kennen, 
omdat ze hier regelmatig met haar hond in het domein komt wandelen en dan spontaan 
een babbeltje met onze cliënten slaat. We legden Greet onze plannen voor om met en 
voor de buurt een Sinterklaasfeest te organiseren. Als bestuurslid bij de Gezinsbond was zij 
meteen enthousiast en stelde ze voor aan de Gezinsbond Zwalm/Horebeke om samen met 
De Bolster een geslaagd feest uit te werken. Martine, die jarenlang bij ons aan de receptie 
werkte en net in pensioen ging, kon de mensen van KVLV warm maken om mee te helpen 
op het feest. Super vonden we dat! Samen staan we sterk, … en we begonnen eraan. Het 
was een zeer fijne en vlotte samenwerking, De Gezinsbond, de KVLV, de collega’s van De 
Bolster … iedereen deed zijn best. Toen was het zover!  
 
Na heel wat organisatorische taken, een theatergezelschap zoeken, mailen, bellen, 
sponsors zoeken, vergaderingen, een brief schrijven aan de Sint … waren we klaar. Toen 
was het aftellen ... Want hij kwam, hij kwam, die lieve, goeie Sint in onze Warme Buurt! 
We bedanken iedereen die dit samen met ons mogelijk heeft gemaakt. 
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2.3. PROMENAHDE: CLIËNTEN NAH GAAN OP VAKANTIE 
 
Naar goede gewoonte organiseerde 
NAH Ronse ook dit jaar twee 
begeleide vakanties voor cliënten 
die anders niet in de mogelijkheid 
verkeren om er even tussenuit te 
zijn. Waar DyNAHmo vooral gericht 
is op cliënten die houden van 
intensief bewegen, biedt 
PromeNAHde een reis waar ook 
minder mobiele mensen aan kunnen 
deelnemen. Onze bestemming in 
2019: Cadzand! Dat betekent veel 
tijd om te wandelen op de dijk, om 
lekker samen te koken in het 
warme vakantiehuisje of om eens 
uit eten te gaan, … Eén dag gingen 
we samen op verkenning in de vele 
winkeltjes aan de kust, tot we plots 
overvallen werden door een 
gigantische stortbui! Gelukkig 
konden we schuilen in een tearoom 
waar we met een lekkere wafel snel 
opgewarmd waren. 

De kers op de taart van onze 
uitstap was een heuse boottocht 
voor de kust van Cadzand.  In de 
Oosterschelde en het 
Grevelingenmeer leven vrij grote 
populaties van gewone en grijze 
zeehonden. Zij komen op de 
zandbanken in grote groepen bij 
elkaar om te rusten in de zon en hun jongen groot te brengen. Soms zwemmen ze 
nieuwsgierig mee langs de boten die passeren. Wij hadden het geluk om grote groepen 
zeehonden te zien chillen op het strand! Ook het zicht was adembenemend met de zon die 
af en toe door het staalgrijze wolkendek heen kon prikken. 

Afsluiten deden we in stijl met mosselen à volonté in het dorpje “Filipines”. Het gerucht 
gaat dat daar de beste mosselen van de Benelux te vinden zijn – en dat kunnen wij alleen 
maar beamen … 
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2.4. BUURTHUIS KLUISBERGEN IN NIEUW KLEEDJE 
 
Na vele werkuren is het buurthuis af! Ook de inwijding is achter de rug, dus tijd voor de 
redactie (Wim, Louis, Mathias en Dirk) om te evalueren.  
 
Wat is het buurthuis en waarvoor wordt het gebruikt?  
Het buurthuis is eigenlijk een soort zaal ongeveer in het midden van ons gebouw, dicht bij 
de keuken. Iedereen komt wel eens in het buurthuis. Het wordt gebruikt voor 
familiedagen, recepties, vieringen, vergaderingen of besprekingen en pauzes van het 
personeel. Het is ook een goeie plaats om activiteiten te doen zoals bv. bingonamiddag, de 
cowboydans, carnaval, de soundmixshow, enz. In het buurthuis kan je gewoon ook eventjes 
gaan zitten, wat gaan kleuren, breien of een praatje maken met iemand anders. 
Gedurende de dag zie je wel altijd iemand in het buurthuis, ’s avonds is het daar stil! 
 
Hoe zag het buurthuis er vroeger uit?  
Er stonden groene (harde) zetels, grijze tafels met paars/roze stoelen, bruine houten 
kasten op wielen, bruine verniste ramen. De witte muren hadden vlekken. Er hingen kaders 
aan de muur en in de hoek stond een oud diascherm met een projector. Kortom: het was 
niet meer mooi en niet meer proper. 
 
Hoe ziet het buurthuis er nu uit? 
De muren zijn geschilderd in mooie kleuren. Ook de ramen en de deur zijn in dezelfde 
kleur geschilderd. Er is nieuwe verlichting, er hangen mooie lampen en er is ook led-
verlichting. Er staan nieuwe tafels en stoelen met een bijhorende kast die je moet sluiten 
met een code. Er werd ook een keukentje geïnstalleerd met een koelkast, een oven en een 
afwasbak. Er hangt een scherm aan de muur dat automatisch op en neer gaat. Aan het 
plafond hangt een beamer, en we hebben ook nieuwe geluidsboxen. Nu zijn de nieuwe 
zeteltjes ook geleverd, in het oranje. 
 
Waarom vinden jullie het nu beter dan vroeger?  
Dirk vertelt dat het nu veel mooier is. Hij vindt de lampen heel mooi en ook de kleuren 
vallen in de smaak. Hij vindt het beter dat er nu minder kaders aan de muren hangen.  
De zetels vindt hij iets te laag, want zijn benen staan nog zo hoog als hij zit, zegt hij.  
Als hij nog iets mocht toevoegen dan zou hij wat rozen op de tafels zetten als versiering. 
 
Mathias vindt het tof dat hij daar nu naar YouTube kan kijken, want vroeger was er geen 
wifi. Hij vindt de muren ook beter zonder kaders, maar hij zou één muur in een feller 
kleurtje schilderen. De zeteltjes zijn mooi, maar als hij nog iets zou mogen toevoegen, dan 
zou hij er een salontafeltje bij zetten. 
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Louis zegt dat hij tevreden is, maar dat het nog beter kan want er staat geen biljarttafel 
en geen flipperkast. Het zijn wel prachtige kleuren, mooie lampen en de zeteltjes zitten 
heel gemakkelijk.  
 
Wim vindt de kleuren heel schoon, maar zou toch wat kaders aan de muur hangen. 
De tafels en stoelen zijn mooi en ze zitten goed. Er is veel licht en het is gezellig.  
De zetels zijn zacht. Als hij nog iets mocht toevoegen dan zou hij enkele grote, groene 
planten zetten aan het raam. We mogen besluiten dat de verfraaiing van het buurthuis een 
geslaagd project is. De redactie geeft een duidelijke 9/10! 

 
 

2.5. WONEN OP HET HOOGSTE VERDIEP: VERHUIS  
HUIS 1 ZWALM 

 
Het is al heel lang zo … huis 1 kan je vinden op het gelijkvloers, daar in het hoekje. Je 
weet wel … altijd rechtdoor … maar dat is nu verleden tijd. Al een paar jaar ondervonden 
we toch wel wat nadelen: onze living werd te krap, onze slaapkamers lagen ver weg van 
onze living, onze cliënten wilden toch wat apart zitten, … Alle voor- en nadelen werden 
afgewogen en begin 2019 werd beslist dat we naar de tweede verdieping zouden 
verhuizen. We kregen volop inspraak hoe de living er dan zou moeten uitzien. Een tweede 
living was echt een noodzaak, want sommige cliënten wilden graag een plek waar ze rustig 
alleen kunnen zitten en eten. Een extra logeerkamer zou handig zijn, extra wc’s, … 
 
Het oude huis 6 kreeg een grondige opknapbeurt en midden oktober was het dan zo ver. 
Op dinsdag 15 oktober werden er een aantal slaapkamers verhuisd en ook al wat tafels. De 
volgende dag volgde de rest van het meubilair. Dankzij de mankracht van de technische 
ploeg was alles zeer snel geklaard. Nu is het even wennen (want waar zit wat nu weer?). In 
december kregen we ook nog nieuwe zetels en tafels. Dan was het helemaal af. Nu kunnen 
we onze werking nog meer op de wensen van onze cliënten afstemmen. En als zij content 
zijn, dan zijn wij het ook! 
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2.6. NIEUWE WERKING CLUSTER DIVA 
 
Swingstudio 
In oktober startte in het arbeids-centrum een nieuw atelier: De Swingstudio!  
Op woensdagnamiddag gaan we met een twaalftal cliënten dansen in het naburig 
schooltje. We werken steeds met eenzelfde opbouw: opwarming, aanleren van dansjes en 
een cooldown. 
 
Tijdens de opwarming kiezen de cliënten 
om beurten een beweging die de anderen 
dan imiteren. We stimuleren hen om 
zoveel mogelijk verschillende 
lichaamsdelen te gebruiken en bewegingen 
te bedenken. Als we goed zijn opgewarmd, 
dansen we de reeds gekende dansjes of 
leren we iets nieuws aan. Samen met de 
cliënten zoeken we gepaste bewegingen en 
leren die stapsgewijs aan. De cooldown is 
nodig om de dag nadien niet stijf te zijn. De sessie wordt op die manier rustig beëindigd. 
De cliënten zijn zeer enthousiast – elke week merken we groei  
in hun dans.  
Greet: “De dansjes die Valerie en Lotte maken zijn heel leuk!” 
Ciel: “Ik amuseer mij heel veel.” 
Natalie: “Woensdagnamiddag tijdens  
het dansen maken we altijd veel plezier  
en is het erg leuk.” 
 
Opstart G-Voetbal 
Na een fantastisch WK van onze Rode Duivels in 2018, is Koning voetbal ook in De Bolster 
neergestreken. Reeds vele jaren leefde de droom bij heel wat cliënten en deelnemers, 
maar ook bij mij als coach, om binnen De Bolster een G-voetbalploeg uit de grond te 
stampen. Toen ik in de regio ging polsen, waren heel wat voetbalclubs erg geïnteresseerd 
om samen te werken. De keuze viel op SK Munkzwalm, een warme club uit onze regio met 
een heel vriendelijke Marleen Denijs als jeugdvoorzitster. SK Munkzwalm is een club met 
fantastische mensen die een hart hebben voor onze voetballers. We gingen op zoek naar 
sponsors, kledij, ballen, voetbalschoenen, scheenbeschermers, … Begin september 2018 
was het dan zover …  we werden officieel spelers van de Belgische voetbalbond! We 
trainen sindsdien telkens op woensdagnamiddag gedurende 2 uur, deels in onze sportzaal, 
deels in SK Munkzwalm op hun kunstgras. Bij de start was het doel om keihard te trainen, 
heel veel plezier te maken en om dan in de lente van 2019 onze eerste wedstrijd te 
spelen. Onze nieuwe G-ploeg speelde in het weekend van 12 en 13 oktober 2019, na 
maandenlange voorbereiding, een eerste tornooi op Massemen. Het was genieten.  
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Dankzij de sponsoring van Rotary Brakel-Zwalmvallei, garage Tuybens, de club SK 
Munkzwalm en de vele kleine sponsors kregen we de kans om te starten en te groeien.  
Het bleef trouwens niet bij die paar 
wedstrijden. Sindsdien speelden we een tornooi 
in Sparta Petegem met een 300-tal G-sporters en 
hebben we ook onze eerste thuiswedstrijd 
afgewerkt tegen Sporting Lokeren en Zottegem. 
Voetbal is een feest en zo ook in De Bolster. 
Bewegen, genieten, sociaal contact, groeien, 
samenwerken en hard werken om steeds beter 
te leren voetballen zijn onze waarden.  
 
Maken deel uit van onze Blauwe Bolsters:  Denis 
Lauwers, Mario Roussel, Lieven Vermeulen, 
Karen Verschuere, Steven Dhaenens, Wesley 
Callebaut (kapitein), Joël De Pooter en Kim 
Moerman. 
 
Opstart computeratelier 
In het arbeidscentrum zagen we de laatste tijd een verandering: er verschenen cliënten 
met tablets en smartphones, ze vroegen naar de wificode, … En we dachten: de 
digitalisering in het arbeidscentrum is begonnen. Misschien is het tijd om te starten met 
een computeratelier? Na een bevraging bleek er veel  
interesse en werkten we samen met het volwassenenonderwijs een computeratelier uit.  
Het computeratelier is in samenwerking met het volwassen-onderwijs en gaat door in het  
computerlokaal van GBS De Vier-klaver. Debby (leerkracht volwassen-onderwijs) stelde de 
cursus op, Jana (begeleidster arbeidscentrum) paste deze aan de noden van de cliënt aan. 
De begeleiding tijdens het computeratelier gebeurt door Debby, Jana en afwisselend een 
extra begeleider uit het arbeidscentrum. De cliënten leerden  de computer aanzetten, de 
muis vasthouden, met de muis klikken. Toen dit vlot verliep, gingen we een stapje verder. 
De cliënten leerden programma’s zoals Paint of de rekenmachine openen. In Paint leerden 
ze met de muis slepen, klikken, hun naam schrijven en kleurplaten inkleuren.  
Verder leerden ze nog zaken opzoeken op Google, YouTube (veilig gebruik) en op de 
website van De Bolster. Ze kunnen nu ook foto’s bewerken/verwerken en nog zoveel meer. 
 
Enkele reacties van cliënten en omgeving:  
Vader van Wendy: Elke donderdag komt 
Wendy thuis en toont ze wat ze geleerd 
heeft. Vroeger maakte ze enkel puzzels op 
de computer, maar nu doet ze al zoveel 
meer. 
Moeder van Anouk: Ze is zo enthousiast 
over de computerles dat ze dit thuis ook 
wil overlopen. 
Peggy: Het is super leuk! 
Lesgeefster Debby: Het is een uitdaging 
omdat ik deze doelgroep niet zelfstandig 
aan het werk kan zetten en alles stap voor 
stap moet uitwerken, maar het is de max! 
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2.7. CURIEUZE NEUZEN: DE CONTACTCLOWNS IN ACTIE IN DE 
BOSKANT ZWALM 

 
De Bolster heeft gedurende enkele jaren een mooie samenwerking opgebouwd met de 
contactclowns in de vestiging Kluisbergen. Contact maken met personen met een 
verstandelijke beperking is niet altijd gemakkelijk.  
 
Sinds 2014 werken we samen met de ‘contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw’, zoals ze 
officieel heten, en trachten we om het bestaande contact met cliënten nog te versterken 
door op een subtiele en respectvolle manier te communiceren via geluiden, lichaamstaal, 
aan-rakingen, … De contactclowns richten zich hoofdzakelijk op de mogelijkheden van de 
cliënten, aanvaarden hen zoals ze zijn en hebben respect voor hun unieke persoonlijkheid, 
hun innerlijk gevoelsleven en hun eigen verhaal. De werking van de contactclowns in de 
totale zorgbenadering van de cliënten draagt ontegensprekelijk bij tot hun levenskwaliteit. 
Door zorgverleners hierbij te betrekken via overleg verhoogt dit de kwaliteit van de zorg. 
Deze geïntegreerde aanpak maakt dat de energie stroomt in het hele ‘huis’. En dat voelt 
iedereen! Mede dankzij de financiële steun van Lions Ghent Seaport hebben we de 
samenwerking met de contactclowns kunnen doortrekken naar onze vestiging in Zwalm.  
 
Speciaal bezoek in De Boskant …  
Een groene salopette, twee verschillende kousen, een gekke hoed en een rode neus. Nee, 
dit gaat niet over een bezoek aan het circus. Een clown, dat wel. Maar zeg niet zomaar 
‘clown’ tegen een contactclown!  Met hun stem, hun lichaam en enkele attributen 
proberen ze contact te maken met de cliënten. Sommigen begonnen, alleen al bij het zien 
van zo’n gekke verschijning, te lachen. Maar bij anderen, cliënten die wat meer in hun 
eigen leefwereld leven, was dit toch meer een uitdaging. Als begeleider hadden we 
meteen door dat we niet met gewone clowns te maken hadden. Deze clowns leken 
subtieler, wat meer ingetogen, maar toch steeds met een gekke kwinkslag. Uit hun 
rugzakje toverden ze allerlei spullen zoals een sjaaltje om samen met Francine onder te 
kruipen of een muziekdoosje waar Huguette heldere klanken uit haalde. Sommige cliënten 
lieten de clowns maar al te graag toe om samen te zottebollen, anderen bekeken het 
liever allemaal wat van op 
afstand. En zo werden deze 
bezoekjes voor iedereen 
waardevol, elk op hun eigen 
manier! De contactclowns 
komen gedurende het jaar 
een 8-tal keren langs bij de 
cliënten. Zij tasten af wat die 
dag haalbaar is voor de 
cliënten, waar de cliënten van 
genieten en bij wie ze een 
stralende lach kunnen 
toveren. We willen dan ook 
een woord van dank richten 
aan Lions Club Ghent Seaport 
voor de sponsoring voor dit 
prachtige project! Dank je 
wel! 
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2.8. VAN BESCHERMD WONEN NAAR ZELFSTANDIG WONEN 
 
In 2019 wijzigde de naam van ‘dienst Beschermd Wonen’ naar ‘dienst Zelfstandig Wonen’. 
Dit omwille van verschillende redenen. De benaming ‘beschermd’ is een term die we 
kunnen plaatsen binnen het vroegere zorglandschap en die verwijst naar ‘zorgen voor’. 
Omwille van de evoluties binnen de maatschappij stellen we vast dat we binnen de dienst 
Zelfstandig Wonen niet zozeer ‘zorgen voor’, maar wel ‘zorgen dat’. Als begeleider staan 
we naast de cliënt en luisteren we naar de noden en de vragen van de cliënt. Hiervoor 
kijken we dan naar wie deze vragen best beantwoordt. Naast de begeleiding door 
professionelen vanuit de dienst Zelfstandig Wonen, werken we ook samen met het netwerk 
van de cliënt (familie, vrienden, vrijwilligers) en met reguliere dienstverlening zoals 
thuisverpleging, familiehulp, poetshulp … We merken eveneens dat de doelgroep binnen 
Zelfstandig Wonen wijzigt. De cliënt heeft andere  ondersteuningsvragen dan voorheen, is 
mondiger en het accent ligt meer dan ooit op zelfstandigheid en ‘ondersteuning enkel waar 
nodig’. 
 
De laatste jaren heeft de dienst Zelfstandig Wonen een enorme groei gekend. We bieden 
mobiele begeleiding (aan huis) aan 22 cliënten binnen de regio Zwalm, Gavere, Zottegem, 
Kruisem, Merelbeke en Zwijnaarde, dit binnen het persoonsvolgende budget en 
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Daarnaast bieden we sinds december 2019 ook 
ambulante begeleiding via het bureau Zelfstanding Wonen op de Markt 27 te Gavere. Na 
afspraak kan de cliënt er terecht voor hulp bij administratie, een ondersteunend gesprek 
en afstemming met andere diensten.  
 
In het kantoor op de Markt is eveneens de dienst Begeleid Werken gevestigd. Het team 
Begeleid Werken ondersteunt de cliënt in zijn zoektocht naar tewerkstelling en volgt het 
verdere proces mee op.  
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2.9. DROOM MEE MET DE CLIËNTEN VAN KLUISBERGEN 
 
Vzw De Bolster bouwt aan de toekomst en realiseert hiervoor een nieuwbouwproject  in 
Kluisbergen. In het nieuwe gebouw kunnen 32 cliënten met nursing- en/of 
gedragsproblematiek, die nu al in de voorziening wonen, genieten van verbeterde woon- en 
leefomstandigheden. Ook vier nieuwe cliënten kunnen er hun intrek nemen. De realisatie 
van het project is voorzien voor eind 2020, waardoor de ingebruikname van het gebouw 
gepland is in het voorjaar van 2021. 
 
Allerhande sponsoring stelt de voorziening in staat om extra cliëntgerichte initiatieven te 
realiseren. Deze initiatieven betekenen steeds een meerwaarde voor onze cliënten. We 
willen iedereen bedanken voor de steun die de organisatie gedurende het jaar mocht 
ontvangen. Vzw De Bolster is steeds op zoek naar nieuwe sponsors. 
 
Droom met ons mee! 
Om extra initiatieven te kunnen 
realiseren voor onze cliënten starten we 
in 2020 met de campagne ‘Droom met 
ons mee’. Deze campagne zal het 
nieuwbouwverhaal vanuit de leefwereld 
van de cliënten vertellen. Vanuit het 
globale nieuwbouwproject werden een 
aantal deelprojecten gekozen  waarvoor 
we sponsoring zullen zoeken; nl. een 
moestuinproject en de aankoop van 
aangepast meubilair (schommelstoel, 
speeltuigen, snoezelmeubilair, …). De 
cliënten zullen tijdens de campagne 
vertellen waarom deze projecten voor 
hen van belang zijn. 

 
2.10. INVESTEREN IN DE TOEKOMST 
 
Het infrastructureel masterplan van vzw De Bolster voorziet in een aantal grote 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Een aantal daarvan zijn reeds uitgevoerd. Denk maar 
aan de nieuwbouw “De Gaverkant” en de renovatie van “De Boskant”. Momenteel wordt 
gewerkt aan een nieuwbouw te Kluisbergen waar in het voorjaar van 2021 32 
nursingcliënten hun intrek zullen nemen. Verder wordt reeds nagedacht over de renovatie 
van het hoofdgebouw in Zwalm. 
 
Naast deze grote infrastructuurwerken wordt er elk jaar een vast afgesproken bedrag 
geïnvesteerd in kleinere onderhoudswerken en aankopen met als doel de bestaande 
infrastructuur gezond te houden. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, maar dat is ook 
nodig aangezien de totale leef- en werkoppervlakte 17.000 m² bedraagt.  
 
Omdat 2018 een financieel gezond jaar was, besliste de Raad van Bestuur om een aantal 
extra investeringen te doen gespreid over 2019 en 2020. Met dit bedrag kunnen ook 
initiatieven aan bod komen die vroeger wel eens als niet-prioritair bestempeld werden. 
Een rondvraag bij onze clusterverantwoordelijken bracht een aantal interessante 
investeringsnoden naar boven zoals: 

 Roelstoeltoegankelijk maken van het terras arbeidscentrum te Gavere 

 Tuinhuis voor de leefgroepen van De Boskant 

 Tuinhuis voor het buitenhuis Gavere en arbeidscentrum 
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 Automatisatie van ingangsdeuren in Kluisbergen 

 Uitbreiden wagenpark met een auto voor individueel rolstoelvervoer 

 Beperkt oproepsysteem in NAH Ronse 

 Verdere inrichting buurthuis Kluisbergen met aangepast meubilair 

 Voorzien van zonnewering in diverse gebouwen  
 
Dankzij dit extra budget kan aan deze noden tegemoet gekomen worden zonder de gewone 
onderhoudsinvesteringen te remmen. 

