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Inleiding 
 

Het is een vreemd zicht … In volle Coronatijden een inleiding schrijven voor een terugblik op 2019. Maar 

experten raden ons aan om structuur te behouden in ons leven, en het presenteren van een jaarverslag 

hoort daar vast ook bij …  

In november 2019 is het precies dertig jaar geleden dat vzw De Vierklaver boven de doopvont werd 

gehouden. Sommige medewerkers, cliënten, families, bestuurders hebben het ganse traject tot op 

heden meegemaakt. Dat getuigt van heel wat vertrouwen, ook al kwam De Vierklaver er na een heel 

woelige periode. 

Vertrouwen klinkt als een raar woord als het gaat over een organisatie en haar werking, en tegelijk is het 

een van de fundamenten van een onderneming als De Vierklaver. Families en cliënten vertrouwens ons 

de ondersteuning van mensen toe. Directie en bestuur vertrouwen er op dat medewerkers heel wat in 

huis hebben om geschikte antwoorden te zoeken én te vinden op wat cliënten vragen. Andere 

organisaties zien De Vierklaver dan weer als een betrouwbare partner om samen te werken. 

Om iemand te kunnen vertrouwen heb je best wel wat lef nodig. “LEF” was ook één van de hoofthema’s 

op een zaterdag in november 2016 waarop we met cliënten, medewerkers, families, sympathisanten de 

strategische doelen voor De Vierklaver bepaalden en invulling gaven. Een gelijkaardige oefening, waarbij 

we op een ambitieuze manier onze koers voor de komende jaren willen bepalen, staat ons ook in 2020 te 

wachten. Met de Coronamaatregelen moeten we de timing daarvan wat verschuiven, maar de ambitie 

blijft intact: SAMEN nadenken over waar De Vierklaver naartoe moet. Niet om meteen de volgende 

dertig jaar vast te leggen, maar wel om richting te geven aan de eerstkomende drie à vier jaar.  

In het jaarverslag van 2020 zal u daar meer over kunnen lezen, maar in afwachting hebben we er 

vertrouwen in dat het jaarverslag van 2019 u een onderhoudende blik op het voorbije werkjaar kan 

bieden. 

Alvast veel leesplezier! 

  

Emmanuel Lootens, algemeen directeur 
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jij swisht toch ook?! … 

  

“Swish” staat voor wish to switch, en heeft de ambitie om het leren van medewerkers te 

versterken.  

Niet door het klassieke opleidingsverhaal, coaching, … maar door medewerkers te stimuleren 

even over het muurtje te springen: tijdelijk van werkplek veranderen is de ambitie. Iets leren in 

een andere organisatie of onderneming dus. Je licht opsteken in een gelijkaardige functie ‘op 

een ander’, of een andere functie eens van binnenuit ervaren: het kan allemaal. Tegelijk bieden 

we in De Vierklaver ook de kans om van ons te leren. Het gaat met andere woorden om het 

tijdelijk uitwisselen van werkplekken. 

 

Swish is een project dat met ESF-middelen wordt getrokken door de Taborgroep en waar De 

Vierklaver met volle goesting aan deelneemt. In de Swish-club zitten vertegenwoordigers van de 

organisaties die in het project meestappen en medewerkers van vzw Tabor. 

 

Dit deed de SWISH-club in 2019: 
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1. 2019 in projecten 
1.1 Inclusietoetsen 

Het eerste strategisch doel van De Vierklaver bepaalt dat we personen met 

een beperking ondersteunen als volwaardig burger in de samenleving.  

De Inclusietoetsen geven ons informatie over wat we daar werkelijk van 

realiseren. Wat zijn de factoren in De Vierklaver die inclusie bevorderen? 

Zijn er zaken die (meer) inclusie ongewild tegenwerken? Op basis van deze 

analyse kunnen we nagaan welke acties we ondernemen om het beter te 

doen. 

 

De Inclusietoetsen zijn zelfevaluatielijsten die informatie geven over: 

 Inclusieresultaten op niveau van de cliënt zelf (= deel 1 van de 
vragenlijsten). In die lijst kan de cliënt zaken aanvinken die wijzen op meer of minder verbinding 
met zijn/haar omgeving. 

 Inclusiebevorderende en -belemmerende organisatiefactoren (deel 2). 
 
In 2014 was er al een eerste afname, ingevuld door 8 medewerkers: 4 beleid- en stafmedewerkers en 4 

begeleiders. De afname in 2019 biedt ons dus stof ter vergelijking: zijn we er op het vlak van inclusie op 

vooruit gegaan, of niet? 

Voor de afname in 2019 trokken we voor deel 2 van de Inclusietoetsen een aselectieve steekproef van 16 

medewerkers uit de teams, teamcoaches en stafmedewerkers. Hiervan vulden 9 medewerkers de lijsten 

in: 5 uit begeleidingsteams van de huizen, 2 uit teams dagcentra, 1 teamcoach en 1 nachtbegeleider. 

Wat zijn nu de belangrijkste besluiten naar aanleiding van de afname in 2019?  

 we willen op elk deelgebied van de inclusietoets een stap vooruit zetten. Dit maakten we 
verder concreet op het overleg van het Coördinatiecomité op 20/01/2020: we kiezen 
ervoor om vooral in te zetten op het domein cliënt en netwerk. De ambitie is hier 
minstens een score 1,3 te behalen. 
 Lopende acties waarvan we een positief effect verwachten  

 Nieuwe opmaak (sjabloon met richtvragen) en handleiding voor de Persoonlijke 

Plannen (PP);  

 Concentrische cirkels/participatieladder activeren via cliëntbevragingen en PP; 

 we betrekken het netwerk actiever bij de persoonlijke plannen; 

 Nieuwe acties: 

 Deelname begeleider huis 6/8 + buddy + teamcoach aan het Leerlabo Inclusie 

HOGENT (feb – sept 2020) 

 

 Domein medewerker (kerntaken/selectie en evaluatie/vorming en ondersteuning)  

 Personeelsvergadering najaar 2020 rond gewijzigd competentieprofiel en rollen 
van de begeleider-coach + verspreiden ervaringen vanuit inclusielabo  

 
 Domein context (lokale gemeenschap/vrijwilligers/reguliere diensten)  

 Uitwerking “Onder ’t perron” Landegem 
 

 



 

6/36  

 

het ‘Snoezelpad’, een voedselbos naast de Klaverhoeve 

 

 

Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, begeleidt de gemeente Deinze en vzw 

De Vierklaver in dit klimaatproject. We krijgen daarbij steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en 

Bond Beter Leefmilieu. We kregen ook een project-

subsidie van de Koning Boudewijnstichting. 

 

Samen met een aantal geëngageerde vrijwilligers van 

Velt en met een aantal medewerkers van de Stad 

Deinze werd een bos uitgetekend met veel ruimte voor 

ontmoeting, ontspanning én met eetbaar lekkers. 

 

Met veel helpende handen en onder grote 

belangstelling werden op 30 maart 2019 de eerste 

bomen aangeplant.  
 

In de maanden die volgden werd veel werk verricht 

door de vrijwilligers van Velt samen met de bewoners 

en deelnemers.  

Op 17 november volgde dan een tweede plantdag, 

deze maal mochten we naast de vertegenwoordigers 

uit het stadsbestuur ook een delegatie verwelkomen 

vanuit de Provincie. 

 

Ondertussen zetten we ook verder in op het project 

‘samentuinieren’ een onderdeel van het Snoezelpad 

waarin we ook de lagere school zullen betrekken. 

 

 

 

En … we dromen er ook stilletjes van om de 

opbrengst van dit moestuingedeelte te 

verkopen op de nieuwe Boerenmarkt in 

Landegem. 
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1.2 Collectief overlegorgaan (de ‘Gebruikersraad’) 

Het lag in de lijn der verwachtingen dat 2019 een bijzonder jaar zou worden, zowel voor De Vierklaver als 

voor het Collectief Overlegorgaan. In 2019 werd een aanvang genomen met de feestelijkheden in het 

kader van het 30-jarig bestaan van De Vierklaver. In september en oktober 2019 konden wij al genieten 

van twee fantastische concerten. De feestelijkheden worden in 2020 nog voortgezet. Wij kijken er alvast 

naar uit! 

