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Inleiding
2016 is het jaar vóór de grote omslag naar PersoonsVolgende Financiering (PVF). Alle
cliënten van De Vierklaver werden door ons inschat (zorgzwaarte + frequentie), daarnaast
kwamen daar controles op door een extern team. De resultaten kwamen bijna volledig overeen
met onze inschatting. Over gans Vlaanderen werden bij sommige organisaties sterk
afwijkende waarden gemeten, waardoor het VAPH en de minister beslisten om de resultaten
niet te gebruiken.
Het vele werk werd daarmee niet gehonoreerd maar het schip stoomde toch verder en eind
2016 werd de definitieve start ingeluid. In verschillende commissies zal verder opgevolgd
worden wat de effecten zijn en of de koers moet worden bijgestuurd. Voor de huidige cliënten
van vzw De Vierklaver wordt hun ondersteuning verder gegarandeerd.
In een discussie over middelen wordt snel vergeten over wie het gaat en wordt de
werkelijkheid versmald tot tabellen en cijfers. Dat maakt het natuurlijk een stuk
gemakkelijker om er over te praten en daarmee emoties uit te sluiten, maar dat kunnen wij
als dienstverlener niet maken. Iedereen heeft zijn/haar verhaal en vragen. Dit beluisteren,
samen zoeken, oplossingen aanreiken, weer beluisteren en zo verder gaan, is het verhaal van
elke dag en elke cliënt. De spanning tussen beleid en het individuele leven is groot en het is
mee onze taak om de afstand tussen beiden leefbaar te houden.
In een sterk veranderende omgeving moeten wij als organisatie nadenken over onze koers.
Jef Staes spreekt van de omslag van een 2D-omgeving naar een 3D-omgeving. Elke
vergelijking heeft natuurlijk ook zijn beperking maar deze metafoor klopt toch voor een groot
stuk.
Tot eind 2016 was de sector voor personen met een beperking een 2D-omgeving : de wijze van
financiering was gekend, het toewijzen van een open plaats had zijn eigen regels, … De
omgeving waarin organisatie en personen met beperking leefden had een strakke regelgeving
en daarbinnen moest gewerkt worden. Daarboven had elke organisatie zijn doelgroeperkenning en je kon niet zomaar veranderen of
uitbreiden van doelgroep. Het aantal actoren
was beperkt en gekend.
Het verhaal van elke dag en elke cliënt:
beluisteren, samen zoeken, oplossingen
aanreiken, weer beluisteren …

Met de persoonsvolgende financiering stappen we in 3D: meer actoren, andere financiering, de
relatie tussen het VAPH en de sector wordt vrijblijvender, meer ruimte voor ondernemerschap, financiering van infrastructuur is beperkter en persoonsvolgend, vraaggestuurde
ondersteuning, grotere vrijheid bij het inzetten van persoonsvolgend budgetten, …
Kortom, het aantal onbekenden wordt groter. Het is niet meer voldoende om links, rechts,
achter en vooruit te kijken: ook boven en onder ons verandert het één na het ander.
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Met bovenstaand scenario zijn we uiteindelijk rond de tafel gaan zitten. Eerst met een
beperkte groep bestuursleden en leidinggevenden om daarna met een grote groep na te
denken wat we de komende 4 jaar nodig hebben om als organisatie snelheid te houden. De
grote groep was ook echt divers: bestuursleden, medewerkers, cliënten, leden gebruikersraad,
vrijwilligers, ondernemers, collega-voorzieningen, ouders met een minderjarig kind, … . uit
die verschillende rondes haalden we drie doelen:
1) We ondersteunen elke cliënt als een burger in de maatschappij;
2) De Vierklaver is een werkplek waar medewerkers en ondernemende teams met goesting
werken;
3) De Vierklaver handelt met respect voor mens, middelen en milieu.

Er is nog werk aan de winkel: dit verder in concrete acties gieten en opvolgen of die er wel
voor zorgen dat we de koers aanhouden. In dit jaarverslag leest u er alvast meer over.
Het is ongetwijfeld nog een lange tocht, maar wat heerlijk om koers te mogen zetten naar deze
horizonten .. Welkom aan boord !