 
2.11. TWEE HANDEN OP ÉÉN BUIK 
 
Op hun lange fietstochten langs de Dender hertekenen ze de Ronde van Vlaanderen en 
leren ze van elkaar. ‘Wat Kjell mij vertelt, zeg ik nooit verder. Niet aan zijn begeleiders, 
en zelfs niet aan mijn vrouw’, zegt Danny De Stammeleer (52). Naast hem trekt Kjell 
Steurbaut (28) grote ogen. ‘Zelfs niet aan Tanja?’, vraagt hij verwonderd. Intussen trippelt 
hond Billie, zwart en ruim een meter hoog, tussen hen door. Kjell kan zijn ogen niet van de 
hond afhouden. ‘Mijn liefde voor Billie is nog groter dan die voor Danny’, zegt hij, gevolgd 
door een luide bulderlach. Kjell heeft een aangeboren verstandelijke beperking en 
verblijft in vzw De Bolster in Herzele. Al twee jaar is hij vriend aan huis bij Danny en zijn 
vrouw Tanja. Zij werkt als chauffeur in het dagcentrum van De Bolster en gaf zich als 
vrijwilliger op om Kjell in hun gezin op te nemen. 
 
Samen koersen  
Tijdens hun eerste uitstap, naar 
de Antwerpse Zoo, ‘was het 
direct grote liefde tussen ons’, 
zegt Kjell, met een blik naar 
Danny. ‘Dat zou ik nu ook weer 
niet zeggen’, grapt die. Het 
typeert die twee: voortdurend 
vliegen kleine steekjes onder 
water heen en weer.  
Hij leerde ondertussen dat hij 
moet oppassen met ironie, dat 
Kjell die soms voor waarheid 
aanneemt. ‘Mijn humor moet op 
zijn Kjells zijn, maar het helpt 
om de drempels te verlagen.’ 
Kjell kan er bovendien goed mee 
om. ‘Danny weet dat ik altijd iets zal terugzeggen.’ De twee vonden elkaar al snel in een 
gedeelde passie: de koers. De vele kilometers die hij samen met Danny langs de oevers van 
de Dender reed, zitten daar vast en zeker voor iets tussen. ‘We zijn ook al samen naar het 
Centrum van de Ronde van Vlaanderen geweest’, zegt Danny. ‘Kjell heeft daar nogal 
uitgesproken meningen over.’  
Hij was ooit drie uur lang bezig met het hertekenen van het parcours. ‘Het trekt daar op 
niets’, pikt Kjell in, waarna hij een overzicht geeft van alle heuvels in de omgeving die hun 
plaats zouden moeten krijgen. ‘Zo gaat dat vaak als wij samen op pad zijn’, zegt Danny.  
 
Gedeelde geheimpjes  
De twee vinden ook steun bij elkaar in de strijd tegen de kilo’s. In april onderging Kjell een 
maagoperatie. Sindsdien is hij al dertig kilo kwijt. ‘Mijn diëtiste heeft zelfs gezegd dat ik 
weer bier mag drinken’, gooit hij op tafel. Tanja gaat in het verweer, Kjell zet door: ‘Als 
ik alleen met Danny weg ben, mag dat wel.’ ‘Ssst,’ zegt Danny, ‘niet al onze geheimen op 
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tafel gooien!’ Geheimen hebben ze wel onder hun tweetjes, bekennen ze, en die delen ze 
ook in hun private gesprekken op WhatsApp. Danny helpt Kjell ook met sociale media. 
‘Kjell heeft het hart op de tong. Als hij boos is, plaatst hij dat soms online, ook als dat niet 
zo’n goed idee is. Dan leg ik hem dat uit.’ Die vertrouwensband opbouwen heeft veel tijd 
gekost. ‘Mensen hebben vroeger vaak gelogen tegen mij’, zegt Kjell. Tot vandaag heeft hij 
het daardoor moeilijk om zich aan anderen te binden, om te geloven dat ze hem trouw 
blijven. ‘Pas sinds kort begint hij te beseffen dat wij hem niet zullen laten vallen’, zegt 
Danny. ‘We halen er zelf veel voldoening uit om hem een thuis te geven. Ik geniet ervan 
om hem bezig te zien, om hem iets te kunnen leren.’ Als de twee over iets ‘totaal niet 
overeenkomen’, dan is het muziek. Kjell is een grote fan van Helmut Lotti, Danny niet.  
Kjell trad intussen op, op het Zomerfeest van De Bolster. ‘Heel misschien’, zegt Kjell, 
‘zing ik in de toekomst wel Zeven anjers, zeven rozen’ - het favoriete liedje uit Danny’s 
kindertijd. ‘Dat is nu eens vriendschap!’ 

 
2.12. MET DE GROTE P: PERSONEELSPARTICIPATIE 
 
Participatief werken staat al langer op de to-do-lijst van het personeelsbeleid van De 
Bolster. In 2019 werd er echter ook op participatieve wijze werk van gemaakt. Zes 
werkgroepen, bestaande uit een mix van medewerkers uit de beleidsadvies-groep en de 
leidinggevenden, bogen zich over de volgende thema’s:  
 
Visietekst  
What’s in a name? Als we ‘participatie’ zeggen, verstaan we dan allemaal hetzelfde? Er 
werd vergaderd, geschreven en geschrapt. Tijdens een algemene personeelsvergadering 
werd een voorlopige werkversie van de tekst voorgelegd aan de medewerkers. Konden ze 
er zich in vinden? Gaf zo’n visie goesting om ermee aan de slag te gaan? Hadden ze zin om 
hun schouders eronder te zetten? De vragen werden positief beantwoord en de definitieve 
visietekst zag het levenslicht. De werkgroep is ondertussen ontbonden, maar engageert er 
zich toe om veertiendaags via cartoons en interessante tips en tricks participatie onder de 
aandacht te houden.  
 
Participatief vergaderen  
De werkgroep ontwikkelde een checklist voor participatief vergaderen. Deze legt de 
nadruk op de wijze waarop medewerkers hun bijdrage aan de vergadering kunnen 
voorbereiden, hoe ze hun mening op het moment zelf kunnen brengen en hoe ze kunnen 
omgaan met de toevoegingen van anderen. De checklist is te vinden in de vergaderzalen 
van De Bolster. 
 
Stimuleren tot medeverantwoordelijkheid  
Gedurende een lange, vruchtbare dag namen de leidinggevenden deel aan een vorming 
rond Themagecentreerde Interactie. Dit model wil bij elk onderwerp dat in een team ter 
sprake komt, bekijken hoe dit kan benaderd worden vanuit een balans tussen vier 
factoren: het individu (= de medewerker), het team waarvan hij deel uitmaakt, de taak en 
de maatschappelijke context waarbinnen wij allen werken. Dat was het ‘wat’ van TGI. 
Begin 2020 werd ook reeds een intervisie-moment gepland rond gesprekken voeren over 
onderwerpen of thema’s die leven in een groep.  
 
Open communicatie en feedback 
De werkgroep lanceerde een poster waarbij in één oogopslag de belangrijkste principes 
van feedback geven en feedback ontvangen vervat werden. Er ging ook een webinar door 
met als thema ‘feedforward’ of hoe we kunnen ophouden met mopperen en ons richten op 
oplossingen.  
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Silo-denken  
Met het begrip ‘silo-denken’ wordt in De Bolster bedoeld dat er soms te veel binnen het 
eigen team, de eigen dienst, het eigen departement gewerkt wordt. Het is dan ook de 
bedoeling om enkele muren te slopen en beslissingslijnen korter te maken. Als eerste werd 
het opnameproces hertekend waarbij de sociale dienst en de bewonersadministratie 
nauwer met elkaar gingen samenwerken. Een tweede thema waarmee een start genomen 
werd zijn de ondersteuningspakketten.  
 
Afspraken  
Deze werkgroep schoot slechts aarzelend uit de startblokken. Hebben we nu te veel of te 
weinig afspraken? Dat hing ervan af aan wie je de vraag stelde. Ondertussen werd de 
beslissing genomen dat er niet zal gewerkt worden aan het wijzigen van de afspraken, 
maar wel aan het sensibiliseren rond enkele afspraken.  

 
2.13. EEN TERUGBLIK NAAR DE VERHUIS VAN DE GES- 

  CLIËNTEN 
 
De Gaverkant vierde in 2019 zijn eerste lustrum. Deze vijf jaren zijn voorbijgevlogen. We 
danken graag de directie die zovele jaren geleden groen licht gaf voor deze mooie setting 
voor cliënten met een GES-problematiek. En omdat ze ons dagelijks vertrouwen schenkt en 
kansen geeft. Samen met Ingeborg Vermoesen, onze ortho-agoge en pionier van het eerste 
uur, en Barbara De Vriese van de sociale dienst zijn we al die tijd compagnons de route. 
Samen met de clusterverantwoordelijken Riet Van Nevel en Mathias Reynaert gingen we op 
pad , nu is het met Inkie De Cnuydt dat we dagelijks streven naar een optimale 
professionele zorg. 
 
De vele collega-begeleiders 
van het wonen als van de 
dagbesteding zorgen voor 
een warme plek voor de 
cliënten. Dagelijks gaan we 
samen met de cliënten en 
hun netwerk op zoek om hun 
leven vorm te geven en te 
ondersteunen. Ook de vele 
vrijwilligers die zich 
engageren voor de cliënten 
van De Gaverkant zijn van 
onschatbare waarde. Ons 
hart en onze dank gaan in 
het bijzonder uit naar alle 
cliënten van De Gaverkant, 
ook zij die ons ondertussen 
hebben verlaten of van ons zijn heengegaan. Dagelijks worden we verrast door hun 
bijzondere talenten, door hun bijzonder levensverhaal, door hun vele kwaliteiten, …  
 
De cliënten zorgen ervoor dat we iedere dag opnieuw mogen uitkijken naar een bijzondere 
fijne werkdag. Iedere dag opnieuw geven ze heel veel kleur aan ons professioneel bestaan. 
We kijken alvast heel erg uit naar de toekomst, samen met het ganse team van De 
Gaverkant en allen die betrokken zijn op de zorg voor de cliënten. 
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3. DE CLIËNT  
 

3.1. OUTPUT RTH 
 

 Aantal Punten 

Mobiele begeleidingen 449 104.06 

Ambulante begeleidingen 4 0.62 

Dagen van dagopvang 1483 110.5335 

Dagen van nachtopvang 345 44.85 

Totaal RTH punten  260.0635 

 
 

3.2. CLIËNTGERICHTE INFORMATIE 
 

3.2.1. Zorgzwaarte cliënten 
 
In het kader van de zelfevaluatie willen we op de één of ander manier ook de zorgzwaarte 
van de aanwezige cliënten in kaart brengen en opvolgen. Dit is geen eenvoudige klus. 
Zorgzwaarte is een ruim begrip dat diverse indicatoren omvat. De inhoudelijke invulling 
van dit begrip vergt nog wat werk en tijd. Deze rubriek zal de komende jaren meer vulling 
krijgen.  
 
We vinden het alvast belangrijk om onze kengetallen met betrekking tot de medische zorg 
verder op te volgen. 
 
Medische zorg Tehuis 
 
Opnames eendagskliniek 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Zwalm 16 8 6 11 31 

Kluisbergen 10 11 11 15 8 

NAH – Ronse 2 1 2 2 0 

 
Opnames ziekenhuis 
 2019  2018  2017  2016  2015 

 Aantal 
opnames 

Opname 
dagen 

Aantal 
opnames 

Opname 
dagen 

Aantal 
opnames 

Opname 
dagen 

Aantal 
opnames 

Opname 
dagen 

Aantal 
opnames 

ZW 37 208 45 257 44 176 45 234 48 

KL 8 55 15 112 20 174 26 302 13 

NAH 3 26 6 83 1 4 6 132 4 

 
Consultaties specialisten* 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Zwalm 372** 470** 649 564 596 648 

Kluisbergen 171 172 170 217 180 109 

NAH Ronse  52 65 75 71 127 122 

 
*incl. tandarts. 
Opm. in Zwalm zitten consulten psychiater niet vervat in de gegevens, gezien psychiater in 
dienstverband (en bijgevolg geen externe consultaties). 
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**gegevens buitenhuizen niet beschikbaar. 
 
Specialistische behandelingen 
 
Zwalm 

Psychotherapie 2 

 
Kluisbergen 

/ 

NAH  

Psycholoog 37 

 
Dementie 
Betreft aantal cliënten bij wie in 2019 de diagnose dementie gekend was of werd 
vastgesteld. 
 

Zwalm 17 

Kluisbergen 1 

Ronse 2 

 
Palliatieve processen 
Betreft aantal cliënten bij wie er in 2019 comfortzorg of palliatieve zorg lopende was of 
werd opgestart. 
 

Zwalm 8 

Kluisbergen 0 

Ronse 1 

 
Samenwerking met netwerk palliatieve zorg: aantal cliënten voor wie er in 2019 werd 
samengewerkt met Netwerk Palliatieve zorg. 
 

Zwalm 2 

Kluisbergen 0 

Ronse 0 

 
GES-indicatoren 
 
Individuele plannen afzondering 

Zwalm 16 

Kluisbergen 9 

Ronse 0 

 
Outreach psychiatrie 

Zwalm 2 

Kluisbergen 0  

Ronse 0 

Inclusief samenwerking met GAUZZ 
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Fixatiebeleid 
 
Individuele plannen Fixatie 

Zwalm 8 

Kluisbergen 9 

Ronse 0 

 
Zorggebonden punten 
 

Bijgevoegde tabel geeft de stand van zaken weer per 31/09/2019. Het is op basis van deze 

“foto” dat de personeelsmiddelen voor 2020 worden toegewezen. In termen van zorgzwaarte 

dient er rekening mee gehouden dat de zorggebonden punten steeds een combinatie zijn 

van enerzijds de zorgzwaarte van de cliënt enerzijds en de effectieve ondersteuning (de 

frequentie van het zorggebruik) anderzijds. Dus het is logisch dat een cliënt dagcentrum met 

dezelfde zorgzwaarte minder zorggebonden punten vertegenwoordigt dan een cliënt met 

dezelfde zorgzwaarte die 7 op 7 woonondersteuning geniet. Daar waar het totaalpakket per 

cluster uiteraard ook medebepaald wordt door het aantal cliënten dat ondersteund wordt, 

geeft het gemiddelde een indicatie over de verhoudingen qua zorgzwaarte. 

 

Vestiging Cluster 
Totaal PNT 

ZORG Gemiddelde 

ZW Cluster 123 2085,92 61,35 

ZW Cluster 123_DC* 135,98 22,66 

ZW Cluster GES 2123,02 66,34 

ZW Cluster Nursing 2263,06 72,15 

ZW 
Cluster 
Nursing_DC 82,34 20,58 

ZW Cluster Buhu* 1534,64 51,58 

ZW DC_ABC* 527,02 14,24 

ZW ZeWo* 433,10 24,06 

ZW BeWe* 15,77 1,89 

Klb Kluisbergen 3841,19 61,29 

NAH NAH tehuis 726,87 58,29 

NAH NAH DC 132,33 11,03 

NAH ZeWo* 71,17 23,72 

  13972,42  

    

  Gemiddelde tehuis 61,83 

  Gemiddelde DC 17,13 

  Gemiddelde ZeWo 23,89 
 

* DC = dagcentrum 
  ABC = arbeidscentrum 
  Buhu = buitenhuizen 
  Bewe = begeleid werk 
  ZeWo = zelfstandig wonen 
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3.2.2. Opnames/verloop 
 

Persoonsvolgende Budgetten 

 
Voor de opvolging van de in- en uitstroom verrekenen we het puntenpakket die cliënten 
vertegenwoordigen op jaarbasis. Deze opvolgingswijze hanteren we als referentie in het 
kader van het opnamebeleid. We nemen hierin ook enkel structurele gegevens mee.  
De hieronder aangegeven punten betreffen dus ondersteuningen van onbepaalde duur en 
wordt er abstractie gemaakt van evt. tijdelijke ondersteuningen in de loop van het jaar. 
 
Voor 2019 levert dit volgend eindresultaat op: 
 Uitstroom: 396 punten 
 Instroom: 486 punten 
 
Hierbij dient rekening gehouden dat het jaar met een negatief saldo -57 punten werd 
gestart (o.m. ten gevolge van een overlijden op het einde van het vorig jaar). 
 
Uitstroom 
Uit het Wonen (woon- & dagondersteuning) was er een uitstroom van 4 cliënten. Daarvan 
waren er 2 overlijdens. Twee cliënten kozen voor ondersteuning bij een andere 
zorgaanbieder.  
 
Uit de dagondersteuning (dagcentrum) was er een uitstroom van 2 cliënten, waarvan 1 
overlijden en 1 stopzetting. 1 cliënt stroomde uit Zelfstandig wonen ten gevolge van 
verhuis naar een andere zorgaanbieder. 
 
Instroom  
Binnen het Wonen was er een instroom van 5 cliënten. Daarnaast stroomde 1 cliënt 
dagondersteuning door naar woonondersteuning middels budget noodsituatie. 
 
Instroom dagondersteuning: 2 cliënten.  
 
In 2019 waren er 2 bijkomende cliënten voor individuele ondersteuning middels PVB. 
Daarnaast was tevens 1 cliënt die doorstroomde van woon- & dagondersteuning naar 
zelfstandig wonen. Overige bewegingen qua in- en uitstroom van budgetten hadden te 
maken met aanpassingen of wijzigingen qua budgetten of qua ondersteuning. 
 

RTH 

In 2019 zijn we gestart met dezelfde RTH-erkenning als in 2018, m.n. 178 punten. Dit is 

het maximaal subsidieerbare pakket. Binnen de RTH-erkenning word er echter slechts 

gesubsidieerd op basis van de reëel geleverde prestaties (tot het maximaal 

subsidieerbare). Bovendien dient er altijd rekening gehouden met stopzettingen, 

verminderingen, nieuwe vragen enz. Daarom doen we er goed aan naar iets meer realisatie 

toe te streven, zodat zeker de voorziene erkenning gehaald wordt. In de loop van het jaar 

werd er bovendien nog een uitbreiding toegekend, zodat we evolueerden naar een 

erkenning van 192 (voor 2019 was dit dan een uitbreiding pro rata vanaf september). 

 

Te realiseren in 2019: 182 punten 

Gerealiseerd in 2019:  260 punten  
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Daarvan worden er dus slechts 182 gefinancierd. Evenwel werden er voor kortverblijf via 

respijtzorg bijkomend 37 punten via een collega-voorziening overgedragen. 

In totaal maakten 66 verschillende personen gebruik van ondersteuning via RTH.   

 

 Aantal personen Aantal ondersteuningen 

Mobiele begeleiding 36 461 begeleidingen 

Dagopvang 30 1207 dagen 

Verblijf 2 9 nachten 

 

De tendens die we de voorbije jaren reeds opmerkten, zette zich in 2019 verder, m.n.dat 

de instroom in de dagcentra quasi uitsluitend via RTH plaatsvond. RTH publiek blijkt 

evenwel ook een heel stuk volatieler te zijn: in vergelijking met 2018 zijn er 12 cliënten 

uitgestroomd en 16 nieuwe cliënten ingestroomd. Daarnaast zien we geregeld dat RTH de 

toegangspoort is tot ons zorgaanbod in afwachting van een ter beschikkingstelling van een 

persoonsvolgend budget. Op dat moment zien we dan ook dat de vraag naar meer 

ondersteuning ook bij ons als reeds gekende zorgaanbieder gesteld wordt. 

 

Daarnaast waren er 18 personen die van respijtzorg gebruik maakten (opmerking: dit 

kunnen ook cliënten zijn die reeds via PVB dagondersteuning krijgen, in geval ze reeds 

voor 31/12/2016 ondersteuning genoten). Dit vertegenwoordigde 333 nachten verblijf en 

203 hierbij aansluitende dagen dagondersteuning. 

 

Zorgvraagteam 

91 aanmeldingen werden behandeld. 
Dit resulteerde in 30 opnames: 
- 19 via RTH, incl. respijtzorg (12 daarvan voor Dagondersteuning) 
- 11 via PVB, waarvan 9 opnames voor onbepaalde duur en 2 voor kortverblijf 
 
Binnen dit geheel waren er 6 nieuwe opnames voor Zelfstandig wonen (2 via PVB en 4 via 
RTH). 
 

3.2.3. Individuele dienstverleningsovereenkomsten 
 
In deze tabel wordt vermeld per locatie hoeveel IHP’s (besprekingen individueel 
handelingsplan) er in 2019 zijn doorgegaan in Kluisbergen, Beerlegem en Ronse. Telkens 
wordt ook vermeld hoe frequent wettelijke vertegenwoordigers aanwezig waren op deze 
cliëntbesprekingen of achteraf deze informatie met hen werd gedeeld.  
Daarnaast wordt ook nog weergegeven hoeveel gesprekken er met wettelijke 
vertegenwoordigers plaatsvonden op initiatief van hen of op initiatief van de organisatie 
wat betreft cliëntoverleg buiten het IDO. 
 

 Zwalm Kluisbergen Ronse 

Aantal IHP-besprekingen 
 

54 27 2* 

Aanwezigheid wettelijk 
vertegenwoordigers / 
sociaal netwerk 

45 23 / 
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Aanwezigheid cliënt 26 18 / 

Cliënt actief betrokken bij 
voorbereiding  IHP 
 

38 16 / 

Opvolgingsgesprekken met 
wettelijk 
vertegenwoordigers  op 
hun initiatief 
 

7 (*) 5 / 

Opvolgingsgesprekken met 
wettelijk 
vertegenwoordigers  op 
ons  initiatief 
 

18 (*) 2 / 

(*) van 1 cluster hierover geen gegevens beschikbaar 

 
Evolutie  

Zwalm 2019 2018 2017 2016 2015 

Aantal IHP-besprekingen 54 54 56 61 43 

Aanwezigheid wettelijke 
vertegenwoordigers 

45 45 47 52 37 

 

Kluisbergen 2019 2018 2017 2016 2015 

Aantal IHP-besprekingen 27 19 16 18 23 

Aanwezigheid wettelijke 
vertegenwoordigers 

23 17 14 15 20 

 

Ronse 2019 2018 2017 2016 2015 

Aantal IHP-besprekingen 0* 7 5 11 9 

Aanwezigheid wettelijke 
vertegenwoordigers / 
sociaal netwerk 

/ 0 0 7 7** 

 
* Het voorbije jaar zijn de handelingsplanbesprekingen binnen NAH nauwelijks tot niet 
doorgegaan ten gevolge van interne reorganisaties en herevaluatie van het proces. 
 