 

Nieuwe verkiezingen 

Zoals het huishoudelijk reglement het voorschrijft, werden er verkiezingen gehouden voor het Collectief 

Overlegorgaan (COO). We vertrouwden de organisatie daarvan toe aan een werkgroep met leden van 

het COO en een medewerker van De Vierklaver. De verkiezingen verliepen vlekkeloos en er waren 

voldoende kandidaturen om het Overlegorgaan wettelijk samen te stellen. Drie leden van het COO 

stelden zich niet opnieuw kandidaat maar wij waren heel blij twee nieuwe leden te mogen verwelkomen. 

Ook vanuit de huizen was er voldoende belangstelling; er diende zelfs onderling te worden uitgemaakt 

wie het huis in het COO zou vertegenwoordigen. In september werd het nieuwe Collectief Overlegorgaan 

geïnstalleerd.  

Er werd toen ook afgesproken dat vaker met werkgroepen ad hoc zou worden gewerkt. Dit was zeker 

nodig want er kwamen toch alweer grote uitdagingen op ons af. 

 

Al bij al oogt de toekomst niet zo leuk. Het voelt tegennatuurlijk aan steeds meer te moeten doen met 

steeds minder middelen. Er zal in de toekomst de nodige creativiteit aan de dag moeten worden gelegd 

om de problemen die ongetwijfeld uit deze situatie voortvloeien op te vangen en op te lossen.  
 

Wij zijn in elk geval vol goede moed van start gegaan en zetten ons schrap voor 2020. 

 

Lucie Van Landeghem, voorzitter COO  

 

1.3 Beleidsplan VAPH 

Na overleg tussen de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers van de sector heeft de Vlaamse 

Regering in juni 2018 de wet gewijzigd als het gaat over vergunde zorgaanbieders zoals De Vierklaver. 

Door het wegvallen van de personeelsnormen ontstond er immers bezorgdheid over de kwaliteitsvolle 

inzet van het personeel door vergunde zorgaanbieders.  

Vergunde zorgaanbieders moeten daarom voortaan een “beleidsplan” opmaken, in dialoog met 

medewerkers. 

 

Op de agenda in 2019 

In de eerste plaats dienden de woon- en leefkosten te worden bepaald. Vanaf 1 januari 2020 

dienden alle meerderjarige gebruikers met een PVB over te gaan naar het systeem van “woon- en 

leefkosten”.  Die uiterste datum werd echter verschoven naar 1 januari 2021. De werkgroep ad 

hoc zal dus ook nog in 2020 samenkomen om die berekening te finaliseren.  

Vervolgens werd ook de correctiefase 2 druk besproken en gaf de aanpassing van de 

vervoerkosten aanleiding tot grondig overleg.  

De werkgroep Aditi vergaderde en bracht verslag uit; ook deze thematiek gingen wij niet uit de 

weg. Wij volgden ook de hittemaatregelen op die in het kader van de hittegolven in juli en 

augustus 2019 door De Vierklaver werden genomen.  
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verhuis van hanNAH 

  

 

 

De verhuis van het dagcentrum hanNAH vanuit Lenen 7 te Adegem waar de ruimtes al een tijdje 

te krap werden, was eindelijk een feit in 2019. En dat haalde zelfs de pers! 

Op 3/10/2019 zagen we deze foto en tekst in het Nieuwsblad. 

 

 
 

 

Interessant aan de nieuwe locatie is dat het kansen biedt op inclusie: gelegen in het centrum 

van Eeklo, het gebouw delend met andere verenigingen waar volk in en uit loopt, enz. 
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In dat beleidsplan moeten een aantal doelstellingen een plaats krijgen, met telkens minstens één 

indicator (hoe gaan we zien dat een doelstelling gerealiseerd wordt?) en een streefdoel (hoe ambitieus 

zijn we op dit vlak?). 
 

De term ‘beleidsplan’ is een beetje misleidend, want doet denken aan de doelstellingen die een organisatie zelf 

formuleert voor het komende jaar, om daarmee haar uitgestippelde strategie te bereiken. Hier gaat het dus om 

een plan waarvan de overheid bepaalt dat je het moet hebben, wat je er in noteert bepaal je in grote mate 

zelf. 
 

Het beleidsplan moet worden geëvalueerd binnen het proces van de zelfevaluatie en eventueel worden 

bijgestuurd. Het eerste beleidsplan moest half januari 2020 ingediend worden bij het VAPH. 

  

In De Vierklaver hebben we de dialoog heel letterlijk opgenomen. We stelden een werkgroep samen met 

vertegenwoordigers uit het collectief overlegorgaan en leden van de Ondernemingsraad. De algemeen 

directeur en de beleidsmedewerker vervolledigden de werkgroep. Duidelijk werd dat vertegenwoor-

digers van cliënten en van medewerkers heel wat gemeenschappelijke belangen hebben. 

Daarna werd het ontwerp verder uitgewerkt en voorgelegd aan het voltallige collectief overlegorgaan en 

aan de voltallige Ondernemingsraad. 

 

Een voorbeeld van hoe één doelstelling in het beleidsplan werd uitgewerkt hieronder: 

 
 

Op deze manier werd het beleidsplan met de zes doelstellingen ingediend. De kolom ‘opvolging’ helpt 

ons om het plan op te volgen en eventueel bij te sturen. Dit doen we opnieuw in samenspraak met het 

collectief overlegorgaan en met de Ondernemingsraad. 

 

1.4 Visie op coaching 

Over de zin en onzin van functioneringsgesprekken bestaan heel wat meningen, en er werd ook al veel 

onderzoek naar uitgevoerd. Meer en meer bedrijven en organisaties staan enorm kritisch tegenover dit 

soort gesprekken, voor meer dan acute zenuwen in de wandelgangen zorgen deze gesprekken vaak niet.  

 

In De Vierklaver voerden we vele jaren lang afstemmingsgesprekken. Niet met de bedoeling mensen te 

evalueren, maar toch voelde het voor veel medewerkers oncomfortabel aan. Kunstmatig, op zijn minst. 

Daarom besloten we komaf te maken met die afstemmingsgesprekken. We willen verder inzetten op 

coaching van medewerkers, vanuit een oplossingsgerichte bril. We goten dit in een nieuwe visietekst die 

we op de vergadering van het CPBW op 23/09/19 afklopten. 
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nog meer inclusie, in Bassevelde! 

  

 

 

In samenwerking met Woonzorgcentrum Sint-Bernardus zal De Vierklaver op deze inclusieve site 

het wonen kunnen ondersteunen van volwassenen. 
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Een gesprek is niet pas een coaching-gesprek als aan vaste regels is voldaan, maar als het voor het 
teamlid en (on)rechtstreeks voor het team nuttig is, dat is een van de uitgangspunten. In overleg met de 
coach wordt het tempo bepaald: wil iemand meerdere keren korte coaching-gesprekken, verlangt hij/zij 
om eens uitgebreid rond de tafel te zitten, …? Ook inhoudelijk zitten medewerkers daarbij zélf aan het 
stuur … Je streeft niet iets na omdat de coach je dat zegt.  

 
Ook al kom je met een vraag of een probleem af, een coaching-gesprek is waarderend.  
Wanneer was jij laatst op je best? Wat deed je toen? Waar was je trots op? Waarom was dat zo 
belangrijk voor jou? En hoe zie je de koppeling daarvan met het team, want dat is de meest directe 
omgeving waarbinnen je werkt?  
Daarbij blikken we ook vooruit. Hoe kan je nog meer van die successen boeken? Welke kwaliteiten wil je 
nog meer inzetten? Waar wil je graag beter in worden? Wat wil je graag anders doen?  
De koppeling met het team is er op een of andere manier altijd: heb je tijdelijk een dip of voel je even 

superpowers, dan is er rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed naar het team. En ook omgekeerd kan 

het team daar van profiteren, misschien houden zij nu rekening met je of schieten ze je ter hulp. 