Emmanuel Lootens,
algemeen directeur vzw De Vierklaver
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1. FEITEN EN CIJFERS
1.1 DE CLIËNTEN
1.1.1 Enkele begrippen uitgelegd
Met de overstap naar FAM (flexibel aanbod meerderjarigen) in 2015 zijn een aantal begrippen
gewijzigd. We spreken dus niet langer over de zorgvormen ‘tehuis’ of ‘dagcentrum’, maar over
volgende ondersteuningsfuncties:
 Dagondersteuning: ondersteuning die gedurende de dag wordt geboden. De geleverde
ondersteuning is moeilijk tot 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
dagdelen (halve, hele of anderhalve dagen).
 Woonondersteuning: ondersteuning die tot doel heeft de persoon met een beperking te
ondersteunen bij het wonen. De geleverde uren ondersteuning zijn moeilijk tot 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.
(voorheen gold de regel 12 uur in de voorziening aanwezig te zijn alvorens een ‘instellingsdag’
werd aangerekend)

 Individuele ondersteuning
o Individuele psychosociale hulp: één-op-één begeleiding die tot doel heeft de
persoon met een beperking te ondersteunen in zijn dagbesteding of wonen.
Begeleiden van cliënten in hun begeleid werken bijvoorbeeld registreren we als
‘individuele ondersteuning’
o Individuele praktische hulp: ondersteuning bij algemeen dagelijkse activiteiten
van het leven (ADL) in een één-op-één relatie. Individueel praktische hulp is
hoofdzakelijk instrumenteel van aard.
o Globale individuele ondersteuning: combinatie van individuele begeleiding en
praktische hulp.
o Oproepbare permanentie: beschikbaarheid van de begeleiding om na oproep
binnen een bepaalde tijd niet-planbare één-op-één ondersteuning aan te bieden.
 Kortdurende ondersteuning
o Dagondersteuning
o Woonondersteuning
o Individuele ondersteuning
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1.1.2 Cijfers woon-, dag- en individuele ondersteuning
Uitgedrukt in aantal dagen:
Periode (*)

Woonondersteuning

Dagondersteuning

Ind. ondersteuning

van 1/1/2015 tot
31/08/2015

20 837

6 116,5

66

van 1/09/2015 tot
31/12/2015

10 538

3599

40

1-12/2016

31 073

40 947(**)

128

(*) Waarom delen we 2015 op in twee periodes? In 2015 hanteerden we twee verschillende werkwijzen om
‘woonondersteuning’ te registreren: vóór 1 september ’15 gold de regel dat iemand 12 uur diende aanwezig te
zijn alvorens een ‘instellingsdag’ werd geregistreerd (en aangerekend). Vanaf 1 september 2015 registreren
we woonondersteuning wanneer iemand in De Vierklaver heeft overnacht.
(**)Dagondersteuning valt samen tijdens 30702 woonondersteuningen

1.1.3 Cijfers los van de FAM-erkenning
RTH staat voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening. Het gaat om cliënten die met
die RTH af en toe handicapspecifieke ondersteuning krijgen, via dagondersteuning, woonondersteuning of individuele ondersteuning. Ze hoeven hiervoor geen toelating te vragen aan
het VAPH.
In 2016 boden we RTH aan 13 verschillende personen:
RTH dagondersteuning: 154 dagondersteuningen
RTH woonondersteuning: 2 woonondersteuningen
RTH begeleiding: 92 begeleidingen
Eén persoon ondersteunden we in 2016 via het stelsel van de ‘noodsituatie’, goed voor:
Woonondersteuning: 40 woonondersteuningen
Dagondersteuning: 40,5 dagondersteuningen
Jaarverslag 2016
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Mensen met een convenant kregen middelen toegewezen waarmee ze in een voorziening zorg
kunnen inkopen. Via de zgn. persoonsvolgende financiering krijgen in 2017 àlle huidige en nieuwe cliënten een
persoonlijk budget toegekend.

2 personen met langlopende convenant voor 582 aanwezigheidsdagen
(merk op: registraties gebeuren voor hen nog volgens de 12-uurregel)

1 deelnemer dagondersteuning convenant geen moedervoorziening:
59,5 dagondersteuningsdagen + 2 woonondersteuning
(het VAPH heeft het convenant met een andere voorziening afgesloten = de zgn.
‘moedervoorziening’. Deze voorziening staat een deeltje middelen af voor de
ondersteuning vanuit De Vierklaver)

1.1.4 Leeftijd en geslacht van cliënten woonondersteuning

vrouw
34,00%

INFO In de vestiging te Landegem zijn de mannen nog iets
sterker vertegenwoordigd dan in Adegem (68,85% versus
61,11%)
man
66,00%

 verdeling cliënten woonondersteuning volgens geslacht (Landegem + Adegem)
40,00%

34,70%

35,00%

 verdeling cliënten woononder-

30,00%

steuning volgens leeftijd (Landegem
+ Adegem)

24,50%

25,00%
20,00%
13,30% 13,30%

15,00%
10,00%

8,10%

6,10%

INFO De gemiddelde leeftijd van

5,00%
0,00%
21-30
jaar

30-40
jaar

41-50
jaar

51-60
jaar

61-70
jaar

>70

bewoners van de huizen te Landegem en
Adegem is 55 jaar.