**Binnen de context van NAH Ronse is het vaak wel zo dat er enkel financiële 
bewindvoering als wettelijke maatregel is, en dat ofwel cliënten zelf directe betrokkene 
zijn op hun IHP, en/of het IHP met het directe sociale netwerk (partner, ouder, kinderen) 
besproken wordt. De voorbije jaren werd dit laatste gescoord onder de 
opvolgingsgesprekken (vandaar de aanpassing in de overzichtstabel).  
Met opvolgingsgesprek bedoelen we hier ad hoc overleg dat weliswaar over elementen of 
het geheel van het handelingsplan gaat, maar buiten de geplande cyclus van 
handelingsplanbesprekingen valt.  
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3.2.4. Leden gebruikersraad 
 
Gebruikersraad Zwalm 
 

Naam Functie 

Michel De Caesemaeker Voorzitter 

Griet De Cuypere Secretaris 

Vanessa Van Hoey Lid klachtencommissie 

Erik Bernaert  

Philip Cornelis  

Anne De Brakeleer  

Sonja Vanhaesebrouck  

Christa Faes  

Tiffany Saey  

 
Gebruikersraad Kluisbergen 

 

Naam Functie 

Luc Vlerick Voorzitter 

Gemma Bésard Secretaris 

Veronique Vandewalle Waarnemer in Bestuur 

Theo Lint Lid klachtencommissie 

Elien De Caluwé Gecoöpteerd lid gebruikersraad 
Kluisbergen 

 
 

3.2.5. Leden cliëntenraad 
 
Cliëntenraad Zwalm 
 

Naam Huis 

Marie-Rose Beerens Gavere 

Ciel Dierickx Gavere 

Greet Meuleman Zingem 

Kjell Steurbout Herzele 

Karen Verschuere Arbeidscentrum 

Elien Desloovere Zingem 

Marino Geens Huis 8 

Guy Gosseye Dagcentrum 

 
Cliëntenraad Kluisbergen 
 

Naam Huis 

Jolien De Geyter Huis 1 

Cindy Dedeken Huis 1 

Natasha Lava Huis 2 

Anita Van Zele Huis 2 

Louis Bogaert Huis 4 

Liesbeth Van Laere Huis 4 

Melissa Van Der Gucht Huis 6 

Christiane Blomme Huis 6 
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 4.1 Medewerkersgerichte informatie 

algemeen jaarverslag 
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4. DE MEDEWERKER 

4.1. MEDEWERKERSGERICHTE INFORMATIE 
 

4.1.1. Inzetten van medewerkers 
 

Diensten Voltijds Deeltijds 

Directie en administratief personeel 18 13 

Paramedisch personeel 8 19 

Medisch personeel 4 6 

Ortho-agogen en maatsch. assistenten 3 7 

Opvoedend personeel 88 125 

Technische dienst 9 3 

Huishoudelijk personeel 4 25 

Keukenpersoneel 4 11 

Chauffeurs/bakker 0 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedroeg op 31/12/2019 43,11 jaar.  
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Directie en administratief personeel
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Ortho-agogen en maatsch. assistenten

Opvoedend personeel
Technische dienst

Huishoudelijk personeel
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Chauffeurs/bakker
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4.1.2. Aanwerving en uitstroom van medewerkers 
 

Gegevens over een jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal aangeworven kandidaten 64 67 71 70 52 

Aantal uitdiensttredingen 72 60 60 69 55 

 

4.1.3. Onthaal en vorming van medewerkers 
 
Op vlak van vorming registreerden we een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5252,92u  5178,42u 3310u 4754u 3928u 3764,5u 3487,10u 4578u 

 

 
 
 

4.1.4. Leden collectief overleg (OR en CPBW) 
 
4.1.4.1. Ondernemingsraad 
 

Naam Afvaardiging Leden  

Stefan De Knibber Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Kathy Avermaete Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Daisy Van Der Stock Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Marleen Van Houtte Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Karen Moyaert Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Anne Dursin Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Katrien Milh Personeelsafvaardiging Plaatsvervangende leden 

Geert Bonte Werkgeversafvaardiging Effectieve leden 

Robrecht Devriese Werkgeversafvaardiging Effectieve leden 

Patrick Dewaele Werkgeversafvaardiging Effectieve leden 

Marie-Paule Denijs Werkgeversafvaardiging Plaatsvervangende leden 

Katrien Callens Werkgeversafvaardiging Plaatsvervangende leden 
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4.1.4.2. CPBW (Comité voor preventie en bescherming op het werk) 
 

Naam Afvaardiging Leden 

Stefan De Knibber Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Kathy Avermaete Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Daisy Van Der Stock Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Karen Moyaert Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Anne Dursin Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Marleen Van Houtte Personeelsafvaardiging Effectieve leden 

Katrien Milh Personeelsafvaardiging Plaatsvervangende leden 

Geert Bonte Werkgeversafvaardiging Effectieve leden 

Patrick Dewaele Werkgeversafvaardiging Effectieve leden 

Robrecht Devriese Werkgeversafvaardiging Effectieve leden 

Marie-Paule Denijs Werkgeversafvaardiging Plaatsvervangende leden 

Ludwig De Beyter Preventieadviseur Effectief lid 

Dr. C. Van Gompel Idewe Plaatsvervangende leden 

 
 

4.1.5. Vrijwilligerswerking Zwalm 
 
In 2019 waren vrijwilligers op volgende terreinen actief in vestiging Zwalm: 
 
Maandelijkse bezoekzondagen: Afhankelijk van de te verwachten drukte telkens 3 of 4 
vrijwilligers die de catering verzorgen.  
Vervoer: In totaal reden 13 vervoervrijwilligers gezamenlijk 787 ritten voor 56 cliënten 
van vestiging Zwalm, 13 cliënten van beschermd wonen, 5 ouders/familieleden,  
2 vrienden, 1 cliënt dagcentrum en 1 cliënt NAH. Naast vervoer naar familie, uitstapjes, 
hobby’s en vormingen blijft er vraag naar medisch/paramedisch vervoer + begeleiding (70 
ritten). 
 
Zomerfeest:  
Voorbereidende week: 4 vrijwilligers. 
Vrijdag: 17 vrijwilligers.  
Zaterdag: 43 vrijwilligers waarvan 14 personeelsleden/cliënten. 
Zondag: 169 vrijwilligers waarvan 42 personeelsleden/cliënten. 
 

Werkpost Vrijdag Zaterdag Zondag 

Tent 14 - 34 

Restaurant - 17 43 

Keuken - 9 22 

Tearoom - - 25 

Aperitiefbar/bodega - 8 12 

Rommelmarkt 3 3 4 

Tombola - 3 4 

Kraampjes/kinderanimatie - - 16 

Allerlei 
(onthaal/parking/…) 

- 3 9 

 
Vakanties: 6 vrijwilligers stonden mee in voor de begeleiding van de cliënten op  
4 vakantieplaatsen.  
 
Special Olympics: 7 vrijwilligers. 
Uitstapondersteuning wonen: 16 vrijwilligers. 
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Ondersteuning occasionele dagbestedingsactiviteiten: 19 vrijwilligers boden zich, al dan 
niet, via Buitenbolsteren aan. 
 
Langdurige engagementen  
Vriendschapsrelaties: 23 vrijwilligers onderhouden op regelmatige basis een fijn contact 
met een cliënt. 
Andere langdurige engagementen: wandeldames, fietsvrijwilligers, 3 naaivrijwilligsters, 
1 vrijwilliger begeleiding eucharistieviering, meerdere vrijwilligers ondersteuning in het 
wonen of de dagbesteding, … 
 
50 jaar vrijwilliger in De Bolster 
Een koppel vrijwilligers viel de eer te beurt om hun gouden vrijwilligersjubileum in onze 
voorziening te vieren. Dit deden we, samen met hun vele vrienden vrijwilligers, met een 
aangepast lied, speeches en cadeaus op het vrijwilligersfeest. Ook op het zomerfeest was 
dit gegeven een rode draad, en werden ze ook daar op creatieve wijze gevierd. 
Een interview met hen verscheen in de Indruk en in verschillende kranten. Ook lokale 
radiozenders pikten dit nieuws op. 
 
Vrijwilligersfeest: “Op jou kunnen we rekenen” was het thema van het vrijwilligersfeest 
dat doorging op  22 maart. Een op maat gemaakte Bingo, met cijfergegevens over de 
vrijwilligerswerking werd gespeeld, nadat 2 vrijwilligers die 50 jaar actief waren in onze 
organisatie uitbundig in de bloemetjes gezet werden met onder meer een voor hen 
geschreven lied. De 143 aanwezigen kregen een boodschappentas met een aan het thema 
aangepast logo mee als geschenk. 
 
 

4.1.6. Vrijwilligerswerking Kluisbergen 
 
Aantal vrijwilligerscontracten: 27 
Aard van de activiteiten:  

- hulp in de begeleiding bij uitstappen 
- vervoer 
- hulp bij de dienst was en strijk 
- bonusbegeleider 

 
Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers voor sporadische activiteiten zoals bij: 

- de familiedagen  
- de Bolsterquiz 
- het Bolsterfeest 
- Kerstplein 
- WAK-wandeling 
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5. BIJLAGEN 
 

5.1. BELEIDSPLAN 2016-2020 
 

  

VEEL BOEIENDE 
UITDAGINGEN 

MEERJARENBELEIDSPLAN 
2016 -2020 

 

VRAGEN 
CREATIEVE én 
GEDRAGEN 
ANTWOORDEN 

SAMEN OP WEG NAAR 2020 
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Inleiding 

In 2010 werd een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode 2011-2015. 
Met een beperkte groep werd gedurende 2 dagen onder begeleiding van Jan Coupé (Tabor) grondig nagedacht 
over de inhoud van dit meerjarenplan. Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de  acties gerealiseerd 
werd. Dit neemt niet weg dat we meenden werk te moeten maken van volgende 2 verbeterpunten : 
voorafgaandelijk verzamelen van meer relevante informatie ; input nastreven van een groter aantal 
betrokkenen bij zowel het opstellen als de  realisatie van het beleidsplan. 
 
Coherent aan dit denken werd allerlei relevante informatie verzameld.  
Enerzijds werden gegevens bijgehouden in het algemeen en financieel jaarverslag (2011-2014) 
Anderzijds werd in 2015 gericht extra info verzameld. Hierbij werd gestreefd naar betrokkenheid van velen. We 
stippen hier volgende bronnen aan : 
* opvolging en evaluatie van het beleidsplan (met BAG leden en teamverantwoordelijken) (aantal 36) 
* evaluatie beleidsplan door medewerkers (aantal 150) 
* overzicht corrigerende en preventieve maatregelen 
* overzicht interne en externe (inspectie) audits 
* overzicht klachten/opmerkingen 
* input uit tevredenheidsbevraging wettelijk vertegenwoordigers 
* input uit (tevredenheids)bevragingen cliënten 
* beleidsrelevante kengetallen uit algemene en financiële jaarverslagen 
* externe omgevingsanalyse met leden beleidsadviesgroep (BAG) 
Na doorname van de relevante info werd in het najaar 2015 een voorstel van meerjarenbeleidsplan 
geformuleerd. We zien dat de inhoud van dit beleidsplan door 2 evoluties gestuurd wordt. 
Vooreerst is er de interne evolutie in de voorziening. Een aantal beleidsthema’s sluiten nauw aan bij wat leeft 
in de voorziening en bouwen verder op lopende acties uit het vorig beleidsplan.     Anderzijds –en dit gegeven 
mag niet onderschat worden- zijn we met alle voorzieningen in de sector volop bezig met de implementatie 
van Perspectiefnota 2020. Deze nota duidt een aantal grote  
–zeg maar revolutionaire- vernieuwingen in de sector die de komende jaren ingang zullen vinden en die dan 
ook een essentieel onderdeel moeten vormen van voorliggend beleidsplan.  
Dit is één van de redenen waarom we kiezen voor een tijdsperiode van 5 jaar (2016-2020).  
Gezien de grote evoluties in het zorglandschap willen we reeds na 3 jaar een uitgebreide evaluatie en 
omgevingsanalyse uitvoeren met het oog op het desgewenst bijsturen, verfijnen van dit beleidsplan. 
 
In onderliggend document onderscheiden we 2 delen. 
Vooreerst geven we een toelichting bij een aantal inhoudelijke en methodische elementen die de basis vormen 
van onderliggend beleidsplan. 
In het tweede en ruimste deel wordt een overzicht aangereikt van het meerjarenbeleidsplan.  
Hierbij onderscheiden we 4 domeinen : cliënt, regio, medewerker en organisatie.  
Per domein hebben we telkens 3 strategische doelstellingen geformuleerd die verder vertaald worden via 
operationele doelen en strategische acties. 
In bijlage 2 volgt een bondig overzicht van het beleidsplan 2017. In dit jaarlijks op te stellen overzicht wordt 
voor het komende jaar een verfijning uitgewerkt wat betreft de te realiseren strategische acties. 
Hierbij worden norm, niveau, trekkerschap, timing en opvolging nader geduid. 
Bij deze duiding hebben vooral de mensen van de beleidsadviesgroep een belangrijke rol. 
Dit neemt niet weg dat ook andere medewerkers hier een inbreng kunnen hebben, wetende dat we een aantal 
acties op niveau van vestiging, cluster situeren.  
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Deel 1 Inhoudelijk en methodisch stramien 

Inhoudelijk inspelen met beleidsplan op de vernieuwingen waar we voor staan 
 
Aantal elementen die uit analyse naar voor komen :  
o Doelgroep met grootste ondersteuningsnood krijgt opname’garantie’ 
o Geïnformeerde gebruikers 
o Vraaggestuurde zorg (cliënt krijgt persoonsvolgend budget in handen) 
o Dialoog met en inspraak van cliënt en zijn netwerk 
o Centraal staat uiteraard de levenskwaliteit van de cliënt 
o Inclusieve werking 
o Samenwerking tussen voorzieningen (sectoraal en intersectoraal) uitbouwen 
o Andere financieringsvorm moet aanzetten tot meer (sociaal) ondernemerschap 
o Meer cliënten ondersteunen met minder middelen 
o Afstappen van de gedachte om voor iedereen een all-in aanbod te realiseren 

(24u op 24 u, 7 dagen op 7 ondersteuning bij 1 zorgaanbieder) 
o Het verder subsidiëren van gebouwen door de overheid is verre van evident 
o Belangrijk om als voorziening een goed beleid te hebben (gebaseerd op een gedragen visie) en om snel te 

kunnen inspelen op nieuwe vragen en evoluties. 
o In toekomstig beleid wil men de ongelijke verdeling van personeelsmiddelen tussen voorzienin-gen 

rechttrekken. We denken hierbij aan het wel rekening houden met de zorgzwaarte van de cliënten en aan 
het corrigeren van het in het verleden toegewezen historisch personeelskader (PR/PN). 

 
Hierop inspelend hebben we volgende thema’s centraal gezet in ons meerjarenbeleidsplan. 
Ze vormen de kapstok waaraan we onze werking de komende 5 jaar ophangen. 
We onderscheiden volgende 12 kapstokhaken (cf strategische doelstellingen) 
o Werken aan de levenskwaliteit van de cliënt 
o Dialoog met cliënt (en zijn netwerk) 
o Inspelen op nieuwe vragen die de cliënt ons stelt 
o Samenwerken met andere voorzieningen in en buiten onze sector 
o Naambekendheid van vzw De Bolster 
o De komst van commerciële zorgaanbieders 
o Medewerkersbeleid aanpassen aan de vernieuwingen in de zorg 
o Participatieve organisatiecultuur 
o Medewerkers ondersteunen bij deze veranderingen 
o Werk maken van meer (sociaal) ondernemerschap 
o Een performante organisatie uitbouwen (ons doel bereiken op een efficiënte manier) 
o Oog hebben voor het toekomstgericht verder kunnen zetten van de werking 
 

We weten dat de werking de komende 5 jaar  een grondige vernieuwing zal ondergaan. We menen als 
voorziening voldoende voorbereid te zijn op wat komt en kijken dan ook enthousiast uit naar wat komt. We 
beseffen dat verandering niet steeds eenvoudig is, maar zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwing nieuwe 

mogelijkheden zal openen voor zowel cliënten als medewerkers. 
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Duiden van 
een niveau

voorziening

vestiging (ZKR)

cluster (team)

Duiden van 
een trekker

inhoudelijk eigenaar 
(overleg/werkgroep)

proceseigenaar 
(iemand/een naam)

Opvolging en 
communicatie

via welk overleg ?

welke resultaten 
worden via ons platform 

zorgOnline geduid ?

Methodisch inspelen op een aantal verbeterpunten uit het vorig beleidsplan 
 
Verbeterpunten  
o Link algemeen beleidsplan en clusterbeleidsplannen kan verbeterd worden 
o Problematiek van draagkracht/draaglast. Naast eigen plannen komen er vanuit algemeen plan allerlei 

opdrachten bij. 
o Beperkt aantal trekkers (enerzijds beperkt tot niveau BAG, anderzijds ¾ getrokken door directie). 
o Moeilijke opvolgbaarheid van de realisaties (zicht op eigen fiche is OK, zicht op geheel is echter 

problematisch). 
o Moeilijke evaluatie : wanneer is iets gerealiseerd ? Er wordt immers bij de start geen norm vermeld. 

 
Principes gehanteerd bij de implementatie van het nieuwe beleidsplan 
o Duiden van een te behalen norm : per doel en actie wordt op voorhand een te behalen norm 

geduid. Deze redenering maakt mogelijk om het al of niet behalen van onze doelen beter te beoordelen. 
Deze norm moet voldoende uitdagend zijn maar mag niet te hoog gelegd worden vanuit het oogpunt van 
werkbaarheid (draagkracht/draaglast) 

o Oog hebben voor doorstroming :  
o Hierbij worden 3 elementen geduid : het niveau waar de norm moet behaald worden, wie trekker 

is bij de uitwerking van het thema én hoe de realisatie opgevolgd en gecommuniceerd wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 
We willen werk maken van sociale inclusie (operationeel doel) via diverse acties. 
Eén van die acties betreft buurtvervlechting.  
Onderstel dat we zeggen dat er 10 initiatieven moeten genomen worden op niveau  
van De Bolster, dan leggen we hiermee het initiatief hoog in de voorziening  
én is de opvolging hiervan moeilijk. Zullen we ons doel halen ? Wie zal wanneer initiatief nemen ? … 
 
We kiezen ervoor om deze actie op niveau van de cluster uit te werken en zetten als norm dat ieder cluster in 
de komende 5 jaar 1 initiatief moet nemen. Hiermee leggen we het initiatief lager in de voorziening, vergroten 
we de link tussen algemeen en clusterbeleidsplan én vergroten we de betrokkenheid van medewerkers. Op 
niveau van de cluster moet gekeken worden of men hiervoor een oproep doet, een werkgroep opricht, het 
initiatief laat aansluiten bij een bestaand initiatief, wanneer men dit wil realiseren …. De enige vrijheid die er 
niet is ligt in de norm : er moet 1 actie gerealiseerd worden in de periode 2016-2020. 

o De keuze die bij deze 3 thema’s gemaakt wordt (niveau, trekker, opvolging) heeft gevolgen voor 3 
factoren : betrokkenheid van medewerkers, keuzevrijheid, draagkracht/draaglast.  
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• evenwichtsoefening tussen (volledig) 
vrijlaten waarbij teams kunnen kiezen
om in te zetten op een actie enerzijds en 
het gegeven dat bepaalde acties moeten
gerealiseerd worden anderzijds

Keuzevrijheid

• evenwichtsoefening tussen het leggen van 
het uitwerken van een aantal acties op 
niveau van de voorziening enerzijds en het 
streven naar een grotere betrokkenheid van 
medewerkers uitgaande van de aanwezige 
begeestering en talenten anderzijds

Betrokkenheid 

• evenwichtsoefening tussen het 
opstellen van een ambitieus plan 
enerzijds en een haalbaar plan 
anderzijds wetende dat acties voor 
medewerkers via diverse fora 
binnensijpelen (beleidsplan voorziening, 
clusterbeleidsplan, huisdoelstellingen) 

Draagkracht en 
draaglast

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematiek draagkracht-draaglast 
 
Bij een eerste lezing komt het gevoel naar boven dat het beleidsplan toch wel erg veel acties bevat. Dit klopt 
aangezien het een ambitieus plan is. Enkele nuancerende bedenkingen zijn hier wel nodig: 
o In tegenstelling tot het vorig beleidsplan zijn we niet gestopt bij het formuleren van operationele 

doelen maar hebben we die reeds proberen concretiseren via acties en bijhorende normen.  
Op zich komt dit ongetwijfeld als een dubbele verzwaring over. Bij de evaluatie van het vorig beleidsplan 
bleek dat er enorm veel realisaties waren, die we op voorhand niet hadden durven formuleren. In die zin is 
het huidig beleidsplan niet ambitieuzer dan het vorige. 

o Bij het bepalen van acties anticiperen we op wat via Perspectief 2020 op ons afkomt. Concreet wil dit 
zeggen dat we bvb een 20-tal acties duiden die een gevolg zijn van het PVF verhaal. Dit is concreet maar 
komt uiteraard zwaarder over dan het formuleren van 1 algemene actie ‘introduceren van de 
persoonsvolgende financiering in vzw De Bolster’. 
Een gelijkaardige redenering wordt gevolgd voor de introductie van ZorgOnline. 

o De komende jaren zal moeten blijken of dit de juiste acties zijn. Het kan best zijn dat een aantal 
        nieuwe acties opduiken waardoor andere acties wegvallen of een aangepaste norm krijgen. 
        Dit is een kwestie van jaarlijkse opvolging. Het op heden reeds concreet duiden van 
        een aantal acties geeft richting aan de agenda van een aantal vaste overlegmomenten. 
o Wat doorstroming van algemeen naar clusterbeleidsplannen betreft volgende 2 bedenkingen: 



 

33 
 

(jaarlijks) beleidsplan

thema's voorziening

thema's vestiging/cluster/dienst (*)

keuzemogelijkheden

o Vooreerst mag opgemerkt dat de extra workload vooral voortkomt uit de domeinen cliënt en 
medewerker. Dit is veel minder het geval voor regio en organisatie. Het grootste aantal acties 
bevindt zich nu net bij dit laatste domein (organisatie). 

o In de praktijk zal vaak blijken dat er geen extra actie moet gerealiseerd worden, maar dat het een 
kwestie is van wat we reeds doen te verankeren binnen het voorliggende plan. 

Om het geheel wat overzichtelijker te maken is ervoor gekozen om in een derde deel van dit document een 
concreet overzicht te geven van het beleidsplan 2016. Dit luik wordt verder verfijnd via de beleidsadviesgroep. 
 