 
Problemen ontkennen we niet, en ze kunnen besproken worden. Wel weten we dat blijven doorgaan 
over problemen de veerkracht meestal ondermijnt. Door oplossingsgerichte vragen te stellen willen we 
hier een verschil in maken. 
Doel van (grote en kleine) coaching-gesprekken: ‘medewerker en coach krijgen zicht op de vraag of 

iemand met goesting werkt in een ondernemend team’.  

 

1.5 Correctiefase 2 
Het gaat hier niet over een zelfgekozen ‘project’, maar over beslissingen van de overheid waar we als 

organisatie of zeg maar als sociale onderneming ernstig rekening moeten mee houden, want het 

beïnvloedt de inkomsten sterk. 

Waar gaat het precies over? 

Met de persoonsvolgende financiering (PVF) kregen alle meerderjarigen die zorg ontvingen zelf het 

budget in handen om hun zorg te betalen. Geld dat de voorziening vroeger ontving vanuit het VAPH 

werd via de persoonsvolgende budgetten dus in zekere zin verdeeld onder de cliënten van die 

voorziening. Maar omdat er historisch grote verschillen bestonden tussen voorzieningen, kon iemand die 

woonde in tehuis X en helemaal dezelfde zorg nodig had op evenveel dagen als iemand in een woning 

van organisatie Y toch een compleet verschillend budget ontvangen. 

 

De overheid wou deze verschillen wegwerken, en hetzelfde budget geven aan mensen die dezelfde vraag 

en dezelfde nood aan zorg en ondersteuning hebben. Wel geldt de zogenaamde ‘zorggarantie’: wie sinds 

1 januari 2017 niet veranderde van ondersteuning, overeenkomst(en) of van zorgaanbieder(s), kan 

dezelfde ondersteuning blijven ontvangen ook al stijgt of daalt het persoonsvolgend budget. 

 

Principes voor een geslaagd coaching-gesprek 
 
Het is een kwestie van in de eerste plaats aandacht te hebben voor:  
- wat de betrokkene wenst 
- de momenten waarop eventuele moeilijkheden weg of minder zijn (de uitzonderingen, dus)  
- alles wat wel werkt of bron van hoop is  
- de troeven waar iemand over beschikt om met moeilijkheden om te gaan  
- de kleine verschillen die wijzen op vooruitgang  
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de Binnenwereld 

  

Wonen op een warme en solidaire manier, is dat niet wat we allemaal willen? Iedereen heeft zijn 

eigen idee of droom over wat een ideale woonplek is. Ook mensen met een beperking 

koesteren zo’n droom. Hun voorkeur gaat meestal uit naar wat we inclusief wonen noemen: niet 

met veel mensen in een instelling, maar in een leuk huis, midden in het dorp, gesteund en 

geborgen door een warme buurt. 

Een uniek huis in het hartje van Adegem vormt de plek waar cohousing mogelijk is, met in totaal 

6 wooneenheden. Het huis kent ook een grote groene tuin. De bewoners en hun context maken 

dit woonproject zelf mogelijk. Cvba Wooncoop ondersteunt als cooncoöperatie. Als mede-

coöperant breng je zelf mee het kapitaal bij elkaar, en als huurder krijg je zorgeloos een goed 

onderhouden en veilige woning ter beschikking.  

 

Wie in De Binnenwereld woont die behoudt zelf de autonomie: jij kiest hoe jouw zorg er uitziet, 

welke dagbesteding je wil realiseren, enz. Samen met een professionele wooncoach van De 

Vierklaver bouw je je eigen leven uit. Waar nodig organiseren we samen de ondersteuning. 
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Deze correctiefase heeft invloed op wat De Vierklaver ontvangt van haar cliënten aan middelen om 

personeel in te zetten. Globaal gezien valt de impact nog mee, maar als je in detail kijkt dan zijn er grote 

verschuivingen. Zo moeten de dagcentra het met beduidend minder middelen doen (het budget van 

bijna alle cliënten van onze dagcentra daalt), en zijn er meer middelen voor de woonteams.  

Logische oplossing voor de dagcentra zou dan zijn om méér cliënten te ondersteunen, maar nieuwe 

PVB’s voor dagcentra worden niet toegekend. Ook voor de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening 

(RTH) komen niet de extra middelen vrij waar de ganse sector om vraagt.  

 

De correctiefases (1 en 2) zelf worden algemeen aanvaard binnen de sector als een manier om middelen 

evenwaardiger te verdelen. Dat er weinig nieuwe budgetten zijn om tegemoet te komen aan mensen die 

al lang op ondersteuning wachten, kan op veel minder begrip rekenen. Dat de dagcentra het met zoveel 

minder middelen moeten doen ligt ook moeilijk. 

 

Van de ene dag op de andere rekening houden met de nieuwe budgetten (stijging tehuis versus daling 

dagcentra) is uiteraard onmogelijk, daar zal in 2020 verder over nagedacht moeten worden. We 

combineren dit met de wetenschap dat ook de organisatiegebonden financiering (een deeltje middelen 

dat we nog rechtstreeks vanwege de overheid ontvangen) zal dalen als gevolg van de besparingen van de 

Vlaamse Regering. 

 

1.6 Evaluatie Strategische ActiePlannen (STAP 2019) 

SD 1: we ondersteunen elke cliënt als burger in de maatschappij  
  

KPI naam  

  

Strategisch Actie Plan 2019  
Evaluatie  

Klaar
?  

Info / verwijzing  

1.1 

Participatieladder  
  

  

 

Actie 1: in samenspraak met het 

collectief overleg werken we aan de 

transitie van wettelijke bijdrage naar 

woon- en leefkosten.  

 
 

 De plannen zijn klaar om op 

1/1/21 over te stappen op 

woon- en leefkosten. 

Actie 2  

2.1 samen met een zorgpartner 

(Veilige Have, Aalter) starten we 

met een inclusief woonproject,  

2.2 daarnaast onderzoeken we of er 

vraag is een vorm van collectief 

dagondersteunings-aanbod te 

ontwikkelen.   

   

21. Woonproject is onderzocht 

maar en voorlopig on hold 

gezet. 

2.2. door andere prioriteiten, is 

er geen collectief 

dagondersteuningsaanbod 

ontwikkeld. 

Actie 3: start van het activiteitencentrum 

in Eeklo (verhuis hanNAH)  
 
 

De eerste maanden na de 

verhuis leren dat dat dit goede 

locatie is. 

Actie 4: zoektocht naar een 

tevredenheidsmeting voor cliënten en 

ook realiseren.  

 
 

Marktverkenning is gestopt daar 

we nu geïnvesteerd hebben in 

Zorgonline. Daarbinnen kan er 

een meting worden 

georganiseerd. 
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teamdag van team 1/3 

  
Teams in De Vierklaver zijn niet alleen ondernemend, ze zijn ook vindingrijk. Voor de teamdag 

van team 1/3 in Landegem ontwikkelden ze een variante op Cluedo. Op de foto van het 

spelbord dat ze daarvoor maakten zie je de vestiging in Landegem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle vakken op het spelbord waren gekoppeld aan competenties, aan de strategische doelen, 

… met telkens een opdracht bij.  

Bij het strategisch doel ‘we ondersteunen elke cliënt als burger in de maatschappij’ moesten ze 

voor alle bewoners van huizen 1 en 3 een beroep bedenken, dat die zouden kunnen uitoefenen 

mochten ze niet in De Vierklaver wonen. Door dit voor iedereen te bedenken, ga je op zoek 

naar de meest sprekende vaardigheden maar zeker ook naar de interesses van bewoners, en 

ga je daarover met elkaar in discussie: “Waarom vind jij dat …?” 

 

Maar het mocht ook plezierig zijn. Voor de competentie ‘de begeleider reflecteert voortdurend 

over de wijze waarop de cliënt en het cliëntsysteem kunnen participeren in de samenleving, en 

stemt zijn ondersteuning hierop af’ moesten de teamleden zoveel mogelijk selfies nemen met 

mensen in een fluohesje … 

Nadien schotelden de teamleden elkaar dilemma’s voor: “Liever de slimste of liever de 

knapste?”; “Liever een maand zonder internet of een maand zonder douche?”; “Liever 5 

minuten te laat of 20 minuten te vroeg?” 