1.1.5 Leeftijd en geslacht van cliënten dagondersteuning

vrouw
45%

INFO Enkel naar het dagcentrum Kadoe komen méér
vrouwen (20) dan mannen (17)
man
55%

 verdeling cliënten dagondersteuning volgens geslacht
(DC Landegem + Kadoe + Hannah)
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28,35%

30,00%
25,00%

23,90%

22,35%

20,00%

 verdeling cliënten dagondersteuning volgens leeftijd (DC
Landegem + Hannah + Kadoe)

16,40%

15,00%
10,00%

7,50%

5,00%

1,50%

INFO De gemiddelde leeftijd van
cliënten van de drie dagcentra is 42 jaar.

0,00%
21-30
jaar

30-40
jaar

41-50
jaar

51-60
jaar

61-70
jaar

>70

1.1.6 Leeftijd en geslacht van cliënten RTH

INFO De gemiddelde leeftijd van de cliënten RTH is 43,5 jaar.

vrouw
43%
man
57%

(gezien het relatief kleine aantal cliënten (13) heeft een verdeling
volgens leeftijdscategorie weinig zin)

 verdeling cliënten Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening volgens geslacht
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1.2. MEDEWERKERS
1.2.1 Tewerkstelling
-

Personeelspunten vanuit Vlaams Agentschap (in het kader van erkenning FAM):
7238,12

-

Andere bronnen van tewerkstelling:
1)
Sociale maribel onbeperkte duur:
2)
Sociale maribel arbeidsduurvermindering (ADV)
3)
Vlaamse middelen ADV
4)
Eénmalige middelen sociale maribel
5)
Activa kaart/Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)/educatief verlof (EV)
6)
Persoonsvolgende convenanten
7)
rechtstreeks toegankelijke hulp(RTH)
8)
Maribel project deeltijdswerken deeltijds leren
9)
Proeftuin / ESF-projectwerk

1.2.2 Kengetallen medewerkers
1.2.2.1 Personeelskader
100%

2,31%

2,34%

1,57%

1,50%

1,51%

71,48%

71,32%

72,62%

74,12%

76,12%

26,21%

26,34%

25,81%

24,38%

22,37%

2012

2013

2014

2015

2016

80%
60%
40%
20%
0%
indirect

direct

management

 Functieclassificatie: het aandeel van indirecte zorg (logistiek, administratie, kader, …),
directe zorg (begeleiding) en management
(directie) binnen de totale equipe van professionele
medewerkers.
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1.2.2.2 Leeftijd en geslachtskenmerken
De man/vrouw-verhouding binnen de medewerkersploeg van De Vierklaver is niet uitzonderlijk
voor de welzijnssector, en is ruwweg in te delen als 20/80 procent.
De gemiddelde leeftijd over de gehele organisatie 42,75 jaar.

43,00
42,75

De gemiddelde leeftijd  42,50
van medewerkers in de laatste vijf jaar.

42,24

42,00

42,03

41,73

41,50
41,22

41,00
40,50
40,00

2012

2013

2014

2015

2016

100%
80%
60%

13,33%

16,15%

16,13%

17,48%

17,59%

12,72%

12,53%

15,22%

16,95%

18,04%

17,41%

15,57%

13,15%

12,88%

23,42%

23,73%

26,18%

25,31%

31,48%

29,67%

28,69%

25,31%

23,67%

2013

2014

2015

2016

2021

17,19%
21,03%

40%
20%

35,73%

22,44%

26,68%
14,55%
9,79%

0%
2012

<35

35-44

45-49

50-54

55+

 de leeftijdsverdeling van
werknemers in De Vierklaver over de
voorbije vijf jaar + voorspelling voor
2021
INFO De evolutie toont zich duidelijk: het
aantal jongere werknemers neemt
geleidelijk aan af, het aandeel van de
55+ers stijgt: in 2021 is (volgens de
prognose) iets meer dan 1 op 4
medewerkers 55 jaar of ouder.