Besluit 
 
In onderliggend voorstel hebben we proberen rekening te houden met deze diverse betrachtingen en delicate 
evenwichten. De strategische acties worden daarom onderverdeeld in 3 categorieën : 
acties op niveau van vzw De Bolster, acties op niveau van de vestiging/cluster/dienst én een aantal 
keuzemogelijkheden. Dit laatste kunnen zowel acties uit het beleidsplan zijn waar teams specifiek willen op 
inzetten als nieuwe acties die op heden niet in het plan vermeld staan. 
Tussen haakjes wordt vaak melding gemaakt van de te behalen norm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(*) We onderscheiden 8 clusters: 

Huis 1/2/3 Zwalm 
De Gaverkant 
De Boskant 
De Buitenhuizen 
Diva Zwalm 
NAH Ronse 
Kluisbergen 1 
Kluisbergen 2 
 

Toelichting bij 2 clusters in Kluisbergen: in onze norm vragen we meestal dat op niveau van een cluster een 
aantal acties gerealiseerd wordt. Gezien de grootte van onze vestiging Kluisbergen 
(6 huizen en ateliers) spreken we hier van 2 clusters. 
  
We onderscheiden 3 vestigingen: Zwalm, Kluisbergen en Ronse. 
 
Daar waar sprake is van diensten beogen we vooral de administratieve en logistieke diensten.
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Deel 2 Overzicht beleidsplan 2016-2020 

 
 
 
 
 
 

• 3 strategische doelstellingen

• 7 operationele doelen

• strategische acties 
1. Cliënt

• 3 strategische doelstellingen

• 6 operationele doelen

• strategische acties
2. Regio

• 3 strategische doelstellingen

• 8 operationele doelen

• strategische acties
3. Medewerker

• 3 strategische doelstellingen

• 11 operationele doelen

• strategische acties
4. Organisatie
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1. Cliënt 

Missie/visie: 
“De Bolster heeft als doel om samen met de cliënt vorm te geven aan zijn/haar 
levenskwaliteit. Dit gebeurt in dialoog met de cliënt en zijn sociaal netwerk.” 

 
Dit resulteert in 3 strategische doelstellingen: 

 SD 1 We willen samen met de cliënt vorm geven aan zijn/haar levenskwaliteit. 
 SD 2 We willen de dialooggestuurde dienstverlening verder uitbouwen. 
 SD 3 We willen de uitdaging aangaan om nieuwe cliëntvragen te ondersteunen.  

SD 1 – We willen samen met de cliënt vorm geven aan zijn/haar levenskwaliteit 

 
Situering 
Werken aan de levenskwaliteit van de cliënten blijft onze kernopdracht.  
De voorbije jaren werd hier intensief op ingezet via vorming, door dit concept  
te verankeren in het handelingsplan, ... 
In onderliggend plan willen we speciale aandacht besteden aan sociale inclusie,  
aan de leefomstandigheden en aan het ethisch onderbouwen van de dienstverlening. 
 
OD 1 …. door te werken aan sociale inclusie 
 
Acties niveau voorziening 

 We nemen de inclusietoets af (niveau organisatie). 
(norm: afname voor volledige voorziening) 

 We integreren de concentrische cirkels in het Individueel Handelingsplan. 
(norm: integratie is voorzien in alle IHP’s) 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Ieder cluster neemt voor de helft van de eigen cliënten de inclusietoets af (niveau cliënt) 

 Ieder cluster realiseert 1 actie rond het thema buurtvervlechting 
 
OD 2 .... door te werken aan de leefomstandigheden van de cliënt 
 
Acties niveau voorziening 

 Op vlak van investeringswerken (norm: jaarlijks voor 260.000 € én gemiddeld worden 75% van de 
aanvragen gerealiseerd). 

 Er wordt werk gemaakt van de verdere realisatie van het masterplan (ovv renovatie- en 
nieuwbouwprojecten) (zie SD 12). 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Ieder vestiging bekijkt in welke mate de zorgvernieuwing in het algemeen én PVF in het bijzonder 
aanleiding geeft tot een aanpassing van: 

o groepssamenstelling,  
o aanbod dagbesteding,  
o aanbod (para)medische dienstverlening. 

                     (norm: oefening wordt 1 x gemaakt in periode 2016-2020) 
 
OD 3 …. door de dienstverlening ethisch te onderbouwen 
  
Acties niveau voorziening 

 Palliatieve beleidsvisie uitwerken (norm : tekst is gerealiseerd en gecommuniceerd) 

 Werken met een ethische commissie (norm : ethische commissie is operationeel) 
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 Privacy rond uitwisseling van gegevens – werken met een veiligheidsconsulent  
(norm: voorziening is in orde met de richtlijnen vermeld in dit Koninklijk Besluit) 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Per cluster gebeuren er 4 ethische casusbesprekingen in periode 2016-2020. 

SD 2 – We willen de dialooggestuurde dienstverlening verder uitbouwen 

 
Situering 
Dialoog, samenspraak, partnerschap zijn kernbegrippen in het huidig  
burgerschapsdenken. We kiezen dan ook om een aantal acties rond dit  
thema op te zetten. Enerzijds willen we initiatief nemen met het oog op 
het versterken van de stem van de cliënt en zijn netwerk.  
Anderzijds zetten we in op onderhandelde en gedeelde dienstverlening,  
vanuit de wetenschap dat de persoonsvolgende financiering  
de komende jaren ingang zal vinden. 
 
OD 4 …. door de stem van de cliënt en zijn/haar netwerk te versterken 
 
Acties niveau voorziening 

 Inzagerecht in dossier is geïmplementeerd      
(norm: 20 cliënten bekeken dit schriftelijk, daarnaast is de online mogelijkheid gerealiseerd) 

 Optimaliseren tevredenheidsbevraging wettelijk vertegenwoordigers 
(norm: optimalisatie bevraging 2018 én verfijning ingebouwd via IHP bespreking) 

 Verhogen inbreng cliënt in zelfevaluatie (norm: 3 realisaties) 

 Gericht opzetten van infomomenten naar cliënt/netwerk  (norm: 3 initiatieven) 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Ieder cluster streeft naar een hoge aanwezigheid van cliënt en/of wettelijk vertegenwoor-diger bij de 
bespreking van het IHP (75%) en realiseert een optimale (100%) betrokkenheid van de cliënt en/of 
wettelijk vertegenwoordiger bij de voorbereiding van het IHP. 

 Per vestiging nemen 2 gebruikers aan minstens 5 gebruikersraden deel. 

 Ieder cluster neemt 1 tevredenheidsbevraging af van de eigen cliënten. 
 

OD 5 …. door in te zetten op onderhandelde en gedeelde dienstverlening   
 
Acties niveau voorziening 

 Onderhandelen van de nieuwe protocollen (voor alle huidige cliënten tegen begin 2017) 

 Organisatie van een efficiënte en klantvriendelijke toegangspoort (via regionaal overleg) 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Ieder cluster realiseert voor 50% van de eigen cliënten een dienstverlening die steunt 
op de inbreng van diverse concentrische cirkels. 
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SD 3 – We willen de uitdaging aangaan om nieuwe cliëntvragen te ondersteunen 

 
Situering 
Door de komst van de persoonsvolgende financiering zal de  
vraaggestuurde werking verder ingang vinden. We zullen hierbij kennis 
maken met nieuwe cliëntvragen. We willen ons hier wendbaar naar 
opstellen en willen expertise op dit vlak ontwikkelen en delen. 
 
 
OD 6 …. door ons wendbaar op te stellen tegenover nieuwe cliëntvragen 
 
Acties niveau voorziening  

 Er worden 25 casussen gerealiseerd die divers van aard kunnen zijn. Voorbeelden : 
o Overgang minderjarigen – meerderjarigen  
o Sociaal kwetsbare cliënten met complexe problematieken (relationeel, justitie, 

middelenmisbruik, …) 
o Complexere zorg bvb. nursing-sondevoeding 
o Andere invulling van ondersteuning bvb. PAB, minder etiketterend  

(niet in “de gehandicaptenvoorziening”) 
o Openstaan voor minder gekende zorgvragen die andere antwoorden vragen 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Daar waar we op niveau van de voorziening 25 casussen willen realiseren, betekent dit 
dat er per cluster 2 gerealiseerd worden. 

 
OD 7 …. door expertise op dit vlak te ontwikkelen en te delen binnen de organisatie  
 
Acties niveau voorziening 

 Verhogen van onze kennis omtrent de regelgevende kaders (norm : ….) 

 Optimaliseren van het delen van de aanwezige expertise in de voorziening 
(norm : 5 initiatieven) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Inhoudelijke expertise : per cluster kiezen we om onze expertise op 2 kernprocessen 
te verhogen (cf indeling Beleidshandboek met oog voor kwaliteit). 

 
Lichamelijk 
welbevinden 
Voeding  
Medicatie 
(Para)medische zorg 
Verzorging en 
infectiebeheersing 
Comfortzorg en 
palliatieve zorg  
Mobiliteit 
(toegankelijkheid, 
hulpmiddelen) 

Materieel 
welbevinden 
Woon- en 
leefomstandig-
heden 
Veiligheid 
wonen/verblijf
  
Eigendom en 
financiën  
 

Emotioneel 
welbevinden 
 

Persoonlijke 
ontplooiing 
Dagbesteding 
Vrije tijd 
Vorming 
 

Sociale 
participatie  
en relaties 
Sociale 
participatie 
Sociale relaties
  
De intieme kring: 
relatievorming en 
-ondersteuning 

Privacy  
 
Zorg bij ern- 
stige proble-
matieken 
Gedragspro-
blematiek 
Vrijheidsbe-
perking 
Dementie
  
Ethische 
vraagstukken 

Bejegening 
De persoon van de 
begeleider  
De relatie begeleider 
– cliënt 
Het team als drager 
van zorg  
De 
aandachtsbegeleider
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2. Regio 

Missie/visie: 
“De Bolster zorgt in de regio Zuid Oost-Vlaanderen voor een flexibel continuüm van ondersteuningsvormen 
voor personen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel. We doen dit in 

dialoog met andere voorzieningen.” 
 
Dit werd geoperationaliseerd in 3 strategische doelstellingen: 

 SD 4 We willen de sectorale en intersectorale samenwerking versterken. 
 SD 5 We willen werk maken van de naambekendheid/profilering van vzw De Bolster. 
 SD 6 We willen ons voorbereiden op de open (commerciële) markt. 

SD 4 – We willen de sectorale en intersectorale samenwerking versterken 

 
Situering 
In perspectiefnota 2020 wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van  
sectorale en intersectorale samenwerking. De voorbije jaren werd gestart met  
de samenwerking met een aantal VAPH partners uit de regio.  
Naar de toekomst toe zal dit moeten versterkt en versneld worden zowel 
sectoraal als intersectoraal. Bij dit laatste denken we in eerste instantie  
aan ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg alsook aan een aantal reguliere 
diensten. We operationaliseren deze doelstelling via 3 deeldoelen :  
enerzijds willen we via samenwerking een flexibel continuüm van  
ondersteuning realiseren voor de cliënten, anderzijds willen we via  
samenwerking efficiëntiewinst realiseren, tenslotte willen we een aantal 
samenwerkingsverbanden sluiten. 
 
OD 1 …. door een flexibel continuüm van ondersteuningsvormen binnen de regio te realiseren 
 
Acties niveau voorziening 

 persoonsgerichte afstemming 
(norm: jaarlijks 5 casussen via regionale zorgbemiddeling een antwoord bieden) 

 aanbodgerichte afstemming (afstemmen van het momenteel bestaande aanbod) 

 ontwikkelen van nieuwe initiatieven (5 initiatieven zijn lopende gedurende meer dan 1 jaar) 

 zorgplanning (= het uitwerken van een plan over meerdere jaren om de huidige en toekomstige 
zorgvragen te kunnen beantwoorden) 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen 
 
OD 2 …. door efficiëntiewinst te realiseren  op vlak van ondersteunende functies 
 
We denken hierbij oa aan volgende functies : HRM, IT, communicatie, preventie, veiligheids- consulent, 
kwaliteit, huisvesting, administratie, onderhoud, vervoer, milieu, ortho, sociale dienst, … 
 
Acties niveau voorziening 

 norm: op 5 domeinen is sprake van kennisdeling/intervisie 

 norm: op 3 domeinen gebeurt een gemeenschappelijke expertiseontwikkeling 

 norm: op 2 domeinen is de expertise inzet overkoepelend 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
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OD 3 …. door samenwerkingsverbanden te sluiten 
 
Acties niveau voorziening 

 Sectoraal (VAPH): norm: 3 formele samenwerkingsverbanden (= getekend document) 

 Intersectoraal (regulier, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, …): 
norm: 3 formele samenwerkingsverbanden (= getekend document) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 

SD 5 – We willen werk maken van de naambekendheid/profilering  
              van vzw De Bolster 

 
Situering 
De voorbije jaren werden diverse acties opgezet in het kader van 
de profilering van de voorziening (nieuwe naam, website,  
Bolsterblad, infonamiddagen, facebookpagina, productaanbod, …). 
De komende jaren willen we vooreerst het communicatieplan  
gerichter afstemmen naar de diverse relevant betrokkenen. 
Daarnaast willen we initiatieven nemen die de uitstraling  
van de voorziening vergroten. 
 
OD 4 …. door een communicatieplan t.a.v. verschillende “doelgroepen” te ontwikkelen 
 
In ons huidig communicatieplan worden volgende doelgroepen vermeld : 
 huidige cliënten en hun netwerk 
 potentiële cliënten en hun netwerk 
 collega voorzieningen in en buiten de sector 
 (stageverantwoordelijken) scholen 
 huidige medewerkers vzw De Bolster 
 potentiële werknemers 
 bijstandsorganisaties 
 buurtbewoners 
 pers 
 sponsors 
 verwijzers (ziekenhuizen, artsen, …) 
 openbare besturen (OCMW, gemeente/stad, …) 
 VIPA, VAPH 
 
Acties niveau voorziening 

 Opstellen en realiseren van een aangepast communicatieplan tav diverse doelgroepen 
               (norm: realiseren van 5 acties tov 5 verschillende doelgroepen) 
 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
 

 
OD 5 …. door initiatieven te nemen die de uitstraling van de voorziening bevorderen 
 
Acties niveau voorziening 

 uitstraling van de eigen expertise in het zorglandschap. We denken hierbij o.a. aan: 
o via vorming, studiedagen, deelname onderwijs, media, … 
o dit kan zowel naar VAPH, naar reguliere diensten, naar onderwijs, …. 

(norm: 10 initiatieven op 3 verschillende domeinen) 

 specifieke initiatieven nemen 
o 50 jaar De Bolster in 2017 (norm : programma met minstens 5 initiatieven) 
o ….. 
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Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 vergroten van de uitstraling van de lopende initiatieven die vermeld staan in huidige 
activiteitenagenda (norm: per vestiging voor 2 initiatieven). 

 nieuwe initiatieven  (norm: 1 nieuw initiatief per vestiging) 

SD 6 – We willen ons voorbereiden op de open (commerciële) markt 

 
Situering 
In onze regionale beleidsvoering wordt sterk de nadruk gelegd op samenwerking.  
We beseffen dat de kans niet gering is dat er de komende jaren nieuwe spelers op de zorgmarkt zullen komen 
die een ander waardenkader hanteren. Het is dan ook belangrijk om ons hierop voor te bereiden in eerste 
instantie door meer kennis op te doen over de eigen marktpositie. 
 
OD  6  …. door kennis op te doen over de eigen marktpositie 
 
Acties niveau voorziening 

 We analyseren onze werking vanuit het canvas van de sociaal ondernemer. 
Dit model bevat 9 thema’s: toegevoegde waarde-klantensegmenten-klantenrelaties-
communicatiekanalen-kernactiviteiten-kernmiddelen-kernpartnerschappen-inkomstenstromen-
kostenstructuur. (norm: analyse is gebeurd via ODG Tabor) 

 We nemen gericht actie naargelang de resultaten uit voorliggende analyse. 
(norm: 5 acties waarvan minstens 2 mbt rubriek kernactiviteiten) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
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3. Medewerker  

Missie/visie: 
“De Bolster zet in op welbevinden en professionalisering van medewerkers, zowel individueel als in 

teamverband” 
 
Dit resulteert in 3 strategische doelstellingen: 

 SD 7 We willen het medewerkersbeleid afstemmen op het wijzigend zorglandschap. 
 SD 8 We leggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij medewerkers 

         en teams. 
 SD 9 We ondersteunen zowel professioneel werken als welbevinden van medewerkers en  

         teams. 

SD 7 - We willen het medewerkersbeleid afstemmen op het wijzigend  
             zorglandschap  

 
Situering 
De komende 5 jaar staat de sector voor een revolutie.  
De implementatie van PP 2020 in het algemeen én van PVF in het  
bijzonder betekent een heuse omwenteling met verregaande gevolgen 
voor de beleidsvoering. Deze gevolgen zullen ook impact hebben op de 
opdracht van  medewerkers. Het is belangrijk om deze wijziging in kaart 
te brengen, om alternatieve functie-invullingen te bestuderen én om  
een herschikking van mensen en middelen te overwegen. 
 
OD 1    …. door elementen in het zorglandschap die impact hebben op de opdracht van  
            medewerkers in kaart te brengen  
 
Acties niveau voorziening 

 In kaart brengen van de gevolgen van 
o transitie huidige cliënten naar PVF en RTH 
o vraaggerichte dienstverlening en marktwerking 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
 
OD 2   …. door alternatieve functie-invullingen in overweging te nemen  
 
Acties niveau voorziening 

 Het al dan niet uitbesteden van functies en opdrachten (norm: bestudeerd ovv 2 diensten) 
 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst  

 Invullen van logistiek werk binnen de leefgroepen/huizen (logistiek assistent, huishoudhulp) 
(norm: bestudeerd binnen 3 clusters) 

 Optimalisatie inzet kwalificaties (A1, A2, zorgkundige, …)  
(norm: bestudeerd binnen 3 clusters) 

 
OD 3 …. door een interne (her)schikking van mensen en middelen  
 
Acties niveau voorziening 

 Aanpassing personeelsinzet aan outputvereisten PVF  
(norm: inzet is aangepast aan wijzigende context tegen 2021) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 De zorgzwaarte permanent opvolgen en indien nodig bijsturen op vlak van inzet van medewerkers en 
middelen. (norm: oefening 1 x gemaakt per vestiging) 

 De inhoud van de opdracht in overleg aanpassen daar waar nodig. 
(norm: oefening 1 x gemaakt in iedere cluster) 
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SD 8 – We leggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij  
              medewerkers en teams (participatieve organisatie) 

 
Situering 
De voorbije jaren hebben we werk gemaakt van de introductie van een  
participatieve organisatiecultuur. Dit gebeurde door gericht in te zetten op  
het informeren van medewerkers als 1° trap van de participatieladder.  
Daarnaast werden medewerkers betrokken bij de uitwerking van een aantal  
projecten. We willen op de ingeslagen weg verder gaan door onze visie op  
participatie nog meer te verfijnen, door te investeren in leidinggeven  
én door in te zetten op samenwerking. 
 
OD 4  … door  visie te ontwikkelen en vervolgens gedeeld en opgevolgd te krijgen 
 
Acties niveau voorziening 

 visietekst rond participatie opstellen (norm: verfijnde tekst is opgesteld) 

 In praktijk brengen van deze visie (norm: 5 initiatieven) 
 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Communiceren van de visietekst rond participatie (norm: gecommuniceerd naar alle mws) 

 In praktijk brengen van visie participatie (norm: 1 initiatief per cluster) 
 

OD 5    …. door te investeren in leidinggeven en zo het leiderschapscharter in de praktijk brengen 
 
Acties niveau voorziening 

 Implementatie leiderschapscharter bij aanwervingen leidinggevenden  
(norm: aantoonbaar bij 75 % van de aanwervingen van leidinggevenden) 

 Opzetten van een traject voor leidinggevenden (in groep) 
(norm: 3 gerichte trajecten voor meerdere leidinggevenden waarvan 1 over het thema 
veranderingsmanagement). 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Toelichting tekst leiderschapscharter naar 75 % van de teams 

 Implementatie leiderschapscharter bij afstemmingsgesprekken tov leidinggevenden 
(norm: aantoonbaar bij 75 % van de afstemmingsgesprekken tov leidinggevenden) 

 Ondersteuning van leidinggevenden 
o Norm: opstellen van een POP voor 50 % van de leidinggevenden 
o Norm: 1 gerichte vorming per leidinggevende 

 
OD 6 …. door in te zetten op samenwerking tussen disciplines en diensten 
 
Acties niveau voorziening 

 Optimalisatie van de samenwerking tussen vestigingen (norm: 5 realisaties) 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Optimaliseren van het nemen van beslissingen (niveau vestiging) 
(norm: beslissingslijn (directie-CV-TV) is verfijnd ovv 3 thema’s) 

 Optimaliseren aanwenden aanwezige expertise (niveau vestiging) 
(norm ortho’s: “gelijke verdeling” qua inzet op 3 niveaus: organisatie, cluster, huis) 

 Optimaliseren interdisciplinaire samenwerking (niveau vestiging) (norm: …) 

 Optimalisatie samenwerking tussen diensten (norm: 3 realisaties niveau vestiging) 
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SD 9 – We ondersteunen zowel professioneel werken als welbevinden  
 

 
Situering 
We herhalen regelmatig dat onze voorziening er is voor  
onze cliënten én door de inzet van onze medewerkers. 
Het is noodzakelijk om onze medewerkers en teams hierbij  
te ondersteunen met aandacht voor zowel professioneel werken 
als welbevinden. 
Om dit te realiseren willen we vooreerst in gesprek gaan met  
medewerkers rond hun wijzigende rol. Aansluitend zetten we  
de nodige acties op om hen hierbij te ondersteunen. 
 
OD 7 …. door met medewerkers in gesprek te gaan rond hun wijzigende rol n.a.v. het wijzigend  
             zorglandschap en het participatief werken  
 
Acties niveau voorziening 

 Alle medewerkers zijn geïnformeerd over grote veranderingen. 