Het besluit was dat ze in het team zowel slim als knap zijn! … 

 



 

Jaarverslag 2019 vzw De Vierklaver  15/36 

1.2 Inclusietoets  
  
  

  
  

Actie 1: ontwikkelen van een gedeelde 

visie rond het ondersteunen van relaties 

en seksualiteit van cliënten en 

implementeren ervan in de dagelijkse 

ondersteuning.  

 

 
 

Gerealiseerd door een 

werkgroep met medewerkers en 

families, ondersteund door vzw 

Aditi. 

Actie 2: woonwensenonderzoek, i.h.k.v 

de opmaak van een masterplan 

infrastructuur een behoefteanalyse bij 

huidige toekomstige cliënten  

 Een aantal onderwijsinstel-

lingen werden gecontacteerd 

maar op dit moment is er vanuit 

studenten geen interesse. 

Actie 3: deelname van minstens één 

team aan het ‘leerlabo inclusie’ van de 

HoGent (feb-jun)  

  Geen echte deelname maar wel 

betrokkenheid op leerlabo. 1 

team neemt deel in 2020. 

Actie 4: inclusietoets: steekproef bij 

begeleidingsteams afgenomen tegen 

eind mei  

 
 

Steekproef is afgenomen, en 

geëvalueerd. Om te zetten in 

nieuwe acties 2020. 

Actie 5: onderzoeken in partnerschap 

met Wooncoop of cliënten ook  

(mede)eigenaar kunnen worden van een 

woning  

 

 

 

Het woonproject ‘De 

Binnenwereld’ is gestart; 

uiteindelijk werd wonen en 

dienstverlening tot op zekere 

hoogte losgekoppeld. 

1.3 Bezettings-

graad concen-

trische cirkels

  

Actie 1: we hebben voor min. 80% van de 

cliënten met woonondersteuning zicht 

op hun netwerk.  

 2020 

 Zorgonline (nieuw elektronisch 

dossier) zal dit verduidelijken 

 

SD 2: De Vierklaver is een werkplek waar medewerkers en 

ondernemende teams met goesting werken  

  

KPI naam  

  

Strategisch Actie Plan 2019  

Evaluatie  

Klaar

?  
Info / verwijzing  

2.1 

Teambarometer  
 

Actie 1: we rollen het instrument 

Teambarometer uit.   
 Elk team maakte kennis met de 

teambarometer en vulde die 

een eerste keer samen in. 

Actie 2: elk team heeft met behulp van 

de Teambarometer een aantal 

(sub)domeinen bepaald waar zij de 

komende tijd wilt op in zetten (TOP).  

  Team 6/8 en keukenteams nog 

te doen 2020 

Actie 3: organiseren van supervisie met 

de teamcoaches i.s.m. externe 

deskundige, met oog op hun rol in de 

teamontwikkeling.  

  

 

In 2020 gaan we met hen na of 

dit voor groei in hun rol heeft 

gezorgd, en welke bronnen ze 

daar nog voor kunnen 

aanboren. 
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van kunst naar inclusie 

  

KunstBaan maakt van kunst een springplank naar sociale inclusie van volwassenen met een 

verstandelijke beperking en realiseert dit in een context van maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap 

 

Het verhaal achter Het Veer nv, vormde een inspiratiebron voor 

KunstBaan. Het team zorgde voor een beeldende voorstelling van de 

vloten of bedrijven van Het Veer die op vandaag de helderblauwe 

wateren van de oceaan bevaren. Verschillende van die bedrijven zijn in 

Landegem gelegen. 

De zeilen werden met een collagetechniek gedecoreerd met beelden 

uit brochures van de verschillende bedrijven.  

 

 

Reeds 40 jaar volgen de ondernemingen binnen de groep dezelfde gedragscode of varen zij 

dezelfde koers. Hieruit ontstond het idee voor een tweede kunstwerk: het kompas. Franky, Jeroen 

en Bart maakten een cirkelvormig weefsel met restjes van elektriciteitskabels. Net als jaarringen in 

een boomstam, symboliseert het weefsel met kabels de optelsom van de voorbije jaren tot wat Het 

Veer vandaag is: een sterk verweven geheel van bedrijven met elk zijn specialisatie, doch 

eenzelfde visie of koers. De wijzer, in de vorm van een bliksemschicht of he ́t symbool van spanning, 

werd samengesteld uit koperafval. 

 

Cliënten uit De Vierklaver en uit OC Br. Ebergiste 

gingen hiervoor aan de slag met de mensen van 

Kunstbaan. 

 

 

 



 

Jaarverslag 2019 vzw De Vierklaver  17/36 

2.2 Goesting 

(UBES)  

  

Actie 1: samen met de Ondernemingsraad 

werd de nota waarderingsbeleid 

geëvalueerd en aangepast.  

  

 

Nieuwe nota is voorhanden. 

Actie 2: coachingsgesprekken vervangen 

afstemmingsgesprekken.  

  

 

Visietekst werd hiertoe 

opgesteld en verspreid. 

Bespreking en evaluatie in 

teams 2020. 

2.3  Werkbaar 

werk  
  
  

 

Actie 1: We bouwen in samenspraak met 

CPBW verder aan een gezond-

heidsbeleid, dit omvat zowel actie op het 

lichamelijke als psycho - sociale terrein.  

  

 

 

Komt regelmatig aan bod, ook 

verder in 2020, zie daartoe de 

jaaractieplannen. 

Actie 2: afname van Wellfie heeft een 

aantal resultaten voortgebracht, er is een 

actieplan opgemaakt.  

 

 

 

Afgenomen en actieplan 

opgemaakt. Uit de resultaten 

konden we geen zaken afleiden 

die heel specifiek te maken met 

leeftijd. Verder te onderzoek via 

medewerkersbevraging in 2020. 

Actie 3: medewerkers weten wat te doen 

bij een crisis via de opmaak van een 

crisiscommunicatie-plan.  

  Verder afwerken in 2020. 

Actie 4: verzuimbeleid is aangepast: aantal 

ziektedagen zonder briefje gaat van 1 

naar 3.  

 

 

Gecommuniceerd en 

geëvalueerd. Er is géén stijging 

van ziektes van 1 dag. 

2.4 Interne 

mobiliteit  

  

Actie 1: rollen en verantwoorde-

lijkheden bij projecten en teamwerk 

zijn in kaart gebracht en ondersteunen 

medewerkers en organisatie bij 

behalen van het beoogde resultaat.  

 

 

 

 

2020 : verdere borging van 

projectmatig werken (aanzet op 

COC 6/1) 

+ diverse teams werken met 

sterrollen en hebben dit reeds 

in kaart gebracht.  

Actie 2: we onderzoeken per vestiging of 

medewerkers in tijdelijke contracten 

langere perspectieven kunnen krijgen 

(bv. door ze als ‘één team’ te 

beschouwen).  

 

 

 

‘Vlinderfunctie’ vormt voorlopig 

geen vraag meer. 

2.5 Aanraden om 

bij De Vierklaver 

te werken  
 

 

 

 

 

 

 

Actie 1: het waarderingsbeleid wordt 

aangepast. (zie 2.2 actie 1) 

 

 

Krijgt in 2020 vervolg via project 

‘boarding’. 

 

Actie 2: exploreren van het thema 

Employer branding   
 Via deelname aan leernetwerk 

via de Taborgroep, die vervolg 

krijgt in 2020. 

Actie 3: instroomproces (aantrekken, 

aanwerven, onthaal nieuwe medewerkers) 

wordt geëvalueerd en aangepast. 

 

 

Krijgt in 2020 vervolg via project 

‘boarding’. 
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“Blind gedropt” vrijwilligersdag op 16/11/19 

  

Op een mooie zaterdag in november trokken Serge en Tom samen naar Gentbrugge. De 

makers van ‘Make Belgium Great Again’ (VTM) wilden die dag immers een boost geven aan het 

vrijwilligerswerk in Vlaanderen.  