1.2.2.3 Arbeidsovereenkomst
Van 157 contracten zijn er 125 contracten van een onbepaalde duur, evenveel als in 2015.
Hoewel we streven dat medewerkers zo veel als mogelijk een langdurig perspectief kunnen
krijgen, is het aandeel bepaalde duur niet onbelangrijk.
Enerzijds heeft dit maken met de vele mogelijkheden van loopbaanplanning (tijdskredieten,
adv, …), anderzijds is onze dienstverlening er op gestoeld het gehele jaar door te streven naar
eenzelfde bezettingsgraad en krijgt elk begeleidingsteam extra middelen voor vakantie,
teamoverleg, vorming, …
Medewerkers die een deeltijds contract onbepaalde duur hebben maar vragende partij zijn voor
een voltijds contract, krijgen de eerste kans om hun contract uit te breiden. De verwachting is
wel dat de afgesproken bezetting wordt gewaarborgd.
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aantal WN (koppen)
aantal VTE contractueel
aantal voltijdse WN
aantal deeltijdse WN
aantal deeltijdse in VTE
aantal WN met contract onbepaalde duur
aantal contracten
aantal WN met meerdere contracten

2012

2013

2014

2015

2016

153
129,72
90
63
39,72
123
224
55

151
127,96
87
64
40,96
122
206
46

152
127,49
83
69
44,49
127
208
45

158
133,36
86
72
47,36
125
207
38

157
132,02
86
71
46,02
125
207
40

 Kenmerken van het personeelsbestand (contract, voltijds/deeltijds) op 31/12/16
125 medewerkers op een totaal van 157 beschikten in 2016 over een contract van onbepaalde duur. 86 van de 157
medewerkers werken voltijds.

46,0%
45,39%

45,0%

45,57% 45,22%

44,0%

 aandeel van het aantal deeltijds werkende
werknemers op het totale aantal, in de
afgelopen vijf jaar. Telkens gemeten op 31/12.

43,0%
42,38%

42,0%
41,0%

41,18%

40,0%
39,0%
38,0%
2012

2013

2014

2015

2016

1.2.2.4 Anciënniteit
100%

Aantal jaar dat werknemers in 
De Vierklaver in dienst zijn.
Bijna één op zes werknemers is 20 jaar of
langer in dienst bij De Vierklaver.

16,99%

18,54%

19,74%

18,99%

17,20%

80%

8,50%

6,62%

9,21%

8,86%

13,38%

60%

26,14%

26,49%

26,32%

26,58%

22,29%

40%

16,34%

19,21%

17,76%

17,72%

19,75%

32,03%

29,14%

26,97%

27,85%

27,39%

2014

2015

2016

20%
0%

2012

2013
0-5

6-10

11-15

16-20

20+

1.2.2.5 Ziekteverzuim.
Ziekteverzuim betekent dat een werknemer niet kan komen werken omwille van ziekte. Andere
redenen van verzuim zijn bv. arbeidsongevallen of zwangerschappen.
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100%
80%

1,12%

1,58%
27,64%

30,43%

2,09%

1,28%

10,45%
21,11%

2,68%

3,20%

20,89%

14,11%
1,17%

1,54%

2,23%

 arbeidsverzuim in De Vierklaver

60%
40%
68,69%

67,17%

66,21%

2012

2013

2014

74,90%

81,53%

over de vijf laatste jaren.
Ziekte is goed voor een aandeel van 4/5 van
het totale arbeidsverzuim.

20%
0%
ziekte

arbeidsongevallen

2015
zwangerschap

2016
overig

9%

Aandeel van het ziekteverzuim 

9%

ten opzichte van de totale capaciteit aan uren 8%
in De Vierklaver, gedurende de laatste vijf jaar 8%

8,49%
8,11%

8,05%
7,65%

7%

7,23%

7%
2012

2013

2014

2015

2016

1.2.2.6 Loopbaanonderbreking
40 medewerkers hebben in de loop van 2016 op één of andere wijze hun loopbaan verminderd:
ouderschapsverlof, palliatief verlof, zorgverlof en tijdskrediet.
Ratio's
onderbrekingsratio = aantal
onderbrekingen ten opzichte van
het totaal aantal werknemers
Onderbrekingsverdeling:
aandeel thematisch verlof
aandeel vermindering met 100%
aandeel WN -50j
aandeel WN +50j
aandeel vermindering met 50%
aandeel WN -50j
aandeel WN +50j
aandeel vermindering met 20%
aandeel WN -50j
aandeel WN +50j