 Themagerichte intervisie organiseren (norm: er worden 5 intervisies opgestart (intern of 
extern) waarvan 1 over coachende begeleidingsstijl). 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 ‘Anders werken’ is per cluster in minstens 1 team besproken 

 Gesprek aangaan omtrent verwachtingen die leven tov begeleidende functies zowel op teamniveau als 
op clusterniveau (norm: gesprek gevoerd binnen 50 % van de teams) 

 Werken aan rolverduidelijking zowel voor begeleidende functies, voor basismedewerkers als voor 
medewerkers van andere diensten (inclusief medewerkers uit departement A/L) 
(norm: ieder diensthoofd/clusterverantwoordelijke verduidelijkt 1 rol) 
 
 

OD 8 …. door het ondersteunen van de individuele medewerker én de teamontwikkeling 
 
Acties niveau voorziening 

 Acties voorzien in het VTO-plan  
(norm: 20.000 vormingsuren waarvan 5000 uren gelinkt aan dit beleidsplan)  

 Acties opzetten rond werkbaar werk vertrekkende vanuit een risicoanalyse (2016) én 
jaarlijkse actie gebaseerd op de resultaten van deze analyse (2017-2020) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Investeren in permanente afstemming rond de eigen opdracht (formeel en informeel)  
(norm : iedere medewerker had 1 formeel en dus aantoonbaar afstemmingsgesprek) 

 Investeren in de kennis en methodieken rond teamontwikkeling en teamdynamieken 
(norm : binnen 50 % van de teams kwam dit thema aan bod) 
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4. Organisatie 

Missie/visie: 
“De Bolster handelt vanuit de principes van deugdelijk ondernemerschap. Hierin staan kwaliteitsvolle 

dienstverlening, efficiënt beheer van middelen, maatschappelijk verantwoord ondernemen én dynamisch 
inspelen op veranderende ondersteuningsvragen centraal” 

 
Dit resulteert in 3 strategische doelstellingen: 

 SD 10 We willen inzetten op sociaal ondernemerschap. 
 SD 11 We willen een performante organisatie uitbouwen. 
 SD 12 We willen een  doelmatige inzet van medewerkers en middelen nastreven zodat er  

           voldoende middelen gegenereerd worden om de missie en visie toekomstgericht 
           verder te kunnen zetten. 

SD 10 – We willen inzetten op sociaal ondernemerschap  
 

Situering  
In het vorig beleidsplan werd in dit luik vooral aandacht besteed aan innovatie. 
Het evoluerend zorglandschap zal ons als ondernemers ertoe nopen om niet enkel  
oog te hebben voor innovatie maar ook voor wendbaarheid, waardengerichtheid 
en duurzaamheid. 
 
OD 1 …. door te werken aan een wendbare organisatiestructuur en –cultuur 
 
Acties niveau voorziening 

 SWOT analyse rond wendbaarheid : waar zitten remmen, op wat botsen we als we meer wendbaar 
willen zijn (vb veelheid aan afspraken, regels, procedures, arbeidsreglement)? 
(norm: analyse vertrekkende vanuit 3 grote veranderingen in De Bolster) 

 4 gerichte acties rond wendbaarheid voortkomende uit analyse mogelijke invalshoeken: 
o departement administratie/logistiek 
o BAG 
o zorg/agogiek 
o arbeidsreglement 
o …………… 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
 
OD 2 …. door innovatieve ideeën actief te ondersteunen en vernieuwende projecten te realiseren 
 
Acties niveau voorziening  

 Uitreiking innovatieprijs vzw De Bolster (norm: 2 x toegekend) 
 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Realisatie innovatieve projecten (norm: ieder dienst/cluster heeft 1 project gerealiseerd) 
 
OD 3 …. door ons ondernemerschap af te toetsen aan ons waardenkader 
 
Acties niveau voorziening 

 Afname van het evaluatie-instrument waardengericht ondernemen (Tabor) en/of 
het model van waardengerichte prioriteitsstelling 

 Opstellen en communiceren van een actuele duidingstekst rond de 7 ankerpunten 

 Centraal stellen van de waarden  
(norm: 3 waarden worden als jaarthema gebruikt binnen vzw De Bolster) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
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OD 4     …. door onze beleidskeuzes vanuit een duurzame invalshoek te bekijken 
 
Acties niveau voorziening 

 Duiding van de werking tov model 3 P (people/planet/profit) en/of tov model 
van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen VN (cf Tabor) 

 Vanuit dit model een aantal acties rond duurzaamheid opzetten (norm: 5 acties) 
 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 

SD 11 – We willen een performante organisatie uitbouwen 

 

Situering  
In ons vorig beleidsplan was hier enkel sprake van inzetten op kwaliteitsverbetering.  
Vanuit de wetenschap dat de overheid meer en meer aandacht wil besteden aan  
efficiëntiewinst willen wij enerzijds werk maken van zelfevaluatie,  
anderzijds inzetten op het optimaliseren van een aantal interne processen. 
 
OD 5 …. door werk te maken van zelfevaluatie 
 
Acties niveau voorziening (cf de 5 stappen van de systematische beleidscyclus) 

 Werken met indicatoren 
o Oplijsten van de aanwezige indicatoren 
o Gericht werk maken van opvolging 10 indicatoren 
o Verfijnen van de (op heden voornamelijk kwantitatieve) normen in dit beleidsplan. 

 Optimaliseren van de input van relevante informatie vanwege cliënten/wettelijk vertegenwoordigers 
o Optimaliseren van de continue input 
o Optimaliseren van de periodische bevragingen 

 Optimaliseren van de input van relevante informatie vanwege medewerkers 
o Optimaliseren van de continue input 
o Optimaliseren van de periodische bevragingen 

 Verhogen van de betrokkenheid van medewerkers op het beleidsplan 
(norm: minstens 40 trekkers (proceseigenaar)) 

 Optimaliseren van het luik evaluatie 
(norm: realisaties van het beleidsplan worden opgevolgd en afgetoetst tov een vooraf gestelde norm) 

 Optimaliseren van het luik bijsturing 
(norm: het thema corrigerende en preventieve maatregelen wordt verfijnd) 
 

Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Verhogen van de betrokkenheid van medewerkers op het beleidsplan 
(norm: ieder cluster zet jaarlijks in op 2 thema’s) 

 
OD 6 …. door interne processen te optimaliseren i.t.v. effectiviteit en efficiëntie 
 
Acties niveau voorziening 

 Verbeteren van de informatiedoorstroming in de voorziening (oa via ZorgOnline) 
(norm: problematiek ‘hoe gaan we dit communiceren’ stelt zich minder) 

 5 thema’s worden uitgewerkt waarbij er in maximaal 5 overleggen en/of 10 
uren overleg een resultaat is. 

 3 processen worden geoptimaliseerd 
 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Efficiënter vergaderen (zodat meer tijd vrijkomt voor de kernopdracht)  
(norm: 12 puntenraster uit workshop is afgetoetst bij helft van de vaste overlegmomenten) 
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SD 12 – We willen een doelmatige inzet van medewerkers en middelen nastreven,  
                 zodat er voldoende middelen gegenereerd worden  
                 om de missie-visie toekomstgericht verder te kunnen zetten 

 
Situering 
We bevinden ons in een context van een financieel terugschrijdende 
overheid (VIPA, PVF, …). Met het oog op het toekomstgericht verder 
kunnen werken is het belangrijk om bewust om te gaan met de  
beperkte werkingsmiddelen, personeelsmiddelen én is het nodig  
om goed na te denken over ons prijsbeleid.  
Daarnaast gaan we intensiever op zoek naar alternatieve financieringsbronnen.  
Tenslotte blijft het realiseren van ons masterplan een must. 
 
OD 7 …. door bewust om te gaan met de beperkte werkingsmiddelen 
 
Acties niveau voorziening 

 Uitgavenpatroon, de minder zichtbare, sluipende uitgaven in kaart brengen 
(norm : systematisch een aantal knipperlichten opvolgen) 

 Aandacht voor beheer van gebouwen, uitrusting en materialen. Onder deze rubriek vallen in ons 
beleidshandboek diverse domeinen : onderhoud, afvalbeheer, energiebewust beleid, 
diefstalpreventie, brandveiligheid, aankoopbeleid, … 
(norm: 2 thema’s worden verfijnd) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Verspilling tegengaan, responsabilisering door het verband tussen gedragspatronen, gewoontes en 
het effect op de kostenstructuur in beeld te brengen 
(norm: 2 gerichte acties per vestiging) 
 

OD 8  …. door een goed prijsbeleid uit te werken 
 
Acties niveau voorziening 

 Verhogen van het inzicht in de eigen kostprijs door 
o Kostprijs van de huidige ondersteuning in kaart te brengen 

(oa woon- en leefkosten) 

 Uitwerken van een goede en transparante prijszetting 
o Norm: markconforme prijs 
o Norm: prijs kan vlug berekend worden (dus moeten er korte beslissingslijnen zijn). 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
 
OD 9 …. door een efficiënt beheer van personeelsmiddelen 
 
Acties niveau voorziening 

 Goede monitoring van de inzet van de personeelsmiddelen 
(norm: CV/DH heeft à jour zicht op gerealiseerde en geplande personeelspunteninzet) 

 Optimaliseren van de contracttoewijzing  
o wettelijke mogelijkheden zijn gekend en worden door CV/DH mee in overweging 

genomen bvb personeel met RSZ korting, opvolging van types contracten, … 
o er worden meer mooie contracten uitgeschreven 

(norm: minder kortdurende contracten en minder verloop van tijdelijk tewerkgestelde 
medewerkers omdat ze elders een beter contract krijgen) 

o verminderen van het aantal betrokkenen bij de contractopstelling 
(norm: CV/DH hebben minder nood aan advies omdat ze richtlijnen zelf beheersen) 

 Optimaliseren van de inzet organisatiegebonden middelen 
(norm: CV/DH overweegt mogelijke opportuniteiten) 
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 Opvolgen afwezigheid van medewerkers 
(norm: een visietekst is voorhanden en gecommuniceerd) 
(norm: realisatie van de visie wat blijkt uit een minder hoge afwezigheid) 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst: geen. 
 
OD 10 …. door te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen 
 
Acties niveau voorziening 

 Sponsorbeleid: norm: jaarlijks gemiddelde sponsoring ten bedrage van 60.000 €. 

 Duo-legaten: norm: op 5 jaar levert deze financieringsbron 50.000 € op. 

 Financiële input/bijdrage vanuit familie eigen cliënten 
(norm: per project ontvangen we 50.000 €) 

 Alternatieve financiering masterplan (Sociale huisvesting, Private investering, Investeringsfonds voor 
infrastructuur, …): norm: we starten 1 project op via alternatieve financiering gerealiseerd wat inhoudt 
dat de voorziening geen eigenaar is van het gebouw. 

 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Sponsorbeleid: norm: het aantal aanbrengers van sponsors (> 100 €) stijgt tov 2015. 
 
OD 11 …. door het infrastructureel masterplan te realiseren 
 
Acties niveau voorziening  
De te realiseren projecten vallen uiteraard onder bevoegdheid van directie en horen in se onder de rubriek 
organisatie. We verwachten immers niet dat de cluster hiervoor initiatief neemt wanneer zij het moment 
hiervoor rijp achten. Toch noteren we dit thema onder de rubriek vestiging/cluster omdat dit voor die bepaalde 
vestiging/cluster heel wat extra werk teweeg kan brengen zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de 
realisatie. 
 
Acties niveau vestiging/cluster/dienst 

 Renovatie De Boskant 
(norm: de renovatie is gerealiseerd ten bedrage van 660.000 €) 

 Renovatie hoofdgebouw Zwalm 
(norm: de renovatie is gerealiseerd ten bedrage van 75 % van de gewenste werken) 

 Opstart nieuwbouw Kluisbergen 
(norm: de eerste steenlegging is gebeurd) 

 Definitieve keuze nieuwbouw Ronse 
(norm: we weten waar, hoe (= met welke investeerder) en wanneer er gebouwd wordt. 
Er is maw woonperspectief voor onze NAH doelgroep.) 
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5.2. BELEIDSPLAN 2020 
 
Het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 is aan het laatste jaar van implementatie toe. 
In onderliggend overzicht wordt kort stilgestaan bij een aantal thema’s uit het beleidsplan 
2020. 
 
Hiervoor werden 3 invalshoeken bewandeld:  

 vooreerst werd gekeken naar het beleidsplan 2019 (welke thema’s moeten nog 
verder afgerond worden in 2020?),  

 daarnaast werd het meerjarenbeleidsplan bestudeerd (welke thema’s moeten 
hieruit zeker meegenomen worden?), 

 tenslotte zien we dat er vanuit de huidige evoluties in het 
zorglandschap/regelgeving nieuwe thema’s komen waarop moet ingezet worden. 

 
De studie vanuit deze 3 invalshoeken levert een flink aantal (lees: teveel) to do’s op. 
Gezien het grote aantal acties zullen er in de loop van het jaar prioriteiten moeten gelegd 
worden. Het mag duidelijk zijn dat de meest urgente thema’s -gelinkt aan de verminderde 
subsidie-inkomsten- in het begin van dit plan vermeld worden. Gelukkig vergen niet alle 
rubrieken evenveel werk én zijn het niet steeds dezelfde mensen die bij de uitvoering 
betrokken worden. Indien we erin slagen om voortgang te realiseren op de diverse thema’s 
hieronder vermeld dan betekent dit enerzijds dat we goed gescoord hebben op de 
realisatie van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en anderzijds dat er een goede basis 
gelegd is voor het futureproof maken van vzw De Bolster. Dit neemt niet weg dat er in het 
volgend meerjarenbeleidsplan 2021-2023 meer moet ingezet worden op oa volgende 
thema’s: duurzaamheid, innovatie, wendbaarheid en (inter)sectorale samenwerking. Dit 
zijn immers thema’s waar de progressie de voorbije jaren om diverse redenen gering is. 
 
Omgaan met de verminderde subsidie-inkomsten 
De gevolgen van correctiefase 2 en het Vlaams Regeerakkoord betekenen voor De Bolster 
een daling van de subsidie-inkomsten van 1 miljoen euro op jaarbasis. De invoering van 
deze besparingen gebeurt geleidelijk, gespreid over 3 tot 4 jaar. Dit wil zeggen dat de 
gevolgen het kleinst zijn voor 2020 (€ 300.000). Er werd afgesproken om de huidige 
personeelsinzet aan te houden in 2020. Vanaf 2021 is de impact veel groter (€ 600.000). 
Daarom moet er in 2020 een plan van aanpak opgesteld worden om hierop structureel te 
anticiperen.  
 
Dit plan zal bestaan uit meerdere acties. Volgende thema’s worden onder andere verkend: 
(gedeeltelijke) niet-vervanging van medewerkers die op pensioen gaan, wijzigen van 
organisatiestructuur, aanpassen van de woon- en leefkosten, wijzigen van de 
verdeelsleutel van de personeelstoewijzing, gevolgen voor masterplan, aanwenden van 
aanwezige financiële reserve, genereren van nieuwe financiële inkomsten, … 
 
Bijkomende gevolgen correctiefase 2 
De gevolgen van correctiefase 2 zitten op de zorggebonden punten (dit in tegenstelling tot 
de besparingen uit het Vlaams Regeerakkoord die op de organisatiegebonden werking 
zitten). Voor de algemene benadering van beide thema’s verwijzen we naar de voorgaande 
paragraaf. 
 
Typisch voor de nieuwe toewijzing van zorggebonden punten in correctiefase 2 is dat 
bepaalde clusters in punten zullen stijgen en andere zullen dalen. Het grootste deel van 
deze verandering is gespreid over de jaren 2020 tot en met 2023. Vraag is in welke mate 
het solidariteitsprincipe niet alleen per huis, cluster maar ook clusteroverstijgend al of 
niet tijdelijk ingebouwd blijft ook na 2020. 
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Wijzigen van de organisatiestructuur 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een vernieuwde organisatiestructuur uit te werken 
tegen eind 2023. We stellen vast dat het huidig organogram soms deels aan de basis ligt 
van het niet efficiënt verlopen van een aantal dagelijkse processen (interne communicatie, 
nemen van beslissingen, personeelsbeleid, logge overlegstructuur, …). Aanvullend ligt hier 
vaak ook de kern voor het niet wendbaar kunnen omgaan met veranderingen in de 
organisatie (introductie ZorgOnLine, introductie SAGA, introductie participatieve 
organisatiecultuur, …). Het is nodig om ons grondig te bezinnen over het organogram.  
 
Het nieuw Vlaams Regeerakkoord maakt dat dit thema niet alleen een keuze van de 
directie is, maar nu ook door de overheid opgelegd wordt. Het is m.a.w. niet alleen een 
kwestie van willen maar ook van moeten. Er wordt 25 % bespaard op de 
organisatiegebonden subsidies. Dit doet de regering vanuit de redenering dat er efficiënter 
kan gewerkt worden in voorzieningen vooral op vlak van de organisatiegebonden 
personeelsmiddelen. Gezien de impact van dit thema willen we ons hierin  laten 
ondersteunen. Een eerste verkenning leert ons dat er diverse pistes moeten bewandeld 
worden. Dit moet uiteraard nog verder uitgewerkt worden. 
Vooreerst kan er een verkenning gebeuren van andere organisatievormen bij collega-
voorzieningen. 
 
Daarnaast kan een vormingsbad voor een aantal kaderleden (clusterverantwoordelijken?) 
een belangrijke aanvulling zijn. Essentieel hierbij is de wetenschap dat dit thema ruimer is 
dan het aanpassen van de organisatiestructuur. Het gaat in essentie over het futureproof 
maken van de voorziening. Hierbij komen meerdere elementen aan bod: uiteraard de 
structuur, maar ook de systemen, mensen, cultuur, leiderschap en visie. Het besef dat een 
essentiële verandering maar kan gerealiseerd worden indien niet enkel op 1 thema (bv. 
structuur) ingezet wordt maar ook de andere thema’s mee in ogenschouw genomen worden 
is cruciaal. We hebben dit intern al ervaren bij de introductie van de participatieve 
benadering. We hebben van alles en nog wat aangepakt, maar hebben niets gewijzigd aan 
de organisatiestructuur. Dit resulteert weliswaar in een aantal mooie realisaties maar we 
botsen hier toch regelmatig tegen een grens zijnde ons organogram. We zoeken  een 
inspirerende spreker om dit thema te duiden (Tom Van Acker ?).  
 
Tenslotte moet er een nieuwe structuur uitgewerkt worden. Hierbij kunnen diverse 
invalshoeken ondersteunend zijn: procesmatig in kaart brengen van de hindernissen 
(leanen van processen),  formuleren van de principes waarop het geheel moet gestoeld 
zijn, … Voor deze uitwerking laten we ons best ondersteunen door iemand die voldoende 
ervaring heeft met de welzijnszorg in het algemeen en werking van voorzieningen in het 
bijzonder (Eva Lemay, stafmedewerker Tabor). 
 
Overstap naar woon- en leefkosten 
Tegen eind 2020 moeten alle cliënten overstappen van bijdrageregeling naar woon- en 
leefkosten. Betrokkenen bij deze uitwerking zijn directie, raad van bestuur en 
gebruikersraad. Dit thema werd in 2017 reeds voorbereid. Er zijn echter een aantal nieuwe 
gegevens die moeten bestudeerd worden voordat we dit thema kunnen finaliseren: 
marktconforme prijs (tov concullega’s), financiële haalbaarheid (rekening houdend met 
nodige masterplanuitgaven enerzijds en verminderde subsidie-inkomsten anderzijds), 
vrijheid die het VAPH ons geeft (of een begrensd kader?). 
 
Gelijkschakeling ondersteuningspakketten 
Bij het opstellen van de individuele dienstverleningsovereenkomsten (IDO’s) in 2017 
werden  ondersteuningspakketten opgesteld. Hierbij werd vooral aangesloten bij de 
huidige werking. Dit betekent dat er naargelang de vestiging (Zwalm, Kluisbergen, Ronse) 
een aantal verschillen ingebouwd werden. Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen de 
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huidige cliënten (die door De Bolster reeds ondersteund werden vóór 2017) en de nieuwe 
cliënten. Het is aangewezen om ook hier wat meer uniformiteit na te streven. Bij de 
uitwerking moeten 2 invalshoeken gehanteerd worden: enerzijds de concrete werking, 
anderzijds de financiële gevolgen. 
 
Updaten masterplan 
In 2017 werden de contouren van een aangepast masterplan vastgelegd, inclusief 
bijhorende acties. Het is belangrijk om na 3 jaar eens te kijken hoever we hiermee staan. 
Ondertussen zijn een aantal zaken veranderd (bvb subsidie-inkomsten, samenwerkings-
(on)mogelijkheden, realisaties van concullega’s, beperkt aantal ter beschikking gestelde 
persoonsvolgende budgetten, …) die aanleiding kunnen geven tot een verfijning van 
voorliggend masterplan en bijhorende acties. Wat met de projecten in Ronse? Wat met het 
hoofdgebouw in Zwalm? Studie omtrent doelgroep? Jongvolwassenen? Wat met Zottegem?, 
Hoe kijken we naar Oudenaarde?, … 
 
Optimaliseren van de woon- en werkomstandigheden (infrastructuur) 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt een budget van € 260.000 voorzien voor investerings-
werken. Dit bedrag wordt in 2020 beduidend verhoogd naar aanleiding van de 
begrotingsopvolging 2019 in juni. De extra investeringen die niet gerealiseerd werden in 
2019 zullen in 2020 gebeuren. 
 
In Kluisbergen wordt de nieuwbouw gerealiseerd zodat die in het voorjaar 2021 in gebruik 
genomen kan worden. Dit brengt met zich mee dat er voor diverse diensten (zowel zorg als 
logistiek) werk op de plank ligt voor de voorbereiding van de nieuwe werking (werken met 
nieuwe cliëntengroepen en medewerkersteams, werking verdeeld over 2 gebouwen 
gelegen op 2 weliswaar nabijgelegen sites). Er moet ook tijdig werk gemaakt worden van 
de renovatie van het huidig gebouw in Kluisbergen. Wordt er gewerkt met een 
behoeftenota en een studieopdracht? Op te stellen in 2020? 
 
Opstellen meerjarenbeleidsplan 2021-2023 
In het verleden werd meermaals gekozen voor een vijfjarenplan. Gezien de vele, vlugge en 
complexe evoluties in het zorglandschap kiezen we voor een driejarenplan. In 2020 wordt 
het meerjarenplan opgesteld voor de periode 2021-2023. Dit is het voorlaatste 
meerjarenbeleidsplan van het huidig directiecomité.  
 
Via een stappenplan willen we doorheen het jaar diverse stakeholders (medewerkers, 
ondernemingsraad, wettelijk vertegenwoordigers/cliënten, gebruikersraad, raad van 
bestuur)  betrekken bij het aanreiken van gewenste doelstellingen en acties. Aanvullend 
wordt gedacht aan het verzamelen van relevante informatie vanuit derden (andere 
sectoren, academische wereld, lokale besturen, HR, …).  Dit kan via een thema-avond 
georganiseerd in het voorjaar.  Finaal willen we op de raad van bestuur van december een 
overzichtelijk beleidsplan aanreiken waarbinnen de diverse clusters ruimte krijgen en 
uitgenodigd worden om hier verder invulling aan te geven.  
 