Kijkers die wel ’s wilden proeven van vrijwilligerswerk, konden zich op voorhand registreren en 

aangeven welk soort vrijwilligerswerk ze het meest zagen zitten. Organisaties die daar graag aan 

meewerkten werden door de makers dan aan die vrijwilligers gekoppeld.  

 

Met drie enthousiaste jonge dames trokken we nadien terug naar onze vestiging in Landegem. 

Alle drie schoven ze aan bij één van de huizen waar ze ’s namiddags mee hielpen bij een 

activiteit. Eén van hen ging met bewoners van huizen 6 en 8 en met de begeleidster op dienst 

mee om boodschappen. Daarna dronken ze samen nog koffie. 

 

 

 

Nieuwe vrijwilligers leverde het programma niet op voor ons, daarvoor ligt de woonplaats van de 

drie dames iets te ver van De Vierklaver. We hielpen ze wel verkennen of dit vrijwilligerswerk hen 

lag, en we merkten op het eind dat het zeker begon te kriebelen … 
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SD3: De Vierklaver handelt met respect voor mens, middelen en 

milieu  

  

KPI naam  

  

Strategisch Actie Plan 2019  

Evaluatie   

Klaar? Info / verwijzing  

3.1 CO²-uitstoot  
  
  

  
  

Actie 1: stookplaats wordt vernieuwd 

en omgebouwd naar gas 

  In 2020 

Actie 2: met ombouw van de 

stookplaats integreren we een WKK 

(warmtekrachtkoppeling)  

  In 2020 

Actie 3: we zetten in op deelwagens  In samenwerking met 

Cambio 

Actie 4: bouwen fietsstalling met 

laadpunten 
   

Actie 5: in Landegem bomen planten 

 
   

Actie 6: Voedselbos het Snoezelpad 

 
 
 

Samenwerking op gang 

gebracht, alles uitgetekend 

en eerste werken 

uitgevoerd. Krijgt vervolg in  

2020 

Actie 7: verminderen m² gazon, meer 

beplanting 

 In 2020 

3.2 Reduceren 

afval  

   

Actie 1: waterkoeler installeren in 

vestiging Adegem.  

 

   

 

 

Actie 2 Swill afvalsortering  In 2020 

3.4 

Waardegerichte  

wijzigingen in 

aankoopbeleid  

 

Actie 1: op recepties e.a. gebruiken 

producten met fair trade label of 

sociale economie.  

 Verder vervolg in 2020 
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Special Olympics 2019 
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1.7 Zelfevaluatie 

Zelf nagaan hoe we als organisatie op verschillende domeinen scoren, en het niveau daarvan (verder) 

omhoog stuwen: dààr draait het om bij de zelfevaluatie. Het kan ook om kleine initiatieven gaan: je 

organiseert een personeelsvergadering, en daarna bevraag je mensen wat ze daar van vonden. Zodat je 

de volgende keer misschien (nog) beter tegemoet komt aan waar mensen vragen rond hebben. 

Zelfevaluatie heeft dus te maken met kwaliteit: je oor te luisteren leggen bij mensen (medewerkers, 

cliënten, families, …) om te leren, zodat je de kwaliteit van wat je doet kan verhogen. 

In 2018 kozen we er voor om een prioriteit uit de quick-scan van naderbij te bekijken: de 

informatieverstrekking aan cliënten. Als een nieuwe cliënt in één van de huizen komt wonen, beschikt hij 

dan over voldoende informatie, en is die ook op maat? Weet hij (of zijn familie) waar hij met vragen terecht 

kan over de inrichting van de kamer of over de factuur bijvoorbeeld?  

We stelden een vragenlijst op die we dan afnamen bij een aantal cliënten of hun familie. 

 

Mensen blijken goed op de hoogte te zijn van wat ze mogen verwachten als ze effectief starten. En waar 

ze vragen hebben weten ze ook goed bij wie ze terecht kunnen: in het begin is dat vaak bij de 

maatschappelijk assistent en wordt de mentor of de begeleiding de voornaamste bron. Mensen zijn heel 

tevreden over de hoeveelheid info, de timing waarop ze die krijgen, en ze geven aan dat ze er ook effectief 

iets mee zijn.  

Contacten met mensen (maatschappelijk assistent, 

begeleiders) zijn voor nieuwe cliënten en hun familie 

veel belangrijker om info te vergaren dan bv. onze 

infofolder of onze website, zo leren we. Een aantal 

begrippen die we in De Vierklaver veelvuldig 

gebruiken – denk maar aan de individuele 

dienstverleningsovereenkomst (IDO) of persoonlijk plan (PP) – doen op het eerste gehoor weinig belletjes 

rinkelen, maar een probleem vormt dat niet 

Andere inspanningen voor de zelfevaluatie in 2019 gingen over: 

 het Persoonlijk Plan: het sjabloon dat we gebruiken kreeg een stevige update, en met het nieuwe 

elektronische dossier zal ook de werkwijze verder aangezwengeld worden; 

 de website van De Vierklaver: mensen van Onze Nieuwe Toekomst toetsten de site op haar 

toegankelijkheid. Dat leidde tot verschillende aanbevelingen, zo hebben we een voorleesfunctie 

ingevoegd; 

 de inzet van uren teamcoaching: met de teamcoaches is uitgebreid stilgestaan bij hun rol, in 2020 

krijgt dit nog een vervolg; 

 … 

 

Zelfevaluatie heeft te maken met kwaliteit: je 

oor te luisteren leggen bij mensen om te leren, 

zodat je de kwaliteit van wat je doet kan 

verhogen. 
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een dubbelconcert voor 30 jaar vzw De Vierklaver  

  
 

Een inclusief project van onze muziekgroep Tutti Colori vormde het ambitieuze startschot voor de 

viering van 30 jaar vzw De Vierklaver, met een aperitiefconcert in CC Den Hoogen Pad in 

Adegem op zondag 29 september en een koffieconcert in de sportzaal van Landegem, op 

zondag 6 oktober.  

In Adegem kozen we voor een samenwerking met het lokale koor Canticorum, onder leiding van 

Jan Wauters. De repetitie samen met het koor in de kerk van Adegem op dinsdagavond 24 

september was al een unieke belevenis op zich. Eén repetitie om drie gemeenschappelijke 

nummers voor te bereiden … Niet evident, maar dankzij het enthousiasme en de focus van het 

koor, de dirigent en de leden van Tutti Colori waren we er gerust in: het beloofde een 

prachtconcert worden.  

Een grote opkomst, mooi versierde tafels, heerlijke hapjes en drankjes, een enthousiast publiek … 

Werkelijk alles was aanwezig voor een geslaagde aftrap van het feestjaar. Tutti Colori trad voor 

het eerst op in een nieuwe, eigentijdse outfit. Het programma bevatte enkele hits van Tutti Colori, 

een paar leuke en toegankelijke meezingers van het koor en 3 gezamenlijke nummers. Met als 

apotheose het speciaal voor de gelegenheid geschreven « Feestlied voor 30 jaar Vierklaver » (zie 

p. 24 van dit jaarverslag) dat door iedereen kon meegezongen worden.  

Maar daar hield het niet op voor Tutti Colori, want twee dagen later stond de volgende 

uitdaging al te wachten. Op dinsdagavond 1 oktober trokken we naar Gent voor de repetitie 

met De Propere Fanfare, die we konden strikken voor het koffieconcert in Landegem. Niet 

zomaar een fanfare, maar een bont gezelschap met alle mogelijke instrumenten, gekke outfits, 

danspasjes, jongleurs … Ook deze repetitie verliep uitstekend in een hartverwarmende sfeer, 

zodat we met een gerust hart konden uitkijken naar het koffieconcert in de sportzaal. Op 

zaterdag werd met vereende krachten de zaal klaar gezet. Ook hier weer smaakvol versierde 

tafels, veel volk, lekkere desserts. Tutti Colori bracht de sfeer er in met enkele meezingers en bij 

het laatste liedje met aangepaste tekst kwam de fanfare er geleidelijk bij. Een grote verrassing 

voor de aanwezigen, die werkelijk ogen te kort kwamen om het spektakel te bekijken. Het 

« Feestlied voor 30 jaar Vierklaver » weerklonk met zo mogelijk nog meer enthousiasme samen 

met de fanfare, en werd uitbundig meegezongen.  