2012
27,45%

2013
25,83%

2014
24,34%

2015
24,68%

2016
25,48%

30,95%
11,90%
11,90%
0,00%
33,33%
9,52%
23,81%
23,81%
19,05%
4,76%

30,77%
7,69%
7,69%
0,00%
33,33%
7,69%
25,64%
28,21%
23,08%
5,13%

32,43%
5,41%
2,70%
2,70%
35,14%
5,41%
29,73%
27,03%
24,32%
2,70%

33,33%
5,13%
5,13%
0,00%
30,77%
5,13%
25,64%
30,77%
28,21%
2,56%

37,50%
5,00%
5,00%
0,00%
25,00%
7,50%
17,50%
32,50%
30,00%
2,50%

1.2.2.7 Vorming, training en opleiding (VTO)
Sedert een aantal jaren is het budget VTO opgesplitst in twee grote blokken. Vanuit de visie op
teams en medewerkers heeft elk team zijn eigen budget, in uren en geld. Het andere deel
beheren we centraal.
Die transparantie zorgt bij begeleidingsteam voor een grotere bewustwording van de
mogelijkheid tot vorming en kadert binnen de belangrijke pijler van de zelfsturing.
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Een greep uit de gevolgde opleiding in 2016:
- Agressiehantering / teambuilding (team 10/12)
- Open communicatie in team (team 10/12)
- Brandpreventie blusbus (medewerkers van verschillende teams)
- Gebruik hulpmiddelen (kinés)
- Emotionele ontwikkeling in verbinding (ortho’s)
- Opleiding BA4 (medewerkers van verschillende teams)
- Wings (administratieve medewerkers)
- Teamdagen (verschillende teams)
- Actieve netwerkvorming (meerdere begeleiders uit teams 7/1 en 7/2)
- Symposium NAH (aantal teamleden Hannah)
- EHBO (medewerkers van verschillende teams)
- Teammirror (team 1/3)
- …
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1.3 DE ORGANISATIE
1.3.1 Strategische Oriëntatieronde
In het proces naar nieuwe strategische doelen voor de periode 2017-2021 zijn we op 26
november 2016 rond de tafel gaan zitten. Met onze baseline ‘samen groeien’ in gedachten,
hebben we voor een samenkomst gekozen met zowel internen als externen.
‘Intern’ zien wij als diegenen die de organisatie reeds van dichtbij kennen: cliënten,
medewerkers, bestuurders, families en vrienden. ‘Extern’ zijn dan die mensen die de Vierklaver
niet kennen of in elk geval maar van op een afstand: ondernemers, reguliere diensten,
gemeente-bestuurders, ouders van jongeren met een beperking, …
Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om een zestigtal mensen te bereiken. Zij waren bereid om
een deel van hun vrije tijd te investeren in de ontwikkeling van ons toekomstperspectief. Met
een Groep van Tien hadden we reeds drie grote doelen voor de komende jaren uitgezet. Via de
methodiek van Worldcafé dachten we in subgroepen na hoe we die in de komende vier jaar in
praktijk kunnen omzetten of met andere woorden : waar zullen we aan zien dat vzw De
Vierklaver aan de slag is geweest?

Waar strategische doelen traditioneel de opdracht zijn van het management en bestuur, kiezen
wij er voor om dit van bij de start “bottom-up” te laten gebeuren: van beneden naar boven. Dit
plan mag geen dood plan worden maar wel een rode draad voor de toekomst. Een goede
garantie is dan onmiddellijk vanuit “cocreatie” te vertrekken. Zo breed mogelijk en met zo veel
mogelijk betrokkenen. Zij zullen niet enkel mee die doelen realiseren maar houden ons tevens
bij de les.
We overlopen kort welke ideeën er op de beleidsdag op 26 november ’16 zijn geformuleerd rond
de drie doelen.
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VOLWAARDIG
BURGERSCHAP

 We ondersteunen elke cliënt als burger in
de maatschappij

In De Vierklaver gaan we uit van de mogelijkheden van een
cliënt en zijn netwerk, en spreken we die mogelijkheden ook
actief aan. Mensen (met een zorgvraag) vragen aan ons om hun
rol als burger in de maatschappij meer of volledig te kunnen
opnemen. We kijken kritisch naar wie welke elementen van
ondersteuning opneemt, niet alles dient vanuit een “VAPH-zorgaanbieder” gestuurd of
georganiseerd te worden.
 Integrale zorg, met het oog op een optimale kwaliteit van leven, onderscheiden we drie
zaken waar we op inzetten met de ondersteuning die we bieden:
- de zelfzorg van een cliënt
- verbinding met de sociale context
- de regie van de cliënt
 De zorg die we verlenen situeert zich binnen een keten van zorg. Samenwerking en
netwerken zijn daarbij essentieel.
 Inclusie is hierbij een doel en een waarde
= datgene doen waar iederéén naar verlangt: meedoen, meetellen, erbij horen.
Inclusie is niet alleen deelnemen aan iets, maar ook volledig herkend & erkend
worden in wie je bent en in wat je meebrengt: ervaring, persoonlijkheid,
kwaliteiten en talenten.

Wat de cliënt al meegemaakt heeft, wat hij nu
nodig heeft en hoe dat hij dat wil: het is allemaal
maatwerk. Welke rol je in de maatschappij wil
opnemen en hoe je dat wil, dat bepaal jij.