Met deze werkwijze voldoen we vanaf 2021 aan de eisen van het nieuwe cao beleidsplan 
waarover het volgende te lezen staat: “Het plan dat de directie van de vergunde 
zorgaanbieder na een overleg met de werknemersvertegenwoordigers in de sociale 
overlegorganen en de gebruikers uitwerkt om een kwaliteitsvolle inzet van het personeel 
te garanderen.” Voor het beleidsplan 2020 werd aangetoond dat we reeds volop werken 
aan de 6 verplichte thema’s. Er wordt wel extra ingezet op de aanwerving van nieuwe 
medewerkers (gezien de personeelsschaarste), op flexibiliteit van medewerkers (gezien de 
grote veranderingen die er aankomen) en op dialoog met het netwerk. Het betreffende 
beleidsplan moet halfweg januari bezorgd worden aan het VAPH. 
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War for the talent 
Halfweg 2019 werden we voor het eerst geconfronteerd met het gegeven van 
personeelsschaarste. Dit geldt voor de volledige zorgsector in Vlaanderen. Aangezien een 
essentieel deel van de werking afhangt van het beschikken over voldoende medewerkers 
moet hier proactief aan gewerkt worden. We zetten verder in op het aanbieden van ‘mooie 
contracten’, het optimaliseren van contracten onbepaalde duur en op het thema employer 
branding in het algemeen. Naast het kwantitatieve gegeven (over voldoende medewerkers 
beschikken) blijft het een opdracht om de nodige competenties in huis te hebben, houden 
én halen. 
 
Alternatieve functie-invullingen 
Het nakend personeelstekort dwingt ons om na te denken over het inzetten van 
alternatieve functies. In het recente verleden werden zinvolle proefprojecten opgezet met 
de aanwerving van volgende functies: verzorgende, huishoudhulp, meewerkende 
verpleegkundige. Dit thema wordt in 2020 verder verkend. 
 
Flexibiliteit van medewerkers 
Van medewerkers wordt een grote flexibiliteit verwacht in dit fel wijzigende 
zorglandschap. We hebben het hierbij in het recente verleden zowel over het 
ondersteunen van nieuwe cliëntvragen, het ondersteunen van cliënten met een zwaardere 
zorgvraag als over het afstemmen van ons aanbod op de vraag. Dit maakt dat de jobinhoud 
verandert. In de nabije toekomst is deze trend nog duidelijker: de verminderde subsidies 
zullen aanleiding geven tot een aanpassing van de organisatiestructuur wat ook een 
wijziging van de jobinhoud van diverse functies met zich zal meebrengen en dit in beide 
departementen. Dit alles maakt dat er een zekere mate van flexibiliteit verwacht wordt 
van de medewerkers. Daarom willen we in 2020 eens nagaan in welke mate we 
medewerkers hierin reeds ondersteunen en waar nog meer op ingezet kan worden. 
 
Risico-analyse psychosociaal welbevinden (RAPS-i) 
Wettelijk is er de verplichting om 5-jaarlijks een risico-analyse psychosociaal welzijn uit te 
voeren. In de periode april/mei wordt een bevraging van IDEWE afgenomen in diverse 
VAPH voorzieningen. De Bolster neemt hieraan deel. Dit zal ons toelaten om zowel op 
niveau van de voorziening als op niveau van de clusters een aantal resultaten in kaart te 
krijgen. De eigen gegevens worden ook vergeleken met die van collegavoorzieningen. Uit 
deze afname kunnen een aantal acties voortvloeien om mee te nemen in het 
meerjarenbeleidsplan 2021-2023. Deze acties kunnen zich situeren op niveau van de 
voorziening. Naargelang de  resultaten kunnen ook clustergerichte acties noodzakelijk zijn. 
 
Van ‘ziek zijn’ tot ‘er wel-zijn’ op het werk 
In een context van personeelsschaarste is de aanwezigheid van medewerkers op het werk 
een des te belangrijker gegeven. Desondanks stellen we net als in de sector vast dat de 
afwezigheid van medewerkers wegens ziekte geen te verwaarlozen gegeven is. De vraag 
blijft of hier in 2020 (of later)  nog meer moet op ingezet worden gezien een aantal 
initiatieven uit het verleden en gezien de omvang van thema’s die reeds op de agenda 
staan. Onder dit thema valt ook het re-integratie-traject (begeleiden van langdurig zieke 
werknemers naar werkhervatting). In de RAPS-i kan gekozen worden voor een extra module 
over ziekte. De meerwaarde hiervan kan verkend worden. Via Tabor en Compaan wordt 
geprobeerd om in het kader van Social Impact Bonds een project op te starten voor 
langdurig zieke werknemers. We volgen dit verder op. 
 
Afstemmingsgesprekken 
Naast de vele informele contacten is het belangrijk dat elke medewerker op formele basis 
een gesprek heeft met zijn/haar leidinggevende. In het huidig meerjarenbeleidsplan is er 
de (lage) norm dat elke medewerker minstens om de 5 jaar één formeel 
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afstemmingsgesprek heeft met zijn/haar leidinggevende. In 2020 willen we de stand van 
zaken in kaart brengen zodat eventuele acties nog kunnen genomen worden. 
 
Opvolging tevredenheidsbevraging wettelijk vertegenwoordigers 
Eind 2018 werd de verplichte driejaarlijkse tevredenheidsbevraging gehouden bij de 
wettelijk vertegenwoordigers. Twee thema’s specifiek voor het dagcentrum Gavere 
moeten nog aangepakt worden. Dit betreft enerzijds de problematiek van de 
geluidsoverlast in de refter van ons arbeidscentrum te Gavere. Anderzijds blijft het 
optimaliseren van het vervoer van cliënten dagcentrum een complex kluwen. 
 
Informatiedoorstroming 
De voorbije jaren is er flink wat evolutie op vlak van informatiedoorstroming. Enerzijds is 
er een boom aan producten/kanalen (website, tijdschriften, Bolsterblad, facebookpagina, 
BuitenBolsteren, filmpjes, foto’s, …) en een inspanning om meer informatie te bezorgen 
aan diverse partijen (zowel medewerkers als cliënten en hun netwerk). Anderzijds is er het 
GDPR verhaal dat ons voorhoudt om hier toch wel wat voorzichtig mee om te gaan. Hierop 
verder bouwend liggen diverse initiatieven op tafel: 
▪ verder uitwerken van het GDPR kader (in beeld brengen van wat reeds en wat nog te 

realiseren is alsook gerichte communicatie naar de medewerkers aangezien veel toch 
afhangt van het naleven van een aantal afspraken). 

▪ verder inzetten op gerichte informatiedeling naar cliënten/wettelijk 
vertegenwoordigers. We denken hierbij in eerste instantie aan het inzagerecht in het 
eigen dossier. Dit loopt eind 2019 als proefproject en wordt na evaluatie veralgemeend 
ingevoerd. Hoe we omgaan met cliënten die geen bewindvoerder over de persoon 
hebben moet nog uitgewerkt worden. 

▪ Optimaliseren van de informatiedoorstroming naar medewerkers. Een aantal thema’s 
stromen door via geformaliseerde kanalen als ZOL (nieuwsbericht, beleidsbrief) en APV 
(algemene personeelsvergadering). We stellen vast dat de doorstroming via de gewone 
overlegstructuur vaak te gering is. Nochtans hebben medewerkers deze informatie nodig 
om te kunnen meewerken aan de implementatie van de zorgvernieuwing. We kunnen 
geen mindswitch verwachten indien de nodige toelichting niet verschaft wordt. Hoe 
maken we ruimte voor het aanreiken van deze broodnodige info via de geëigende 
overlegstructuur ? 

▪ opstellen van een communicatiematrix waarbij per thema en doelgroep bekeken wordt 
hoe de communicatie het best verloopt. Hierbij is de inhoud van het algemeen 
jaarverslag, Bolsterblad en Indruk aan een grondige herwerking toe. 

 
War for the client 
In het persoonsvolgend financieringsverhaal hangt de subsidiëring af van het aantal 
cliënten die met de voorziening een individuele dienstverleningsovereenkomst 
ondertekenen. Hierbij is de vraag van de cliënt een richtsnoer. Het is dan ook belangrijk 
om de in- en uitstroom van cliënten goed te monitoren en evalueren (dit geldt voor De 
Bolster in het algemeen en voor Kluisbergen en Ronse in het bijzonder) en om de eigen 
flexibiliteit (zowel naar type ondersteuningsvraag als naar aanbod) nauwgezet op te 
volgen. We zetten uiteraard verder in op de naambekendheid en uitstraling van de 
voorziening als geheel maar ook van de diverse lokale werkingen in het bijzonder. 
 
Aangepast dagbestedingsaanbod 
We stelden vast dat er plaatsgebrek was in het arbeidscentrum in Gavere. Aanvullend 
kregen we ook vragen van cliënten die voor hun ondersteuning liefst niet aansloten bij de 
huidige doelgroep. In onze zoektocht naar andere lokalen botsten we enerzijds op een 
kantoorruimte op de markt in Gavere (die zal gebruikt worden door medewerkers 
zelfstandig wonen en begeleid werk) en op 2 lokalen in CVO Middelwijk Gavere (die we elk 
1 dag per week huren respectievelijk voor computer-initiatie en voor creatieve expressie). 
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In 2020 wordt verder ingezet op deze nieuwe ruimten en activiteiten en wordt een nadere 
samenwerking met derden verder mee in overweging genomen. 
 
Cliëntgerichte trajecten 
Het merendeel van de cliënten blijven jarenlang dezelfde ondersteuning krijgen. Soms zien 
we dat bij toename van de zorgzwaarte een aantal cliënten terugstromen (van zelfstandig 
wonen naar leefgroepsopname, van gedecentraliseerd wonen naar campuswonen, …). Bij 
dit type van ingrijpende veranderingen wordt de levenskwaliteit van betrokken cliënt (en 
context) als richtsnoer meegenomen. Omgekeerd moet een cliënt ook perspectief krijgen 
richting een meer zelfredzaam bestaan. Ook dit is geen gemakkelijke oefening omdat het 
een loslaten van, een vertrouwen in, een verantwoord risiconemen veronderstelt. 
 
Deze trajectuitwerking in beide richtingen is belangrijk zowel vanuit standpunt cliënt 
(vraaggericht, levenskwaliteit) als vanuit standpunt voorziening (kan belangrijk facet zijn 
in het instroombeleid). Bovenal moet gezegd dat dit thema verankerd zit in onze missie: je 
eigen leven vorm geven met ondersteuning daar waar nodig. 
 
(Inter)sectorale samenwerking 
In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 is een strategische doelstelling gewijd aan het 
uitbouwen van samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de VAPH sector. In de 
praktijk stellen we vast dat dit een moeilijk te bewandelen weg is. Het onder druk komen 
van de eigen positie (door het te gering aantal ter beschikking gestelde persoonsvolgende 
budgetten aan nieuwe cliënten) maakt dat er meer sprake is van concurrentie (en het 
afschermen van de eigen markt) dan van samenwerking. Het nieuw Vlaams Regeerakkoord 
vraagt opnieuw om meer (inter)sectoraal te gaan samenwerken. Dit gegeven wordt 
versterkt vanuit de verminderde subsidiëring van de organisatiegebonden middelen wat de 
deur tot een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden zal openzetten. Het is 
belangrijk om deze evoluties goed op te volgen en desgewenst de nodige 
verkenningsstappen te doen. 
 
Participatieve werking 
Begin 2019 werden 6 werkgroepen in het leven geroepen met het oog op het verder 
implementeren van de participatieve visie: visietekst, omgaan met afspraken, stimuleren 
tot (mede)-verantwoordelijkheid, silo-denken, participatief vergaderen, open 
communicatie en feedback. Vanuit de diverse werkgroepen werden voortgangsacties voor 
2020 geformuleerd. Om een cruciale stap vooruit te zetten in de realisatie van dit thema 
wordt in 2020 een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. 
 
Verder inzetten op warme buurten/vriendenkring/vrijwilligerswerking 
Alhoewel het hier 3 te onderscheiden thema’s betreft brengen we dit als 1 geheel. We 
stellen vast dat het afstemmen van deze 3 thema’s geen sinecure is (en dus een opdracht 
op zich zal zijn). In 2019 werd de stuurgroep warme buurten uitgebreid, werd de erkenning 
als buurtpunt bekomen en externe intervisie hierover opgestart, werden de nodige 
contacten gelegd (oa met de gemeente Zwalm) en werd met het Sinterklaasfeest een 
eerste concrete actie gerealiseerd in samenwerking met de gezinsbond en KVLV. In 2020 
zal het belangrijk zijn om een versnelling hoger te kunnen schakelen, wat meer 
activiteiten en een intensere samenwerking met derden veronderstelt. 
 
In 2019 werden de contouren getekend voor de omzetting van het oudercomité naar een 
vriendenkring. In 2020 moet dit verder vorm krijgen enerzijds via een drietal activiteiten, 
anderzijds via een uitbreiding van de stuurgroep met derden. In 2019 werd wat meer 
ingezet op BuitenBolsteren. In 2020 zal de link tussen vrijwilligerswerk en de 2 hierboven 
aangehaalde projecten in kaart gebracht worden. 
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Innovatie 
In 2020 wordt € 50.000 ter beschikking gesteld voor de realisatie van een innovatief 
project. In november 2019 werd een workshop georganiseerd met het oog op het 
verzamelen van diverse voorstellen. Er werden zowel algemene (langere termijn) als 
specifieke (korte termijn) voorstellen geformuleerd. De algemene worden meegenomen 
naar de opmaak nieuw meerjarenbeleidsplan. Het directiecomité koos om het innovatief 
budget voor 2020 in te zetten voor volgend voorstel: opstart initiatief warme buurten in 
Zwalm. 
 
Duurzaamheid 
Terugblikkend op het huidig meerjarenbeleidsplan kunnen we nu reeds stellen dat er naast 
de vele mooie realisaties ook een aantal thema’s zijn waarop te weinig voortgang geboekt 
werd. We denken hierbij onder andere aan wendbaarheid, innovatie en duurzaamheid. Via 
Tabor wordt in het verlengde van de meerdaagse AMS opleiding een strategische 
oriëntatie-oefening opgezet rond het thema duurzaamheid. Hierbij wordt gestart met de 
invulling van de Sustatool die ontwikkeld werd door Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Vlaanderen. De invulling van deze tool kan een eye-opener zijn over de 
diversiteit van het thema duurzaamheid. Het kan ons relevante informatie aanreiken met 
het oog op het meerjarenbeleidsplan 2021-2023. 
 
VTO (vorming-training-opleiding) 
Gezien de evolutie van het takenpakket (zowel qua doelgroep als qua ondersteuningsvraag) 
moet blijvend aandacht geschonken worden aan doelgroepgerichte gespecialiseerde 
vorming. Aanvullend wordt samen met een aantal Tabor collega’s opgestart met e-learning 
(Televic). We bekijken welke vormingen via dit forum kunnen aangeboden worden en hoe 
we dit best uitwerken. Het blijft bij dit alles een opdracht om nog meer in te zetten op 
kennisdeling en intervisie. 
 
Optimalisatie platform ZorgOnLine (ZOL) 
Een paar jaar geleden startten we met ZorgOnline. Ondertussen werden diverse modules in 
gebruik genomen. In 2019 werd de medische module opgestart in Kluisbergen. In 2020 
volgen de andere locaties. We besteden de nodige aandacht aan het delen van good 
practices. 
 
Kwaliteitsbeleid 
We stellen de voorbije jaren vast dat er weinig sprake is van gedreven inzet op het 
kwaliteitsbeleid. We kozen om in 2019 gericht 2 stuurgroepen op te starten die 
respectievelijk werkten aan een verruimde informatiedoorstroming naar het netwerk (via 
ZOL) enerzijds en het gericht meer betrekken van diverse stakeholders bij het uitwerken 
van het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 anderzijds. Op deze wijze waren we ook bezig 
met de eerste 2 stappen van de zelfevaluatiecyclus (verzamelen van relevante info en het 
opstellen van doelen) wetende dat het zelfevaluatie thema de komende jaren aan gewicht 
zal winnen. Dit neemt niet weg dat we ons moeten bezinnen over de verdere uitwerking 
van het kwaliteitsbeleid. Waar zetten we op in ? en wie doet dat ? Deze laatste vraag is 
ook niet onbelangrijk in de context van een nakende aanpassing van onze organisatie-
structuur.  
 
Implementatie SAGA 
Met het oog op het optimaliseren van de huidige uurroosterplanning en -registratie loopt 
momenteel een pilootproject in een aantal delen van De Bolster. Het is de bedoeling om 
dit veralgemeend in te voeren vanaf 1 april 2019. We stellen bij de pilootprojecten vast 
dat dit toch niet  zo vlot verloopt. Daarom gaan we halfweg december 2019 op 
studiebezoek naar De Lovie (een VAPH voorziening die al een aantal jaren met SAGA werkt 
en hier tevreden over is). De vraag is welk deel van de problemen waarop we botsen te 
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maken heeft met onbekendheid met het systeem (en dus een kwestie van tijd, gewenning 
is) of met de wijze waarop De Bolster in het verleden de werkplanning georganiseerd 
heeft. Mocht blijken dat dit laatste een belangrijk onderdeel van het probleem is, dan 
moet hier in eerste instantie naar verfijning gestreefd worden. Dit is een werk van langere 
duur waarbij diverse partijen (ook ondernemingsraad) betrokken zijn. We volgen dit verder 
op in de hoop dat de digitalisering ook in dit thema eindelijk zijn intrede kan doen.  
 
Implementatie Orbis 
Het huidig administratief bewonerspakket stopt eind 2019. In onze zoektocht naar een 
nieuw pakket kwamen we uit bij een pakket van Softwel, zijnde ‘Orbis voor bewoners’. Dit 
houdt onder andere in dat basismedewerkers op een andere manier de aan- en 
afwezigheden van cliënten zullen moeten registreren. 
 
Realiseren uitgebreide erkenning RTH 
Op heden heeft De Bolster een erkenning van 190 RTH punten. Vanuit het standpunt van de 
cliënt is dit een handig systeem in die mate dat hij/zij vlot een beperkte ondersteuning 
kan krijgen weliswaar binnen de RTH erkenning waarover voorzieningen beschikken. Voor 
een voorziening ligt de zinvolheid niet in het financiële op korte termijn (wat kost ons dat 
en welke subsidie ontvangen we hiervoor?).  RTH biedt wel de mogelijkheid om via een 
beperkte ondersteuning een eerste kennismaking met diverse potentiële cliënten te 
realiseren. We gaan ervan uit dat De Bolster in 2020 een verhoging van RTH erkenning 
krijgt. Voorwaarde is uiteraard dat we die erkenning ook realiseren. Weet echter dat we 
de voorbije jaren steeds een aantal ondersteuningen boven onze erkenning gerealiseerd 
hebben. Deze extra erkenning moet wel gerealiseerd worden via de verblijfsfunctie wat de 
nodige afstemming vergt. 
 
Het verder aanpassen van de logistieke diensten aan de zorgvraag van cliënten 
85 % van de medewerkers logistieke diensten (keuken, poets-was, technische dienst) vallen 
onder de zorggebonden punten. Dit wil zeggen dat de cliënt hen via zijn persoonsvolgend 
budget betaalt. Daarnaast wordt het resultaat van de logistieke werking grotendeels via de 
woon- en leefkosten aangerekend aan de cliënt (bvb maaltijden). Het is dan ook logisch 
dat er een nauwe link is tussen de vraag van de cliënt en ons aanbod. Op deze afstemming 
wordt verder ingezet in 2020. Het gaat hier ook over de meerwaarde van het niet 
outsourcen van dit type van dienstverleningen. 
 
Bijhouden beleidsinfo 
Naast het opvolgen van de voortgang van het beleidsplan is het zinvol om een aantal 
parameters bij te houden. Zowel op vlak van financies als personeelskengetallen is er een 
overvloed aan kengetallen. Op vlak van cliënten houden we daarentegen maar een beperkt 
aantal criteria bij. We streven ernaar om een beperkt aantal kengetallen vast te leggen, 
op te volgen en gericht over te communiceren. Het betreft hier kengetallen die informatie 
bevatten die belangrijk is voor onze beleidsvoering. 
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5.3. OVERZICHT CLUSTERBELEIDSPLANNEN 2019  
VZW DE BOLSTER 

 
In deze bijlage bespreken we de clusterbeleidsplannen 2019 van volgende clusters: 

1. Cluster 1-2-3 
2. Cluster GESP 
3. Cluster De Boskant 
4. Cluster buitenhuizen 
5. Cluster zelfstandig wonen 
6. DIVA (Divers Aanbod Zwalm) 
7. Cluster Kluisbergen 
8. Cluster NAH Ronse 
 
 
1. Beleidsplan cluster 1-2-3 

THEMA DOELSTELLINGEN 

Medewerker - De vacatures (teamverantwoordelijke, pensioen, …) op 
een doordachte manier invullen met oog voor interne 
noden/wensen/vragen. 

- Teams hebben zicht op PVF en de uitdagingen en kansen, 
denken mee in dit verhaal naar uitwerking en verdere 
vertaling in de praktijk. 

- Als rode draad de verderzetting van een participatieve 

werking met als grondhouding een transparante open 

communicatie. 

Cliënt 

 

- Inclusietoets: Cliënt 2019 (1 per huis, en evalueren/ 
reflecteren). 

- Verder aan de slag met heroriëntering van cliënten, 
wijzigingen van groepssamenstelling. 

ICT - Nieuwe software (zoals ZOL). 
- Blijvend een trekkersrol opnemen in vernieuwing en 

pilootfases (cfr uurrooster test). 
- Cliënt en computergebruik, technisch, afspraken, visie, 

… Aan de slag met tablets, kijken en anticiperen op 
noden, wensen van nieuwe cliënten (schoolverlaters). 

- Implementatie tablets, actief gebruik bij cliënten en 
medewerkers. 

Samenwerking tussen 
diensten 

- Samenwerking met paramedische dienst. Verdere 
evoluties (zoals verpleegkundige handelingen, 
begeleiding consulten, …) binnen de organisatie worden 
van nabij opgevolgd en besproken op clusteroverleg. 
Actief constructief samen zoeken naar een (nieuwe) 
manier van samenwerken. 

- Partnerschap dagbesteding verder uittekenen, 
structureel overleg met teams: aansluiten op 
groepsvergaderingen, rol tijdens overleg, wat bij ziekte, 
SAMEN denken en doen, aan de hand van clusteroverleg 
de beleidsdoelstellingen gezamenlijk uittekenen. 

Sociale inclusie - Netwerk/concentrische cirkels, engagementen van 
vrijwilligers: in kaart brengen van vrijwilligers en 
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strategische acties uitwerken en vooral delen om noden 
in te vullen. 

- Externe gerichtheid – leuk idee rond buurtvervlechting! 
Toepassen impactmethodiek 
Rol van cluster 1-2-3 tav de buurt 
Rol van team 1 – vertegenwoordiging in verenigingen, 
aansluiten bij… 

Renovatie hoofdgebouw - Naast de (grote) plannen renovatie bekijken we binnen 
de cluster hoe het gebouw reeds efficiënt gebruikt kan 
worden. Op deze manier onze positie in het 
zorglandschap versterken en bestaande troeven in de 
verf zetten. Eventuele, tijdelijke, extra 
cliëntondersteuningen kunnen aangaan. 
De uitgetekende en besproken visie indachtig 
(gescheiden werking, integratie basisgroep, meerdere 
ruimten per huis (prikkelverarming, minder interacties), 
slaapkamers en leefruimte op gelijke verdieping, …). 