Onze hartelijke dank en erkentelijkheid gaat uit naar iedereen die dit mee mogelijk maakte : de 

werkgroepjes in Adegem en Landegem aangevuld met medewerkers en vrijwilligers op beide 

concerten, het koor Canticorum uit Adegem en De Propere Fanfare. 

 

 

Marijke Willems, namens de zangers en muzikanten van Tutti Colori. 
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2. Vooruitblik op 2020 
 

2.1 De Vierklaver blaast dertig kaarsjes uit: vervolg 

 

Op 1 november 1989 zag vzw De Vierklaver het daglicht. Dertig jaar later 

willen we graag feestelijk terugblikken én vooruitkijken. 

Corona en alle maatregelen die daar op volgden strooiden roet in het eten 

waar het over de geplande activiteiten voor 2020 gaat. Het belevingsfestival wordt verdaagd naar 

volgend jaar. 

 

Wat het apotheosefeest betreft, voorzien aan het eind van 12 maanden onze verjaardag vieren, 

opteerden we er voor om het te schrappen. We willen voorkomen dat het najaar van 2020, waarin de 

Coronamaatregelen hopelijk achter de rug liggen, onhaalbaar druk wordt. We richten onze 

verjaardagspijlen daarom op het belevingsfestival in het voorjaar van 2021. 

 

2.2 Ambitieuze Koersbepaling 

Eind 2016 organiseerden we een ‘beleidsdag’ waarin we met medewerkers, cliënten, vrijwilligers, 
families en sympathisanten op zoek gingen naar een antwoord op de vraag: hoe geven we 
onze strategische doelen vorm, en welke acties kunnen ons daarbij op weg helpen?  
 

Vier jaar later intussen willen we in 2020 onze verdere koers bepalen: waarheen met De 

Vierklaver? We nemen hierbij Strategies and Leaders onder de arm die ons zullen gidsen 

doorheen een traject. 

Naast strategische doelen zal dit ook uitmonden in een nieuwe Missie: ”Dààr staat De 

Vierklaver voor (en dàt willen we uitdragen)!” Dat geeft richting, zorgt voor focus en verbindt. 
 

 

Hoe gaat het precies in zijn werk? 

 

 Om alvast de huidige situatie in kaart te brengen, 

willen de mensen van Strategies and Leaders ons 

beter leren kennen. Welke waarde levert De 

Vierklaver vandaag en hoe doen ze dat? … Een 

aantal mensen die hen vanuit hun eigen perspectief 

informatie kunnen aanreiken worden geïnterviewd: een lid van de RvB en van het collectief 

overlegorgaan, een medewerker, een aantal cliënten, ouders, iemand uit de buurt en een directeur van 

een collega-voorziening. 

 

 Tijdens een workshop met een kernteam bepalen we de kernelementen voor een nieuwe missie: ‘een 

heldere stip aan de horizon van De Vierklaver’. 

 

 Via 2 workshops met telkens een 25-tal medewerkers gaan we op zoek naar gedragenheid en 

betrokkenheid. Met een vraag als ‘wat willen we potentieel meer doen, creëren, minder doen of zelfs 

stoppen?’ of ‘Welk aanbod kunnen we in de toekomst opbouwen?’ 

Kenmerk van dit traject: sterke betrokkenheid van 

cliënten, families, medewerkers, bestuur, … 

Door hen op de hoogte te brengen van de 

verschillende stappen en van wat daar uit naar 

voor komt, en door interactieve sessies te 

organiseren. 



 

24/36 

Feestlied voor 30 jaar De Vierklaver 

  
 

Het lied waarmee Tutti Colori ons in het feestjaar heeft verrast, kwam uit de muzikale pen van 

Marijke Willems. 
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Daarna is het opnieuw aan het kernteam om dan tenslotte met een zo groot mogelijke groep 

medewerkers - en eigenlijk iederéén die zijn stem wil laten horen over de toekomst van De Vierklaver – 

te kijken welke ideeën we samen goed vinden en welke bevindingen er zijn.   

 

Omwille van de Coronamaatregelen is dit traject op pauze gezet: stap 3 hebben we gepland maar we 

moeten die workshops noodgedwongen verplaatsen naar het najaar. Streefdoel is om tegen het eind van 

2020 toch te landen met nieuwe strategische doelen en een nieuwe missie. 
 

2.3 Medewerkersbevraging 

Vijf jaar na de eerste uitgebreide bevraging van alle medewerkers in De Vierklaver plannen we in 2020 

een nieuwe afname van de vragenlijst. Het gaat hier om een wettelijke verplichting (rond psychosociaal 

welbevinden) maar het vormt tevens een uitgelezen kans om dingen aan de weet te komen. Hoe kunnen 

we een werkplek vormen waar mensen hun job met goesting (blijven) doen, een job die haalbaar is, enz. 

In samenwerking met leden van het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zorgden 

we voor update van de vragenlijst uit 2015. We voorzagen een kick-off van deze bevraging op de 

personeelsvergaderingen in maart 2020. De nieuwe timing die we nu hanteren is het najaar, met als doel 

om voor het eind van het jaar aan elk team het rapport met de eigen resultaten op de bevraging te 

kunne geven. Zo kunnen zij in 2021 analyseren hoe zij de vragen beoordeeld hebben en waar ze zelf 

extra werk willen van maken. Het CPBW legt dan weer een Globaal PreventiePlan vast op basis van de 

resultaten over De Vierklaver heen. 

 

2.4 Elektronisch cliëntdossier 

In De Vierklaver werken we al heel wat jaren met een elektronisch cliëntdossier waar noodzakelijke 

gegevens over cliënten op een goede manier kunnen worden bijgehouden. Over de bruikbaarheid van de 

software hadden we al langer wat zorgen en het dossier werd niet meer uitgebreid met andere opties. 

Het zoeken naar een goed alternatief nam ook heel wat tijd in beslag, maar in 2019 werd de knoop 

doorgehakt, en sloten we een overeenkomst met Zorgonline. 

Zorgonline biedt heel wat interessante modules aan, in eerste instantie kiezen we voor om de relevante 

cliëntgegevens er in onder te brengen en alle persoonlijke plannen. 

Dergelijke overstap vergt veel werk en we beschouwen het dan ook als een project: je moet immers 

begeleiders leren omgaan met de nieuwe software, ondersteuning voorzien, tijd vinden om 

cliëntgegevens er in onder te brengen, enz. 

 

2.5 Elektronisch leren 

Andere software die we in de loop van 2020 in gebruik nemen valt onder de noemer E-learning: een 

digitale omgeving waarin je modules voorziet waar mensen kunnen van leren. Bijvoorbeeld een module 

met instructies en video’s om iets onder de knie te krijgen: een verpleegkundige handeling, andere 

software, een procedure, enz. 
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feesten voor 30 jaar De Vierklaver 

  

 

 

 

Tutti Colori met de 

Propere Fanfare in 

Landegem 

 

 

of het personeelsfeest 

met gezinnen in 

Wachtebeke 

 

 

 

GOESTING GENOEG OM TE FEESTEN IN 2019 !!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

Jaarverslag 2019 vzw De Vierklaver  27/36 

Zo’n digitale omgeving stelt mensen in staat om op eigen houtje en als het hen uitkomt de module te 

doorlopen. Bovendien kan je checken of de boodschap ook goed is overgekomen door op het eind 

bv. twee vragen te stellen. Daar willen we mensen niet individueel mee beoordelen, maar het helpt 

ons zicht te krijgen hoe sterk iets gekend is.  

We lieten mensen daar in maart 2020 al wat van proeven door modules aan te bieden met 

bijvoorbeeld kennis over COVID-19. Maar er zijn ook heel wat andere mogelijkheden, denk maar aan 

de vele informatie die nieuwe medewerkers moeten verwerken als ze in dienst komen. 