Werken zonder grenzen
De Vierklaver wil de nabije omgeving en de ruimere maatschappij ‘actief beïnvloeden’
in hoe men naar mensen met een beperking kijkt: daartoe werken we samen met
scholen en met bedrijven, tegelijk willen we mensen ook bij ons binnen brengen (bv.
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een vereniging vergadert in een zaal bij ons). Inzetten dus op een wij-gevoel (ipv ‘zij’ =
mensen met een beperking).
Een eerste speerpunt kan zijn om de invulling van vrije tijd van cliënten meer buiten
De Vierklaver te realiseren.
Versterkt vrijwilligersnetwerk
Onder andere hiermee méér 1-op-1-momenten met cliënten mogelijk maken. Heel wat
cliënten houden daar immers van, dat zien we ook tijdens de mentoruren maar ook op
andere begeleidingsmomenten waarbij je een cliënt alleen ondersteunt.
Extra vrijwilligers aantrekken hangt nauw samen met hoe bekend we zijn. Daarom
willen we ons via goede en gerichte PR bekender maken in de dichte omgeving. Door
bijvoorbeeld met verenigingen rond de tafel te zitten, door familie van cliënten meer
betrekken in de hulp die de cliënt nodig heeft, … Belangrijk is actief te zoeken naar
een goede match tussen mensen en interesses.
We willen op zoek gaan naar buddy’s voor cliënten en dit actief ondersteunen.
Netwerkontwikkeling is heel belangrijk (zie ook doel 2).
Heerlijk helder
Woorden/termen toegankelijker maken voor mensen, zorgen dat cliënten over een
IDO beschikken die zij ook zelf begrijpen (en kunnen opvolgen), … Er ís heel wat
info, maar die moet ook op maat zijn van wie op ons een beroep doet.

 De Vierklaver is een werkplek waar
medewerkers en ondernemende teams met
goesting werken