 

2. Beleidsplan cluster GESP 

THEMA DOELSTELLINGEN 

Medewerker  - Hernemen thema’s PTV – agressie – nazorg: agressie 
coaching doorstart laten maken in werkveld De 
Gaverkant. 

- Borging gevolgde Traject “Emotionele ontwikkeling in 
verbinding” in HoGent. 

- Actualiseren functie- en competentieprofiel 
woonbegeleider GES en atelierbegeleider GES. 

- Opmaak checklist nieuwe medewerker: is lopend, nog af 
te werken. 

- Evaluatie 5 jaar De Gaverkant in najaar 2019: uit te 
zoeken nog hoe we dit verder vorm willen geven. 

Cliënt   - Ontwikkeling visietekst werken binnen de GES. 
- Verkennen noden ruimere doelgroep van cliënten met  

een licht verstandelijke beperking: complexe zorgvragen 
(grote discrepantie VB en emotionele), ASS, 
verslavingszorg en internering … 

- Cameragebruik. 
- Tolerantievenster voor stress integreren in IHP cliënt. 
- Evaluatie 5 jaar De Gaverkant samen met cliënten najaar 

2019. 
ICT  - Cliënt en computergebruik ruim bekeken: technisch, 

afspraken, visie, … werken met tablet(s), WIFI, 
mogelijkheden toegang internet, app’s voor doelgroep 
VH…  

Dagbesteding  - Omgaan met nieuwe cliëntvragen. 
- Gerichtheid naar buiten: warme tuinen, nieuwe 

initiatieven die inclusie bevorderen … oa Rijkbos in 
verkenningsfase. 

Netwerk/omgeving  - Opmaak van enkele concentrische cirkels: meting bij 8 
cliënten De Gaverkant (beleidsplan De Bolster) 

- Externe gerichtheid.  
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3. Beleidsplan cluster De Boskant 

THEMA DOELSTELLINGEN 

Cliënt - Accommodatie verder verfijnen naargelang de noden van 
de cliënten: woonruimtes aanpassen aan de instroom van 
nieuwe cliënten en aan de integratie van cliënten 
dagbesteding. Dmv van verbale en non-verbale signalen 
van de cliënt inspraak van de cliënt stimuleren. 

- Integratie dagbesteding in het wonen: flexibel inspelen 
op de behoeften van de cliënt: 

o Initiëren van ‘open aanbod’. ‘Open aanbod’ = 

een activiteit die georganiseerd wordt door 

een medewerker dagbesteding team 3 of een 

medewerker wonen – cliënten kunnen zich 

vrij inschrijven.  Voorbeeld van activiteiten 

‘open aanbod’: klankhealing, rolstoeldans, …  

Oog voor actieve betrokkenheid van het 

netwerk (familie, vrijwilligers). 

o Aankoop van spelmateriaal voor binnen en 

buiten – experimenteren met spelmateriaal 

o Inzetten op het gebruik van oa tablets, 

beleeftv. 

o Infodeling via gezamenlijk overleg team 

dagbesteding en teams wonen; dagelijkse 

afstemming op de werkvloer. 

- Inclusiegedachte en buurtvervlechting: afname 
inclusietoets: resultaten op clusterniveau bekijken, 
doelen benoemen, acties plannen. 

o Inspraak in het individueel handelingsplan 

waar mogelijk door cliënten en familie. 

o Deelnamen aan activiteiten in de 

samenleving. 

o Buurtvervlechting stimuleren adhv 

activiteiten oa theatervoorstelling 

(organisatie door team 3 dagbesteding, 

plaatselijke school is uitgenodigd – doel: 

elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, … 

met mogelijks kans tot verdere 

ontmoetingen). 

o Via kleine acties familie en netwerk 

betrekken bij het dagelijks leven van de 

cliënt. 

o Oprichten werkgroep ‘sociale inclusie De 

Boskant’. 

o Via vrijwilligerssecretariaat gericht op zoek 

naar vrijwilligers voor de cliënten van De 

Boskant. 

- Fixatie: Afbouw fixatie dmv vorming en expertise. 
Ingebruikname van alternatieve hulpmiddelen. 

- Hulpmiddelen: deelname aan cel hulpmiddelen door 2 
medewerkers wonen, ortho en cv. Cel hulpmiddelen = 
overlegmoment met op de agenda  opvolging oude en 
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nieuwe vragen hulpmiddelen, info rond nieuwe 
producten, uitwisselen van expertise, vorming 

- Ethische casus. 
- Nieuwe cliëntvragen. 

Medewerker - Nieuwe werking De Boskant: elke medewerker kreeg 
inspraak bij de cliëntverdeling en gaf een voorkeurkeuze 
qua team aan. We hebben maximaal rekening kunnen 
houden met deze keuzes. 

- Team verzorgenden: opmaak nieuw uurrooster ifv 
nieuwe werking De Boskant, evaluatiegesprekken met 
verzorgenden en maandelijks overleg met team 
verzorgenden inbouwen. 

- Inzetten op teamdynamiek en teamontwikkeling: ‘wij-
zij’ gevoel bespreekbaar maken. Doorpraten van de 
werking, van waarden en normen, inzetten op talenten 
en verantwoordelijkheden – via intervisiedag per team 
wonen waarbij team dagbesteding aansluit. 
Samenwerking tussen team dagbesteding en team wonen 
optimaliseren dmv gezamenlijk overleg. Teamdagen.  

- Start nieuwe teamverantwoordelijke team 11/12: 
ondersteunen en coachen waar nodig. 

- Stagebeleid: stageverantwoordelijken. Scholen 
uitnodigen om onze werking kenbaar te maken. 

- Vormingen. 

Organisatie - Verbeteren vergaderefficiëntie: 12-puntenraster 
aftoetsen bij minstens 1 teamoverleg. Evaluatie huidige 
vergadermomenten (teamoverleg wonen, overleg team 3 
dagbesteding, overleg verzorgenden, begeleidingsteam, 
clusteroverleg). 

- Opmaak van sponsordossiers: investeren in hulpmiddelen 
oa plafondtillift, aankleedtafel. Tuin De Boskant. 
Aankoop specifiek spelmateriaal. 

- Geïnformeerde medewerkers: medewerkers informeren 
over wat leeft in De Bolster en in het zorglandschap. 
Medewerkers stimuleren tot het volgen van vorming. 

 

4. Beleidsplan cluster BUITENHUIZEN (Gavere – Zingem – Herzele)  

THEMA DOELSTELLINGEN 

Cliënt - Sociale inclusie: inclusietoetsen zijn afgenomen bij elke 
cliënt van de buitenhuizen. Blijvend inzetten op 
netwerken en vrijwilligers. IHP. 

- Buurtvervlechting: verder inzetten op buurtvervlechting 
door contacten te onderhouden, nieuwe contacten te 
stimuleren, zoeken naar wat de cliënt kan betekenen 
voor de buurt. 

- De dienstverlening ethisch onderbouwen. 
- Inspraak cliënten.  
- Expertiseontwikkeling: gebruik maken van sociale media, 

samen met en voor cliënten. Vorming sociale media voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 

- Innovatie: we blijven de uitdaging aangaan om nieuwe 
cliëntvragen te ondersteunen. 
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Medewerker - Geïnformeerde medewerkers. 
- Info over inschaling cliënten en punteninzet voor 

medewerkers. 
- Participatieve visie: gerichte acties door nog meer 

deelverantwoordelijkheden te benoemen. 
- Rol van medewerker: afstemmingsgesprekken. 
- Rol van medewerker inzake medische dienstverlening. 
- Functie-en competentieprofiel is geüpdatet. 
- Leidraad evaluatiegesprek is uitgewerkt – wordt 

uitgeprobeerd in 2019 en teruggekoppeld op 
clusteroverleg. 

- Leidraad selectiegesprek is uitgewerkt. 
- Teamdagen. 
- Deelname aan werkgroepen. 

Organisatie - Sponsorinitiatieven.  
- Verder op zoek naar aanleunwoningen voor de 

buitenhuizen – Herzele, Gavere? 
- Herzele/Zingem/Gavere: verkennen van verdere 

samenwerking met ocmw’s, diensten voor senioren, 
sportinitiatieven, … 

- Uitdagingen naar jonge cliënten! Fitness, … 
- Facebook.  

 

5. Beleidsplan cluster ZELFSTANDIG WONEN 

THEMA DOELSTELLINGEN 

Heruitvinden dienst 
zelfstandig wonen 

- We verwelkomen met open armen nieuwe cliënten, we 
gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Dit vraagt een 
enorme flexibiliteit van de begeleiders en van het 
ondersteunende begeleidingsteam. 

Rol van de begeleider  - Op welke domeinen moeten we zelf inzetten en wat 
kunnen we uit handen geven aan andere diensten? 

- Op welke domeinen kunnen we een zetje geven om te 
komen tot ‘uit handen geven’ en wanneer moeten we de 
teugels terug strakker in handen nemen?  

- Voor welke cliënt kunnen we iets uit handen geven en bij 
welke cliënt moeten we het zelf blijven doen omwille 
van het in stand houden van de relatie cliënt-begeleider? 

- Op welke domeinen kunnen we nog meer de wettelijk 
vertegenwoordiger betrekken? Financiële zaken liggen nu 
standaard zoveel mogelijk bij de wettelijk 
vertegenwoordiger.Waar kunnen we hen nog bij 
betrekken? 

Nieuwe cliëntvragen - Cliënten met vragen inzake hun kinderen  (rechtbank, 
opvoedingsvragen, contacten met scholen en CLB, 
contacten met pleeggezin). 

- Cliënt met voorwaarden vanuit justitie (SGG). 
- Koppel met baby (contact met vroedvrouw, kind en 

gezin, ocmw, crèche, …). 
- Cliënten die in contact komen met drugs of die gebruiker 

zijn. 
- Cliënten met psychische problematieken. 
- … 
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Feedback - We zetten in op extra vergadermomenten om vooral te 
luisteren naar elkaar en elkaar te ondersteunen indien 
nodig. 

- We nemen over van het vaste duo begeleiders  indien de 
begeleiding moeilijk loopt (ortho, SD, CV). 

- We hebben vanuit het begeleidingsteam oog voor de 
balans draagkracht/draaglast van de begeleiders. 

- We staan er als 1 team. 

Vorming - We plannen een vorming ‘begeleiden onder emotionele 
druk’ , gegeven door Hendrik Gaublomme, ViVo. 

- Vorming Argos ‘methodiek voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking en hechtingsstoornis’. 

 

6. Beleidsplan DIVA (cluster divers aanbod Zwalm) 

Algemeen DOELSTELLINGEN 

Medewerker - Pilootprojecten SAGA (vervoer en Begeleid Werken). 
- Medewerkersparticipatie. 
- Silodenken. 
- Themagerichte interactie. 

Geïnformeerde gebruiker - Start Instagram. 
- Start infodoorstroming via ZOL (pilootcliënten). 
- Via bijdrage Indruk, Flits, Facebook en Instagram. 

Organisatie - Beekmeers: het gebouw afstemmen op de vernieuwde 
werking. 

- Verhuis van de Spel-O-theek van het hoofdgebouw naar 
de Beekmeers. 

- Voorbereiding verhuis Snoezelruimte naar de Beekmeers. 
- Start gesprekken budgettering dagbesteding. Eerste stap 

vestiging Zwalm. 

Omgeving - Deelname werkgroep “Warme buurt”. 
- Deelname Overleg Buurtpunt. 

 

Team (para)medische 
dienst  

DOELSTELLINGEN 

Algemeen - Positionering van de dienstverlening t.o.v. de 
persoonsvolgende financiering.  

Logo - Prioriteiten bepalen in relatie met de omkadering. 

Kiné - Voorbereiding verhuis naar een ander lokaal in de 
Beekmeers naar aanleiding van verhuis Snoezelruimte 
naar de Beekmeers. 

Verpleegkundigen - Verpleegkundige handelingen: verdere implementatie 
van de nieuwe afspraken. 

- Cluster Hoofdgebouw: start van externe consultaties 
door de medewerkers wonen. 

- Cluster De Gaverkant: invulling rol 
aandachtsverpleegkundige. 

- Cluster Hoofdgebouw: start van een geïntegreerde 
verpleegkundige. 
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Team 
Vrijwilligerssecretariaat 

DOELSTELLINGEN 

Algemeen - Overdracht van de werking (Carine) naar Geert. 
- Buitenbolsteren terug operationeel. 

 

Team Arbeidscentrum DOELSTELLINGEN 

Cliënt - Integratie Werk & Zorg-decreet (doorstroomtrajecten). 
- Start van medewerker ABC als coach van de 

cliëntenraad. 
- Opstart Computeratelier in samenwerking met Kisp en 

GBS De Vierklaver. 
- Opstart Swingstudio in de lokalen van GBS De Vierklaver. 
- Inspraak van de cliënt als centraal thema op de teamdag 

van 19 november 2019. 
- Eind 2019 Stopzetting Zorg Binnen Groene Zorg (en 

voorbereiding omzetten naar AMA) (Arbeidsmatige 
Activiteiten). 

Medewerker Begeleid werken 
- Teamwissels ten gevolge van progressieve 

werkhervatting en langdurige ziekteafwezigheid. 
- Stroomlijnen opvolging RTH (raming versus realisatie). 
- Huur nieuw kantoor Markt 27 te Gavere en voorbereiding 

verhuis. 
- Verkenning tewerkstellingskansen van cliënten De 

Gaverkant in de huishoudelijke diensten. 
Team ABC 
Werkbaar werk 
- Van werken met een teamverantwoordelijke naar 

gedeelde taken en verantwoordelijkheden. 
- Monitoring verhouding aanwezigheid cliënten / 

aanwezigheid team op basis. 
- Teamdag: recreatief luik met maaltijd in eat@12 

(Aroova) en Bolletra in Oudenaarde. 
Jobdifferentiatie - De meerwaarde/rol van de 
ergotherapeut. 

Organisatie - Opvolging clïentregister vanaf voorjaar 2019 door 
medewerkers ABC. 

- In functie van vervoer: rechtstreeks ingeven van 
afwezige cliënten via ZOL. 

- Uitrusting Bakkerij (opbrengst zomerfeest 2018). 
- Uitbreiding terrassen en aankoop nieuw tuinmeubilair. 
- Overkapping Tuinatelier en Decoratieatelier: prijsofferte 

en keuze. 
- Plaatsing sunscreens in het snoepatelier en het 

textielatelier. 
- Sponsorwerving Foodtruck. 
- Inrichting van de centrale ruimte en prijsofferte 

geluidsdemping. 
- In gebruikname nieuwe laptop door medewerkers. 

Partnerschap - Verkennend gesprek met Roborst RVT. 
- Verkennend gesprek met Zorgdorpen. 
- Samenwerking De Vierklaver en KISP. 
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Inclusie - Systematisch posts van werking op Facebook én 
Instagram. 

- Start van samenwerking met vrijwilliger voor de 
maaltijdbediening ’s middags. 

- Voorbereiding verhuur arbeidscentrum aan derden. 
 

Team Sport en Beweging DOELSTELLINGEN 

Inclusie - Start G-voetbal. 

Medewerker - Actualisatie afspraken kledij medewerkers. 

Infrastructuur - Aankoop nieuwe helmen. 

- Aankoop werfradio. 

- Aankoop 2 fietsen voor medewerkers. 

- Extra laptop. 

Omgeving - Eerste verkenning samenwerking met speelpleinwerking 
Gavere. 

 

Team Muziek DOELSTELLINGEN 

Medewerker - Afbouw urenpakket vaste medewerker en start deeltijds 
nieuwe medewerker. 

- Extra aanbod in het najaar. 

Cliënt - Along Comes Mary: streamen van optreden in de 
Beekmeers op 26 september. 

Infrastructuur - Nieuwe muziekinstallatie dankzij Sponsoring Music for 
Life sponsoring 2017 

 

Team Spel-O-Theek en 
Snoezelruimte 

DOELSTELLINGEN 

Algemeen - Besteding sponsorbudget zomerfeest 2017. Van dossier 
tot aankoop. 

- Optimaliseren infrastructuur. Verhuis van het 
hoofdgebouw naar de Beekmeers. 

 

Team Vervoer DOELSTELLINGEN 

Algemeen - Start nieuwe medewerker. 
- Opvolging afwezige cliënten via Z0L en en via tablet. 
- Teamnamiddag op 19 november 2019. 
- Vorming kijk op handicap 10 oktober 2019. 
- Een praktische en interactieve vorming voor 

buschauffeurs en -begeleiders, logistiek medewerkers, 
onderhoudspersoneel, … 

- Uitdaging uit de tevredenheidsmeting: te frequent 
wisselende tijdstippen dat de cliënten worden 
opgehaald. 

- Voorbereiding aankoop nieuwe bus. 
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7. Beleidsplan cluster KLUISBERGEN 

THEMA DOELSTELLINGEN 

Cliënt Sociale inclusie 
- Inzetten op acties via werkgroep inclusie.   
- Aan de slag gaan met de individuele inclusietoets (1 

gezamenlijke afname per huis/atelier). 

- We zetten in op werken rond de concentrische cirkels. 

- Door inclusieve activiteiten uit te werken binnen onze 
dagbesteding (vb. enclavewerking, 
boodschappendienst,…). 
 

Leefomstandigheden van de cliënt 

- Groepssamenstelling ifv de nieuwbouw. 

- Organisatie aanbod dagbesteding ifv opstart cliënten 
dagondersteuning.  

 

Ethisch onderbouwen van de dienstverlening 

- Minimum 3 casussen periode 2018-2019.  

 
Inzetten op dagbesteding (vanuit het atelier én het 
wonen)  
- Meer gestructureerde werking vanuit de werkgroepen. 
- Meer vrijwilligers inschakelen bij overkoepelende 

activiteiten. 
- Activiteitenaanbod in de huizen herbekijken (rekening 

houden met inbreng van de cliënten vanuit het praatcafé 
rond dit thema).  

 

Uitbouwen van de dialooggestuurde dienstverlening  

- Door de stem van de cliënt en zijn/haar netwerk te 
versterken. 

- Hoge aanwezigheid van cliënt en/of wettelijk 
vertegenwoordiger bij de bespreking van IHP (minimum 
75%) en realiseren van een optimale betrokkenheid (30% 
van de IHP die aan bod komen).  

- Deelname aan de gebruikersraad verderzetten + opstart 
van een cliëntenraad. 

- Tevredenheidsbevraging bij eigen cliënten. 
 
Inzetten op een onderhandelde en gedeelde 
dienstverlening 
- We realiseren voor 50 % van de eigen cliënten een 

dienstverlening die steunt op de inbreng van diverse 
concentrische cirkels.   

 
Ondersteunen nieuwe cliëntvragen 
- We blijven ons wendbaar opstellen tegenover nieuwe 

cliëntvragen. 

Regio Naambekendheid/profilering van vzw De Bolster  

- Door initiatieven te nemen die de uitstraling van de 
voorziening bevorderen:  

 Kerstmarkt in de tuin december 2018 en 2019.  
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Medewerker Afstemmen van het medewerkersbeleid op het wijzigend 
zorglandschap  

- Door een interne (her)schikking van mensen en middelen  
 Verantwoorde inzet van personeelsmiddelen 

gedurende het hele jaar. 
 
Leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo 
dicht mogelijk bij medewerkers en teams 
- Door te investeren in leidinggeven en het 

leiderschapscharter in de praktijk brengen.  

 Implementatie leiderschapscharter bij 
afstemmingsgesprekken t.o.v. leidinggevenden 
bij elk afstemmingsgesprek dat doorgaat met de 
teamverantwoordelijken. 

 

Ondersteunen van professioneel werken als welbevinden 
van medewerkers 

- Door met medewerkers in gesprek te gaan rond hun 
wijzigende rol n.a.v. het wijzigend zorglandschap en het 
participatief werken. 

 Per team visie ontwikkelen rond ‘wat is 
basiszorg’. 

 Werken aan rolverduidelijking voor 
begeleidende functies en woonbegeleiders. 

- Door het ondersteunen van de individuele medewerker en 
de teamontwikkeling. 

Organisatie Inzetten op sociaal ondernemerschap 
- Door innovatieve ideeën actief te ondersteunen en 

vernieuwende projecten te realiseren. 
 
Uitbouwen van een performante organisatie  
- Door werk te maken van zelfevaluatie. 

 Opmaken van SWOT-analyse van de werking 
vanuit de cluster. Hierbij 1 actie per team 
opzetten. 

- Door te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen.  
 Comité Doré.  

- Door het infrastructureel masterplan te realiseren.  
 Werkgroep nieuwbouw. 

- Acties rond brandveiligheid. 
 

8. Beleidsplan cluster NAH RONSE 

THEMA DOELSTELLINGEN 

Cliënt - Zakgeldfiches: op dit punt werden nog geen verdere 
stappen gezet. 

- IHP’s: de hele flow van het proces verloopt allesbehalve 
soepel. Ook de planning van de IHP-besprekingen wordt 
niet gevolgd. Het IHP moet gehanteerd worden als een 
nuttig werkinstrument. 

- Zelfstandig woontraject succesvol georganiseerd voor 1 
cliënt tehuis. 
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- Twee nieuwe cliënten tehuis opgenomen, een derde 
volgt in januari 2020. 

Regio - Samenwerking Triamant: we maken er een gewoonte 
van om de ruimtes van Triamant te benutten voor 
vormingen, grote vergaderingen en voor bepaalde 
activiteiten (Yoga, Stapuit, …). Het plan om de 
revalidatie van onze cliënten te verhuizen van de Reva 
naar Triamant werd nog niet uitgewerkt.  

- Folder ontwikkeld in functie van naambekendheid. 

Medewerker - De herverdeling van de personeelsmiddelen DC/Tehuis. 
- Herwerking van de uurroosters voor alle 

begeleidingspersoneel. 

Organisatie - Organisatie hoteldiensten: in een eerste fase worden de 
opdrachten in kaart gebracht en verdeeld onder de 
tweekoppige ploeg. Er werden nog geen stappen gezet 
om een nauwere samenwerking tussen de begeleiding en 
de hoteldiensten te realiseren.  

- Investeringen in faciliteiten (verven kamers, gordijnen, 
ICT,…). 

- Aanpassing minimumbezetting tehuis naar 1-1-1, 
waardoor opname ander doelpubliek mogelijk wordt.  