 

Vervangt het elektronisch leren gewone training en opleiding, vervangt het een gesprek met een 

collega of coach die je op je eerste werkdag wegwijs maakt? Uiteraard niet! We denken wel dat 

beide mekaar kunnen aanvullen, een mix van leervormen is vaak aangewezen. Je kan ook een 

training organiseren en mensen op voorhand een module bezorgen met wat korte uitleg, zodat ze 

voorbereid aan de start komen en de training veel gerichter gebeurt en in minder tijd afgewerkt 

wordt. 

In 2020 willen we medewerkers daar verder kennis laten mee maken, en willen we ook zelf de 

inhoud ontwikkelen als het gaat over thema’s die heel specifiek voor De Vierklaver gelden. Via de 

Taborgroep delen we ook inhoud met andere voorzieningen, zodat we niet allemaal het warm water 

moeten uitvinden, en we krijgen er technische ondersteuning bij. 

Meer dan ooit wil De Vierklaver een lerende werkplek vormen voor medewerkers! 
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omschrijving ondersteuningsfuncties 

  
COLLECTIEVE ONDERSTEUNING (in groep) 

 Dagondersteuning = de ondersteuning die gedurende de dag wordt aangeboden, 

en moeilijk tot niet individueel planbaar en/of toewijsbaar is. De ondersteuning heeft 

per definitie voor een deel een niet-instrumenteel karakter en bestaat uit begeleiding 

en permanentie. 

Deze ondersteuning wordt uitgedrukt in dagdelen. 

Voorbeeld: cliënt Frans werk in de voormiddag in het kaarsenatelier  

-> 1 dagdeel dagondersteuning  

 Woonondersteuning = de ondersteuning die tot doel heeft betrokkene te 

ondersteunen bij het wonen. De geleverde uren ondersteuning zijn moeilijk of niet 

individueel planbaar en/of toewijsbaar. De ondersteuning heeft per definitie voor een 

deel een niet-instrumenteel karakter en bestaat uit begeleiding en permanentie.  

Deze ondersteuning wordt uitgedrukt in nachten, de avond- en ochtenduren zijn 

daarbij inbegrepen. 

Voorbeeld: cliënte Karla slaapt 5 nachten per week in De Vierklaver. Op vrijdagavond 

gaat ze naar huis tot zondagavond. Op vrijdag rekenen we enkel de dagonder-

steuning want de nacht brengt ze niet door in De Vierklaver. Op zondag krijgt ze dan 

wél woonondersteuning. 

 

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING: 

 Individuele psychosociale hulp = één-op-één begeleiding die tot doel heeft de 

persoon met een beperking te ondersteunen in zijn dagbesteding of wonen. 

Voorbeeld: cliënt Armand werkt een halve dag per week in een manège, 1 keer per 

maand komt een jobcoach van De Vierklaver bij hem langs. Jaarlijks krijgt hij 12u 

individuele psychosociale hulp. 

 Individuele praktische hulp = ondersteuning bij algemeen dagelijkse activiteiten van 

het leven in een één-op-één relatie. Individueel praktische hulp is hoofdzakelijk 

instrumenteel van aard. 

Voorbeeld: cliënte Heleen woont in een huis in de buurt, en krijgt hulp van een 

begeleider om zich aan te kleden en bij het eten. 

 Globale individuele ondersteuning = een combinatie van individuele psychosociale 

begeleiding en praktische hulp. 

Voorbeeld: de begeleider moet de verschillende stappen van het kookproces 

opsommen voor cliënt Karel en moet ook enkele stappen uitvoeren. 

 Oproepbare permanentie = beschikbaarheid van begeleiding om na oproep binnen 

een bepaalde tijd niet-planbare één-op-één ondersteuning aan te bieden. 

Voorbeeld: een cliënte die zelfstandig woont in de wijk kan een begeleider van De 

Vierklaver oproepen als ze ’s nachts in de problemen geraakt. 

 

Momenteel bieden we in De Vierklaver enkel de individuele psychosociale hulp aan qua 

individuele ondersteuning. 
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3. Feiten en cijfers  
3.1 De cliënten 

3.1.1 Cijfers woon-, dag- en individuele ondersteuning 

In totaal realiseren we voor 100 personen dag- en woonondersteuning. 68 personen ontvangen 
dagondersteuning in de verschillende dagcentra. 4 personen krijgen individuele ondersteuning Ten 
Bosse/De Binnenwereld (pvb en rth) 
 

periode woonondersteuning 
(nachten) 

dagondersteuning individuele 
ondersteuning 

1-1/31/08/2015 20 837 6 116,5 66 

1/9-31/12/2015 10 538 3 599 40 

1-12/2016 31 073 40 947 128 

1-12/2017 31 897 40 709 104 

1-12/2018 31 978 40 611 150 

1-12/2019 32128 40651,50 881 

 

3.1.2 Cijfers Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening 

RTH of Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening omhelst die cliënten die af en toe handicap-specifieke 

ondersteuning krijgen, via dag- of woonondersteuning, of via individuele ondersteuning. Vzw De 

Vierklaver beschikte daartoe in 2019 over 52,63 punten.  

periode RTH-woonondersteuning 
 

RTH-dagondersteuning RTH- 
individuele ondersteuning 

1-12/2016 2 nachten 154 dagen 92 begeleidingen 

1-12/2017 2 nachten 291 dagen 152 begeleidingen 

1-12/2018 45 nachten 515 dagen 114 begeleidingen 

1-12/2019 64 nachten 686 dagen 118 begeleidingen 

 

3.1.3 Leeftijd en geslacht van cliënten woonondersteuning en dagondersteuning 
Ruim twee op drie (68%) van de cliënten woonondersteuning is man. In de huizen te Landegem zijn 

mannen sterker vertegenwoordigd (73%) dan in Adegem (60%). 

 

De verhouding man/vrouw in de drie dagcentra ligt meer in balans dan in de woonhuizen: 53,73% 

mannen tegenover 46,27% mannen. In het dagcentrum Kadoe in Maldegem zijn de vrouwen in de 

meerderheid (56,8%).  

 

0 5 11 12

29 29

13

-21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70

leeftijd cliënten woondersteuning

16% 28% 30% 16% 3% 6%

-21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70+

leeftijd cliënten 
dagondersteuning
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Werkburo, een sterk merk voor begeleid werk 

  

 

Op 10 oktober 2019 vond de officiële kick-off plaats van het 

Werkburo Oost-Vlaanderen. Het Werkburo is een functioneel 

samenwerkingsverband waarvan de Vierklaver een actieve 

partner is.  

 

Binnen onze organisatie zijn de middelen hiervoor gebundeld in twee halftijdse functies. Ria 

Despiegelaere en Eline Lammens nemen de taak op zich van jobcoach begeleid werken. 

 

Begeleid werken: een individueel en duurzaam traject 

Begeleid werken is per definitie het uitbouwen van een individueel traject: we helpen jou je 

talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. De jobcoach gaat vanuit de vraag van de 

cliënt op zoek naar de meest geschikte job waarbij de begeleid werker zelf moet kunnen 

kiezen voor zijn werkplek. We gaan op zoek naar de ideale match!  

We willen dienstverlening aanbieden op maat van de cliënt. Dit betekent ook dat er op elk 

moment kan afgeweken worden van het oorspronkelijke traject waardoor de cliënt kan 

doorstromen naar een meer beschermde vorm van dagbesteding of naar betaald werk. De 

begeleiding wordt gefinancierd vanuit het zorgbudget of rechtstreeks door de overheid. Er 

wordt dus geen ‘eigen bijdrage’ gevraagd voor begeleid werken.  

 

 

Als jobcoaches werken we volgens de 

methodiek van ‘supported employment’. 

We gaan voor een duurzame 

ondersteuning. Iedere begeleid werker 

wordt dan ook ondersteund door zijn 

persoonlijke jobcoach die rechtstreeks 

bereikbaar is. Ook training-on-the-floor 

maakt deel uit van het ondersteunings-

pakket waardoor we samen de 

individuele (deel)taken stap voor stap 

kunnen leren.  