Zelfsturing is een belangrijk begrip geworden in De Vierklaver.
We mogen echter niet vergeten dat het een middel is, en geen
doel. Via zelfsturing willen we werkbaar werk creëren. Het gaat
dan over verantwoordelijkheid nemen over de eigen loopbaan, regie en autonomie
ervaren in het werk. Pas wanneer mensen zich goed voelen in hun werk en er fier op
zijn, kunnen en durven ze zaken verder ontwikkelen.
Onderzoek leert dat mensen werk interessant vinden en bereid zijn om daarin te
investeren :
- als zij veel regelruimte ervaren,
- zich daarin kunnen manifesteren,
- en ook hun eigen doelen kunnen realiseren.
Wat is een zelfsturend team? Wanneer een team alles zelf kan regelen (alle processen)
dat nodig is om het leven van alledag te organiseren. Of nog: diegenen die het dichtst bij
de cliënt staan hebben de mogelijkheid om direct met de cliënt de dingen te doen die
belangrijk zijn voor de cliënt. Met die zelfsturing ben je nooit klaar. Je leert elke dag bij:
over hoe je dingen beter kan organiseren, over hoe wendbaar je zelf bent, en hoe
wendbaar je collega’s zijn.
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Met een portie lef in ieders
rugzakje, kunnen zelfsturende
teams groeien naar
ondernemende teams, de meest
verregaande fase in
teamontwikkeling.
Een ondernemend team heeft de kwaliteiten om bijvoorbeeld:
- met cliënten/context en met partners lokaal (in de wijk bv.) nieuwe
ontwikkelingen in te zetten.
- altijd stil te staan bij de vraag: kan het anders? Kan het beter? Uit te proberen.
Te leren van falen.
Ondernemende teams vragen tegelijk vertrouwen vanwege de organisatie. Om dat
vertrouwen te geven, heeft ook de organisatie nood aan een dosis LEF.
‘werkbaar werk’
Werken in onze sector kan zoals veel andere jobs op verschillende vlakken
belastend zijn en kan leiden tot werkstress. We willen dit regelmatig opvolgen en
evalueren. We zoeken ook verder hoe werkbaar werk er dient uit te zien. Op de
beleidsdag kwamen specifieke vormen van autonomie naar voor waar
medewerkers belang aan hechten:
o Regie over de tijd (onder meer op het oog op de diversiteit binnen de job
(directe zorg, sterrollen, overleg met netwerk, enz) moet je ook kunnen
plannen, en dus ook tijd ‘hebben’
o Regie over de invulling
Verschillende ideeën kwamen naar boven die dat werkbaar werk binnen bereik
kunnen brengen. Over het muurtje kijken, bijvoorbeeld. Hoe doen andere
organisaties dat?
Ook binnen De Vierklaver kunnen we meer werk maken van een deelcultuur:
waar zijn andere teams mee bezig, hoe organiseren ze dat dan, wat kunnen wíj
daar uit leren ? Meer werken maken van interne mobiliteit (een andere job
uitoefenen in de zelfde organisatie) kan daar ook toe bijdragen. Nu veranderen
medewerkers intern vooral van job om ‘negatieve’ redenen (huidige job te zwaar,
minder uren, andere uurrooster). Kunnen we intern geen banenruil organiseren,
of daartoe samenwerken met aantal andere organisaties?
Zoeken naar LEF-kapitaal
Hoe kunnen we de competentie aanleren/aanscherpen om cliëntvragen vanuit
model ‘integrale zorg’ te bekijken, om de boer op te gaan, om de buurt in te
trekken en cliëntvragen dààr te helpen realiseren, diensten aan te bieden aan de
buurt, … ? Het maakt zaken wat complexer, méér mensen worden ingeschakeld,
en het vergt dus wel een portie lef om dat te organiseren.
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De competentie ook om de rol als casemanager te ontwikkelen die zaken
coördineert zonder ze daarom zelf uit te voeren, een netwerkontwikkelaar te
worden, ondernemend te zijn met een team.
De Vierklaver ‘trekt aan’
‘Aantrekkelijk zijn’, op heel wat verschillende manieren, zodat vrijwilligers ons
weten te vinden, medewerkers graag bij ons willen werken, we inspirerend
werken en model staan voor mensen in de buurt, …
Een goede, strategische communicatie en PR is daarbij essentieel. We willen ook
van de daken schreeuwen wat onze doelen zijn, en waar we impact op hebben,
hoever we al staan, enz.
Juist en gericht communiceren dankzij technologie
Hoe kan actuele cliëntgerelateerde info snel en correct doorgegeven worden
(met/van externen als WG-Kruis, arts, of tussen dagteam en nachtteam, tussen
team vs context/familie, …). Communicatie blijft hierbij een middel en geen doel,
kritisch criterium blijft: wie heeft welke info nodig ifv die cliënt met zijn
ondersteuning(svragen) ?
+ Link met rol van begeleider als casemanager (zie hoger), hoe technologisch
ondersteunen?
+ Link met zelfsturing (zie lager), welke technologie maakt het makkelijk voor
een team om zichzelf te organiseren, op te volgen, bij te sturen, … ?
Zelfsturing: ça va en hoe verder ?
We ervaren behoefte aan duidelijke kaders: wat wordt verwacht, tot welk
resultaat moeten we daarmee komen, …? Wat betekent dat in De Vierklaver?
Wat is het groeipad en hoe kan het team daar zelf zicht op krijgen/houden? Er is
de voorbije jaren heel wat gebeurd (taken verschoven, rollen veranderd), maar
het is belangrijk om daar ’s bij stil te staan en ons de vraag te stellen “hoe groeien
we verder door tot een ondernemend team?”
De rol van de coach (hoe teams ondersteunen in die groei ?) dienen we uit te
klaren, zodat teams ook weten op welke ondersteuning ze kunnen rekenen. Idem
wat de rol van de ondersteunende teams betreft.
Besluitvorming bij die verder groeiende zelfsturing (communiceren, feedback, …)
is voor alle teams een belangrijke aandachtspunt (zie ook GPP, TOP’s, …)

 De vierklaver handelt met respect
voor mens, middelen en milieu
Als organisatie willen we toekomstgericht werken vanuit
maatschappelijke betrokkenheid. Vandaar onder meer al de
doelen omtrent inclusie en integrale zorg. Duurzaam ondernemen
betekent verder gaan dan wat de overheid oplegt. Beslissingen binnen de organisatie dienen
niet alleen de organisatie in strikte zin (middelen kunnen behouden en uitbreiden) maar
vormen vaak tegelijk een kans voor een hoger welzijn van medewerkers en van de omgeving
(ecologie, lokale vervlechting, …).
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Op kleine voet
Heel wat ideeën of accenten kwamen op de beleidsdag naar boven, omtrent
afvalverwerking / hergebruik / deeleconomie / energie (zuinig mààr wel conform
het hedendaags comfort) / voedselverspilling vermijden / korte voedselketen
Duurzame infrastructuur
Ergonomie
Want: aantrekkelijkheid van de job, langer werken, …
Van onzeker na jazeker !
Betrokkenheid
Transparantie (naar cliënt, intern, en naar omgeving)
Een ‘juist’ psychologisch contract aangaan
Begeleiding van context van cliënten in groei naar het nieuwe
ondersteuningsmodel: ‘gedeelde zorg’ (hoe antwoorden op zorgvragen ook ‘nietklassiek’ invullen ?)
Er was een portie lef nodig om met zoveel mensen rond de tafel te
gaan zitten, en te horen hoe zij concreet kijken naar de toekomst
van De Vierklaver. En er zàl een flinke portie lef nodig zijn om dat
allemaal ook tot uitvoering te brengen …