- Bewustwording thema communicatie en eerste stappen 
naar een nieuwe communicatiecultuur (direct, 
transparant, met vertrouwen). 
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5.4. ACTIVITEITENVERSLAG BESCHERMD WONEN 2019 

De Bolster - Zwalm 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 
 
Naam en adres van de dienst: vzw De Bolster Zwalm, Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm 
 
27 cliënten krijgen ondersteuning door de dienst zelfstandig wonen Zwalm waarvan:  
 
- 19 cliënten ondersteund worden door het team zelfstandig wonen Zwalm via PVF. 
- 1 cliënt ambulant ondersteund wordt door het team zelfstandig wonen. 
- 4 cliënten ondersteund wordt door het team zelfstandig wonen via RTH. 
- 1 cliënte ondersteund wordt door het team zelfstandig wonen en door het team 

buitenhuis Gavere omwille van de nood aan gedragen worden door een breder team. 
- 2 cliënten ondersteund worden door het team buitenhuis Zingem via het project 

‘aanleunwoning’. 
 
2. ORGANISATIE WOONBEGELEIDING 
 
2.1 WOONPROJECTEN 
 

Adressen van de woningen Afstand (*) Aantal cliënten 

Meire  
9620 Zottegem 

10 km van Zwalm  3 

Welzijnsstraat  
9620 Zottegem 

10 km van Zwalm 1 

Elenestraat (RTH) 
9620 Zottegem 

8,5 km van Zwalm 1 

Beukenstraat  
9620 Zottegem 

9,6 km van Zwalm 1 

Beerlegemsebaan 
9630 Zwalm 

600 m van Zwalm 1 

Studiowonen 
Kasteeldreef 2 
9630 Zwalm 

/ 2 

Klikhoutestraat  
9890 Dikkelvenne 

3 km van Zwalm) 1 

Nieuwstraat  
9890 Gavere 

5 km van Zwalm 2 

Molenstraat  
9890 Gavere 

5 km van Zwalm  2 

Vossestraat  
9890 Gavere 

5 km van Zwalm 4 

Baron Arthur Verhaegenlaan  
9820 Merelbeke 

11 km van Zwalm 2 

Zwijnaardsesteenweg  
9820 Merelbeke 

11 km van Zwalm 1 

Ambulante begeleiding   1 

Nederzwalmsesteenweg 
9750 Kruisem (Zingem) 

6,5 km van Zwalm 3 
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Aanleunhuis huis Zingem 
Groenstraat  
9750 Zingem 

300m van de woning te 
Zingem 

2 

 
(*) afstand van de woning tot de aanleunvoorziening of de aanleundienst. 
 
2.2 INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE WOONBEGELEIDING 

 
2.2.1 Inhoud van de begeleiding 

 
A. Telkens terugkerende inhouden t.a.v. de cliënten 
- Trainen van vaardigheden in het dagelijkse leven; zowel praktische vaardigheden als 
     sociale vaardigheden (o.a. koken, poetsen, werkattitude,…) 
- Veiligheid in de woning, veiligheid in het verkeer 
- Ondersteunen van het samenleven van cliënten (woningoverleg, individuele gesprekken) 
- Voeling houden met en ondersteunen van sociale netwerken 
- Bevorderen van de afstemming tav cliënten en de samenwerking  met reguliere diensten 

zoals thuisverpleging en familiezorg. 
- Verkennen, uitzoeken en praktische organisatie van vrijetijdsbesteding 
- Ondersteunen van het wonen in een buurt: communicatie met buren, rekening houden 

met buren, deelname aan het buurtleven, … 
- Ondersteuning van relaties 
- Medische en paramedische opvolging: begeleiden bij consultaties (arts, specialist, 

psychiater), opvolging medicatie 
- Psychosociale begeleiding: oog hebben voor signalen, ondersteunen bij het emotioneel 

welbevinden van de cliënten 
- Administratie en budgettering 
- Opvolging klusjes in de woning 
 
B.  Vorming cliënten 
-  Vorming rond telefoneren naar permanentie – gegeven door begeleiding (herhaling) 
-  Gezonde voeding 
 
C. Externe vakanties 
- Vzw Kompas  
- Cerevam  
- De Moester 
- Beschut Wonen (samenwerkingsverband vanuit psychiatrie Velzeke) 
- Jongerenvakantie KrisKras 
- Samana 
- KVG 
 
D. Overlegmomenten met familie, voogd, bewindvoerder, andere 
Er gingen verschillende overlegmomenten door met het netwerk van onze cliënten. De 
thema’s die regelmatig aan bod komen zijn: opname nieuwe cliënt zelfstandig wonen, 
opstart cliënt RTH, heroriëntering cliënt, besprekingen financiën, aanpassingen financiële 
plannen, evaluatie van samenwonen, afspraken rond verhuizen, afspraken rond klussen in 
de woning.  
 
Op regelmatige basis is er contact met verhuurders van woningen, immo-kantoren, sociale 
huisvestingsmaatschappij sociaal verhuurkantoor. Door de verhuisvragen vanuit cliënten en 
de uitbreiding van de dienst is het noodzakelijk om de markt inzake verhuur van woningen 
op te volgen. 
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E. IDO (interdisciplinair overleg) 
Er zijn in 2019 3 Ido’s doorgegaan in aanwezigheid van de cliënt en samen met 
bewindvoerder/voogd/familie . Voorbereiding met de cliënt gebeurde door de 
aandachtsbegeleider. 
Het voorbije jaar zien we een toename aan individuele gesprekken met de orthoagoge 
i.f.v. het emotioneel welbevinden van de cliënt.  
 
F. Opname/verloop cliënten: 
- 3 opnames (E, L en B) 
- 1 heroriëntering van gedecentraliseerd wonen naar zelfstandig wonen 
- 1 nieuwe begeleiding RTH  
- Samenwerking met gedecentraliseerd wonen voor 1 cliënte 
- Verhuis van 3 cliënten (appartement Markt Gavere naar woning Vossestraat Gavere) 
- Verhuis van 1 cliënt (appartement Gavere naar appartement Melle)  
 
G. Thema’s binnen de teamwerking 
- Cliëntbesprekingen 
- Gevolgen persoonsvolgende financiering voor de dienst zelfstandig wonen 
- Coördinatie thuiszorgdiensten (familiezorg en thuisverpleging) 
- Opmaak IDO/IHP  
- Specifiëren registratie begeleidingsuren 
- Vereenvoudiging van administratieve en financiële processen via digitalisering van 

boekhouding 
- Contacten met psychiatrie 
 
H. Samenwerking reguliere diensten 
- Thuisverpleging Medicor  
- Thuisverpleging El Paseo 
- Familiezorg in Zottegem, Gavere, Dikkelvenne en Merelbeke 
- Pleegzorgdienst 
- Psychiatrisch ziekenhuis Velzeke 
- Psychiatrisch ziekenhuis Dr Guislain 
- Psychiatrische dagcentrum: De Moester, De Keiberg 
    
2.2.2 Intensiteit van de begeleidingsuren in de woningen 
 
- Zottegem Meire – 3 cliënten: 13,5u 
- Zottegem Welzijnstraat – 1 cliënte: 6u 
- Gavere Molenstraat – 2 cliënten: 13u 
- Gavere Nieuwstraat – 1 cliënte: 9u 
- Gavere Markt – 3 cliënten: 13,5u  
- Merelbeke Baron Arthur Verhaegenlaan – 2 cliënten: 4,5u 
- Merelbeke Zwijnaardsesteenweg – 1 cliënte: 4,5u 
- Dikkelvenne Klikhoutestraat – 1 cliënte: 5u 
- Zingem Groenstraat – 2 cliënten: 10,5u 
- Melle Kerkstraat – 1 cliënt: 2u 
- Beerlegem – Kasteeldreef – 1 cliënte: 7,5u 
- RTH-begeleidingen – 2 cliënten: gemiddeld 1u/week/cliënt 
- Ambulante ondersteuning – 1 cliënt: 2u 
 
Dit zijn gemiddelden op weekbasis. De uren kunnen flexibel worden ingezet naargelang de 
noden van de cliënten. 
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3. ORGANISATIE DAGBESTEDING 
 
Per cliënt wordt een geïndividualiseerd programma voor dagbesteding uitgewerkt op maat 
van de cliënt. Dit kan volgende elementen bevatten, en in verschillende verhouding 
naargelang de individuele cliënt: 
 

1. Arbeidscentrum De Bolster Gavere 
2. Interne tewerkstelling en externe tewerkstelling onder begeleiding van de 

jobcoaches van VZW de Bolster 
3. Groene zorg 
4. Vrijwilligerswerk in RVT in Merelbeke 
5. DAC De Moester 
6. FRAZA 
7. Ontmoetingscentrum Velzeke 
8. Begeleid werken fietspunt Deinze 
9. Vrijwilligerswerk fietskoerier Deinze 
10. Lokaal Dienstencentrum Zottegem 
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De Bolster - Kluisbergen 
 
1.     IDENTIFICATIEGEGEVENS 
 
Naam en adres van de dienst: VZW De Bolster Kluisbergen, Stationsstraat 3, 9690 
Kluisbergen 
             
2.     ORGANISATIE WOONBEGELEIDING 

 2.1    WOONPROJECTEN 
 1. Cliënt 1: adres woning: Malanderplein, 9, bus 0002, 9600 Ronse. 
 2. Cliënt 2: adres woning: Nederenamestraat, 90, 9700 Oudenaarde. 
 3. Cliënt 3: adres woning: Berkenstraat 5A, 9680 Maarkedal. 
 4. Cliënt 4: adres woning: Engelsenlaan 31, bus 103, 9600 Ronse 
 
2.2   INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE WOONBEGELEIDING  
 
2.2.1. Inhoud van de begeleiding 
 
A. Telkens terugkerende inhouden ten aanzien van de cliënten (kwaliteitsdomeinen 
Schalock) 
 
Lichamelijk welbevinden: 
-  Medische en paramedische opvolging 
-  Welzijn en gezondheid algemeen 
-  Voeding 
 
Emotioneel welbevinden: 
-  Psycho-sociaal welzijn en zingeving 
 
Materieel welbevinden: 
-  Administratie en budgettering 
-  Organisatie van de huishouding 
-  Ondersteuning bieden bij het inrichten van de woning en herstellingen binnen de 
   woning; contactname bij externe betrokken diensten (o.a. aannemer bouwbedrijf, 
   architect) of vrijwilligers 
 
Persoonlijke ontplooiing: 
-  Trainen van vaardigheden in het dagelijkse leven: relationele en praktische  
   vaardigheden, executieve vaardigheden algemeen: plannen, organiseren,  
   probleemoplossend gedrag… 
-  Tijdsbesteding 
 
Zelfbepaling: 
-  Onafhankelijkheid 
 
Interpersoonlijke relaties: 
-  Ondersteuning contact met hun persoonlijk netwerk en externe diensten o.a.  
   bewindvoering en specifieke hulpverleningsdiensten (thuisverpleging, familiehulp,  
   OCMW, klusjesdienst en vrijwilligers) 
 
Sociale inclusie: 
-  Overzicht houden en coördineren van de verschillende inhouden en diensten die bij het  
   hulpverleningsproces betrokken zijn 
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-  Stimuleren en onderhouden persoonlijk netwerk 
-  Inschakeling in vrijetijds- en vakantieorganisaties in de omgeving 

 
Rechten 
-  O.a. coaching naar uitoefenen stemplicht, bankverrichtingen 
 
B. Vorming cliënten 
-   Gebruik GSM 
-   Budgettering 
-   Gebruik bankkaart: bank- en spaarrekening 
-   Gebruik computer, tablet en multimedia, specifiek ondersteunende programma’s  
-   Gebruik huishoudapparaten 
 
C. Vrijetijdsbesteding, vakanties 
We streven ernaar dat onze cliënten waar mogelijk kunnen integreren binnen de 
vrijetijdsmogelijkheden in hun onmiddellijke omgeving (inclusieve benadering). Op die 
manier willen we ook de band met hun natuurlijk milieu onderhouden en stimuleren. 
Vakantiemogelijkheden worden georganiseerd in samenwerking met organisaties die 
openstaan en gespecialiseerd zijn in de problematiek van onze doelgroep.  
Sommigen verkiezen niet op vakantie te gaan maar besteden het uitgespaarde geld liever 
aan materiële goederen of bijvoorbeeld aan betalende sportzenders. Dit is afhankelijk van 
de persoonlijke interesses.  
 
D.  Familie (voogd–bewindvoerder) 
-    Contact en afstemming in functie van de opvolging met bewindvoerders en familie, 
-    Sociale administratie 
-    Regelgeving zorgverzekering 
 
E.  Handelingsplan 
-    IHP (individueel handelingsplan) doorgegaan van 1 cliënt 
 
F.  Cliëntenverloop 
-   Geen cliëntenverloop 
 
2.2.2. Intensiteit van de begeleidingsuren in de individuele woonsituaties 
Ronse: 4u/week 
Etikhove: 6u/week 
Nederename: 4u/week 
Ronse: 8u/week 
 
Dit zijn gemiddelden. De uren kunnen flexibel worden ingezet naargelang de noden van de 
cliënten. 
 
3.     ORGANISATIE DAGBESTEDING 

Per cliënt wordt een geïndividualiseerd programma voor dagbesteding uitgewerkt op maat 
van de cliënt. Dit kan verschillende van volgende elementen bevatten, en in verschillende 
verhouding naargelang de individuele cliënt: 
- deelname dagcentrum NAH Ronse 
- huishoudelijke taken in de eigen woning 
- revalidatiecentrum 
- begeleid werk 
- invulling en opvolging van vrijetijdsinvulling  
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5.5. ACTIVITEITENVERSLAG BEGELEID WERK 2019 
 
1. Interne tewerkstelling (in voorziening)  
 
Interne tewerkstelling houdt in dat cliënten wonen of cliënten dagcentrum/arbeidscentrum 
deeltaken uitvoeren binnen de interne diensten van vzw De Bolster. We hebben begeleid 
werkers in het washuis, de keuken, huis 10, de procure, refterdienst en in de technische 
dienst (papierronde). De begeleid werkers voeren de taken meestal samen met de vaste 
medewerkers uit. Enkele taken die nu gebeuren zijn het plooien van handdoeken, strijken 
van schorten en keukenhanddoeken, helpen afdrogen, papier ophalen, bestelde producten 
naar de leefgroepen brengen, ... Deze taken zijn afgestemd op de interesses en 
mogelijkheden van de begeleid werkers. 
 
Binnen de interne tewerkstelling zijn er 14 cliënten actief op 31/12/19: 
- 2 cliënten uit een buitenhuis 
- 2 cliënten uit zelfstandig wonen/DIO 
- 7 cliënten uit de vestiging Zwalm 
- 3 cliënten arbeidscentrum Gavere 
 
In 2019 is in huis 11/12 één cliënt opgestart, maar dit is ondertussen stopgezet. Er is één 
cliënt gestopt in de interne keuken. Er zijn vier cliënten gestart binnen de interne 
diensten, namelijk in het washuis en centrale keuken.  Bij 1 cliënt is een herverdeling van 
de werkmomenten ingevoerd. 
 
2. Externe tewerkstelling 
 
De gebruikte methodiek – gebaseerd op supported employment – is nog steeds dezelfde. 
 
Werkdoelen 
 
De dienst begeleid werken van Vzw De Bolster vertrekt vanuit de individuele vraag naar 
tewerkstelling van elke potentiële kandidaat. De jobcoach gaat aan de hand van informatie 
van de cliënt zelf, betrokken begeleiders, eventuele doorverwijzers, familieleden en 
testafname na welke talenten zich kunnen vertalen in een mogelijke tewerkstellingsplaats. 
In overleg met de cliënt en met de gevonden werkgever worden takenpakket, uurrooster 
en verdere afspraken besproken en vastgelegd in een stage.  
 
Een opgestarte tewerkstelling wordt steeds verder opgevolgd door de jobcoach aan de 
hand van individuele werkbezoeken, eventuele huisbezoeken, administratie en evaluaties. 
Dit betekent dat de taakinhoud voor de jobcoach heel wat meer omvat dan enkel de 
werkgerelateerde interventies op de werkvloer. Het onderhouden van goede contacten op 
de werkvloer en bemiddelen bij problemen behoort eveneens tot ons takenpakket.  
Door middel van samenwerkingsverbanden met andere organisaties willen we de toepassing 
van de methodiek van “Begeleid Werken” verder verfijnen. Deze samenwerking gebeurt op 
verschillende niveau’s; regionaal en zelfs over de provincies heen.    
 
Werkingsgebied 
 
Gavere – Zwalm – Zottegem – Herzele – Sint-Lievens-Esse – St-Lievens-Houtem – Lede – Aalst 
Oosterzele – Merelbeke – Nazareth – De Pinte - Zingem – Oudenaarde – Kluisbergen - Ronse – 
Zwevegem – Brakel – Erpe-Mere – Melle – Haaltert - Avelgem 
 
Ons werkingsgebied is zeer ruim. Toch willen we dit beperken, omwille van de steeds 
grotere vervoersinvestering. Dit heeft immers tot gevolg dat we per dag vaak minder 
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begeleidingen op de werkvloer kunnen doen. In de mate van het mogelijke trachten we de 
begeleidingen uit eenzelfde regio te combineren op dezelfde dag. 
 
Overzicht tewerkstellingsplaatsen 
 

 (Bio) boerderij 

 Audioverhuurbedrijf 

 Automatisatiebedrijf 

 Basisschool 

 Bibliotheek 

 Bio winkel 

 Broodjeszaak 

 Buso-school 

 Cafetaria tuincentrum 

 Chocolatier 

 Dierenasiel  

 Dierenwinkel 

 Drankencentrale 

 Fietsenwinkel 

 Fietskoerierdienst 

 Garage 

 Groothandel in snoepwaren 

 Hondenpensioen  

 Kinderboerderij 

 Kinderdagverblijf 

 Kleuterschool 

 Kringwinkel 

 OCMW (cafetaria rusthuis) 

 OCMW (rusthuis) 

 OCMW (tuinonderhoud)  

 Rusthuis 

 Tuincentrum 

 Veebedrijf  

 Vervaardigingsbedrijf  

 Vleeswerkingsverblijf (tuinonderhoud) 

 Ziekenhuis (administratie/logistiek/magazijn) 

 Zorgboerderij 
 
In totaal werkten we samen met 62-tal tewerkstellingsplaatsen. Op sommige 
tewerkstellingsplaatsen zijn er meerdere begeleid werkers tewerkgesteld en een aantal 
begeleid werkers hebben verschillende tewerkstellingsplaatsen. Sommige werkgevers 
hebben verschillende vestigingen, waardoor we meerdere begeleid werkers bij eenzelfde 
werkgever hebben, maar op een andere afdeling geplaatst hebben. Deze werden niet apart 
meegeteld. Begeleid werkers die op een andere dienst, maar op hetzelfde adres werken, 
werden als 1 werkpost geteld. 
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Cliënten in externe tewerkstelling 
 
In totaal werden 59 cliënten begeleid in hun externe tewerkstelling(en): 

 18 cliënten met PVF vanuit de eigen organisatie: 2 cliënten van de vestiging Zwalm, 6 
cliënten van zelfstandig wonen Zwalm, 4 cliënten van een buitenhuis, 1 cliënt van de 
vestiging in Ronse, 1 cliënt uit zelfstandig wonen Ronse en 3 cliënten uit de vestiging 
Kluisbergen, 1 cliënt uit de aanleunwoning vestiging Zwalm.  

 9 cliënten vanuit het aanbod begeleid werken in de erkenning dagcentrum/begeleid 
werken, nu onder PVF-benaming, waarvan 5 cliënten ook deeltijds ingeschreven zijn in 
het dagcentrum. 

 4 cliënten vanuit het project “zorg binnen Groene Zorg”. Dit betreft personen die niet 
kunnen instromen via de reguliere aanmeldingskanalen zoals VAPH of RTH. We werken 
samen met personen die kampen met een verslavingsproblematiek, psychische 
kwetsbaarheid of aanmelding via justitie. Dit project stopt vanaf 1 januari 2020.  

 25 cliënten voor RTH: er is een grote groei te merken in het aantal cliënten met RTH-
middelen. De meeste aanmeldingen gebeuren nu volgens dit nieuwe systeem.  Er zijn 
ook een groot deel van de vroegere cliënten die  vanuit de transitie PVF omgezet naar 
het RTH-systeem. 

 3 cliënten voor RTH die deeltijds naar het arbeidscentrum komen.  
 
Activeringstrajecten 
Onze dienst stapte in 2018 in als dienstverlener Zorg en Werk bij de Activeringstrajecten, 
een project van VDAB. Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin 
een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de 
werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling 
Het actieplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen 
met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. 
De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werkactoren 
en zorgactoren).  
 
In 2019 geen nieuwe aanmeldingen.  
 
1 cliënte waarvoor we zowel werk als zorg opnemen.   
2 cliënten waarvoor we zorg opnemen. 
 
AMA (Arbeidsmatige Activiteiten) 
De Bolster heeft een erkenning als AMA begeleider. Voorlopig kunnen alle cliënten terecht 
binnen het RTH, PVF en aanbod ZBGZ (Zorg Binnen Groene Zorg) en doen we geen 
aanmeldingen binnen AMA.   
 
Evoluties 
 
Het cliëntenbestand in 2019 is gelijk gebleven. De grootste wijziging in de toekomst zal 
zijn dat vanaf 2020 het project Zorg Binnen Groene Zorg stopt.  Eind 2019 verkenden we 
AMA (Arbeidsmatige activiteiten).  Wellicht kunnen we de trajecten ZBGZ verderzetten in 
AMA-overeenkomsten.  De aanvraag is alvast gedaan.  We wachten nog op de goedkeuring.   
 
Door de nieuwe werkwijze in de zorg (RTH en PVF) wordt er op een andere manier 
omgegaan met de cliënt en zijn familie.  Er wordt meer onderhandeld over de inzet van 
middelen op onze dienst, waardoor het aantal begeleidingen afgesproken wordt, dit in 
tegenstelling tot het vroegere systeem, waarbij dit flexibel aan de noden kon aangepast 
worden.  De sociale dienst neemt een groot deel van deze onderhandeling op zich. 
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Ook de aanmeldingen en intakes gebeuren nu via de sociale dienst en het Zorgvraagteam.  
Van zodra er door het ZVT beslist wordt dat een aanvraag ontvankelijk is, wordt dit 
doorgegeven aan de dienst begeleid werken die het verdere traject opneemt. 
 
Het blijft een uitdaging om de juiste match te vinden. We merken immers dat werkgevers 
eisen stellen, flexibiliteit en hoge mate van zelfstandigheid verwachten en dat 
cliënten/netwerk hoge verwachtingen hebben en hun mogelijkheden kunnen overschatten. 
De doelgroep van begeleid werken breidt steeds verder uit. We begeleiden mensen met 
een mentale beperking, autisme spectrumstoornis, niet-aangeboren hersenletsel, 
motorische beperking of psychische problematiek. Bijkomend komen geleidelijk aan meer 
aanmeldingen vanuit de verslavingszorg en justitie. 
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