Kortom, elke begeleid werker wordt 

intensief gecoacht binnen een 

individueel traject. Werk vormt altijd het 

speerpunt en de ingangspoort van onze begeleiding.  

Begeleid werken is uiteraard geen eilandje op zich. Dit houdt in dat we als jobcoach actief 

stappen zetten om verbinding te leggen door bijvoorbeeld het netwerk van de begeleid 

werker erbij te betrekken. Bijkomend hebben wij ook oog voor de andere levensdomeinen 

van de cliënt. Indien nodig verwijzen wij door naar andere organisaties om te voorzien in een 

zo breed mogelijke ondersteuning.   Eline Lammens, jobcoach  
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3.1.4 Begeleid werken 
In het jaar 2019 waren er in totaal op jaarbasis 27 begeleidingen begeleid werk lopende. Vier 

stopzettingen en twee nieuwe trajecten brachten ons het nieuwe jaar in met een totaal van 23 

begeleid werkers. De Vierklaver bouwde in 2019 een samenwerking uit met 24 verschillende 

werkposten. 

Op 10 oktober 2019 vond de officiële kick-off plaats van het Werkburo Oost-Vlaanderen. Het 

Werkburo is een functioneel samenwerkingsverband waarvan de Vierklaver een actieve partner is. 

Momenteel bestaat de samenwerking uit 10 organisaties die in een directe dialoog staan met het 

centrale Werkburo. 

 

3.2 De medewerkers 

3.2.1 Tewerkstelling 
Voor de middelen waar De Vierklaver over beschikt om personeel mee in te zetten, onderscheiden 

we verschillende bronnen: 

- De grootste bron zijn de personeelspunten vanuit de persoonsvolgende budgetten van 

cliënten (PVB). Cliënten betalen sinds 01/01/2017 zo zelf voor de zorg die ze ‘inkopen’ 

van de zorgaanbieder zoals vzw De Vierklaver. 

- Het VAPH stelt daar 21,18 % van het gemiddelde van de organisatiegebonden 

personeelspunten van 2017 en 2018 bovenop. 

 

Daarnaast zijn er ook nog andere bronnen van tewerkstelling: 

- Sociale maribel onbeperkte duur 

- Sociale maribel arbeidsduurvermindering (ADV) 

- Vlaamse middelen ADV 

- Eénmalige middelen sociale maribel 

- Activa kaart / Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) / educatief verlof / 

arbeidsongevallen 

- Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) 

- Maribel project deeltijds werken deeltijds leren 

3.2.2 Functieclassificatie 
 

 

functieclassificatie:  
Het aandeel van indirecte zorg 

(logistiek, administratie, kader, …), 

directe zorg (begeleiding), en 

management (directie) binnen de 

totale equipe van professionele 

medewerkers 

 

24,38% 22,37% 23,58% 24,08% 24,86%

74,12% 76,12% 74,93% 74,41% 73,56%

1,50% 1,51% 1,48% 1,51% 1,58%

2015 2016 2017 2018 2019
indirect direct management
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LiZeT 

  

 

Wellicht heeft iedereen die in een team werkt al wel eens nagedacht over hoe je in de rol- of 

taakverdeling de talenten van teamleden het best kan inzetten. Hoe je ervoor zorgt dat 

teamleden genoeg aandacht hebben voor de persoonlijke groei van iedereen, en hoe we 

voldoende aandacht kunnen hebben voor de persoonlijke wensen (professioneel en privé) 

van elk teamlid.  

Kortom, hoe kunnen we met het team aandacht hebben voor de loopbanen van de 

teamleden, op een manier waarop dit ook de teamwerking ten goede komt. 

Als er dan een project komt dat op zoek gaat naar antwoorden op die vragen, dan springt 

De Vierklaver met haar streven naar ondernemende teams graag mee op de kar. 

LiZeT staat voor Loopbanen in Zelforganiserende Teams. LiZeT bestaat uit een set van 8 

methodieken om loopbanen bespreekbaar te maken en te ondersteunen binnen de context 

van een zelfsturend team. 

Deze methodieken in spelvorm werden opgemaakt door de Antwerp Management School, 

in samenspraak met een aantal werknemers van deelnemende organisaties, en in 

samenwerking met de Taborgroep. 

In 2019-2020 loopt de impactevaluatie van deze Methodiek. Hieraan nemen 4 teams van De 

Vierklaver deel: 2 experimentele en 2 controleteams.  

Oktober 2019 is er een online vragenlijst door alle deelnemende teams ingevuld. Tussen 

november 2019 en maart 2020 moesten de methodieken gespeeld worden door de 

experimentele teams o.l.v. een spelbegeleider(bij ons de teamcoach). Na elke sessie wordt 

door spelbegeleiders een online vragenlijst ingevuld over de nodige tijd, aantal deelnemers 

en evaluatie van de methodiek. Door coronamaatregelen wordt deze periode voor nu 

verlengd. 

Het is de bedoeling om later in 2020 opnieuw de vragenlijst door alle deelnemende teams te 

laten invullen om zo de impact van LiZet te kunnen meten. 

 

 Els Versteele, teamcoach en LiZeT-coach 
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3.2.3 Aantal medewerkers 
 

gegevens op 31 december 2015 2016 2017 2018 2019 

aantal werknemers (in aantal ‘koppen’) 158 157 163 163 158 

aantal voltijdse equivalenten 133,36 132,02 134,70 132,28 126,34 

aantal voltijdse werknemers 86 86 79 70 63 

aantal deeltijdse werknemers 72 71 84 93 95 

aantal werknemers met contract van 
onbepaalde duur 

125 125 123 124 119 

aantal contracten 207 207 230 233 211 

 

3.2.4 Aantal voltijdse equivalenten in de verschillende functies 
 

gegevens op 31 december 2015 2016 2017 2018 2019 

aantal VTE in ondersteunende functies 32,51 29,53 31,76 31,85 31,40 

aantal VTE in directe functies 98,85 100,49 100,93 98,43 92,94 

aantal VTE die leidinggeven 2,00 2,00 2,00 2,00 2 
 

VTE= voltijdse equivalenten 

 

3.2.5 Gemiddelde leeftijd van medewerkers 
 

 de gemiddelde leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkersploeg 

in De Vierklaver schommelt al jaren rond 42 jaar 

en maakt voor het eerst een sprongetje. 

 

 

 

 

 

3.2.6 Ziekteverzuim en voorspelling 

INFO De voorspelling vorig jaar is dat we 

redelijk stabiel gingen blijven, maar we 

tekenen voor 2019 toch een flinke daling 

op van het ziekteverzuim. Sinds 2018 zijn 

we explicieter bezig in De Vierklaver rond 

ziekteverzuim, en misschien plukken we 

hier in 2019 al de eerste resultaten van, 

al is het te vroeg om daar victorie rond te 

kraaien.  

 

De prognose houdt rekening met de leeftijd en de verwachte evolutie van het medewerkersbestand tegen 

2022.   

 

42,03

42,75

42,38 42,50

43,77

2015 2016 2017 2018 2019

8,05%
7,23%

9,66% 9,72%

6,68% 6,73% 6,65% 6,57% 6,77% 6,79%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Projectie ziekteverzuim naar 2024
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een greep uit de gevolgde vorming in 2019 

  

 

 

 

Vorming Organisatie 
Visie op seksualiteit en relaties (personeelsvergaderingen) De Vierklaver 
Driehoekskunde Konekt 
Aandacht voor het emotionele ontwikkelingsniveau bij agressie ICOBA 
Opfrissing EHBO IDEWE 
TRE – snel en efficiënt stress en ontspanning loslaten Tabor (zuurstofdagen) 
Balanceren tussen ondersteunen en ingrijpen WIV vzw 
Opleiding BA4 Tabor ism IDEWE 
Milieu als welzijnsdomein (voor preventie-adviseurs) IDEWE 
Hanteren van lasten IDEWE 
Nachtelijke onrust bij personen met dementie Paradox 
Basisopleiding brandbestrijding Tabor 
Opleiding Energie-coach Tabor 
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