1.3.2 Zelfevaluatie
Een globaal overzicht van de zelfevaluatie vindt u in onderstaande afbeelding, maar het
spreekt voor zich dat de strategische oriëntatieronde (SOR, zie 1.3.1) daar het belangrijkste
onderdeel van vormt in 2016. In de voorbereiding van de beleidsdag gingen we immers aan de
slag met de resultaten uit eerdere metingen (wat komt hier nu naar uit, wat zegt dat over De
Vierklaver die we in 2021 willen?) en maakten we daarnaast nieuwe analyses. Nieuwe doelen
komen immers niet zomaar uit de lucht vallen, maar tonen onze ambitie, waar we impact op
willen hebben, enz.
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Die doelen zijn ook méér dan intentieverklaringen: we werken in de loop van 2017 alles meer
praktisch uit, gieten dat in een plannen, én leggen vast hoe we dat gaan opvolgen via
zogenaamde indicatoren. We willen immers de vinger aan de pols houden: houden we het schip
op de juiste koers?
Via de jaarverslagen 2017, 2018, 2019 en 2020 geven we u een tussentijds bilan hiervan.

De zelfevaluatie is daar per definitie nauw mee verbonden, we meten immers niet zomaar
lukraak een aantal zaken. Naast de kwaliteitsopvolging (bv.: wat vinden de medewerkers van
de personeelsvergaderingen die we twee keer per jaar organiseren, moeten we dat wijzigen?) is
de methodiek van het formuleren van doelen, het opvolgen ervan, het toetsen van de resultaten
(bereiken we nu wat we beogen?) een belangrijke kwaliteitsgarantie.

1.3.3 Investeringen.
Omschrijving
3Years Multi-Domain
MS Exchange server
SQL server, windows
subtotaal
Aankoop Gebouw Ten Bosse
Hypoth. volm. Ten Boss
Ko verlijden akte Ten Bosse
Verbouwing badkamers A + L
Betonwerken windscherm adm
Windscherm terras adm
Huis 10-kamer 1.38
Terras H7/1
Signalisatie
Schilderen onthaal A
Schilderwerken bureau H2 Ad
Schild. Kinélokaal Ad
subtotaal
Tandemfiets
Waterontharder Clack
Telefoon H10
Telefoon H7/4
Telefoon H7/6
2 Kuiskarren
Elektromech. deuraandrijving
Rolluik slapende waak Ad
2xHor H2-4 + kamer H10
Telefoon H8 (185)
Vaatwas Hobart
Aanpassen plaatsen vaatwas
Inbouwoven Miele H6
Robot Coupe R201 XL
Prof. vaatwasser H7/4+ombouwkit
Koelkast H2-4
Koelkast centrale keuke
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Leverancier
Digicert Inc.
Sumika
Socialware

Byttebier Notar
Byttebier Notar
Van Hoof N.V.
Van Hoof N.V.
Van Wijnsberge
Verstrynge Alge
Vanerum S & D N
Van Wijnsberge
Van Wijnsberge
Van Wijnsberge

VERCALO BVBA
Ascom NV
Ascom NV
Ascom NV
King Belgium NV
Tormax Belgium
Livarti
Livarti
Ascom NV
Multifan Belgiu
Multifan Belgiu
Vanden Borre NV
Procuisine bvba
MIELE NV
Verstraete BVBA
CALIS Projects

Bedrag
674,69
646,62
883,30
2 204,61
350.000,00
885,00
38.870,23
390.576,31
1.790,80
9.428,32
1.201,30
9.010,00
1.323,92
1.367,30
1.318,90
1.337,05
807 106,13
750,00
5.142,58
611,05
611,05
611,05
836,26
2.427,97
954,53
1.454,49
611,05
8.258,25
1.111,94
1.199,00
889,35
4.327,76
1.116,83
2.148,96
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Koelkast Liebherr TP1764
Koelkast centrale keuke
Plaatsing keuken H7/
Strijkijzer + toebehoren
Droogautomaat
Douchestoel H10-12
Projector ICT
Notebook TC Adegem
Tablet ICT 2/5
2 x Wyse
Vervangen servers
HP Notebook probook
4 x wyse terminal
Vervangen branderplaat
Vervanging lagers
Vervangen deur CD35
Uitgangsprint IMI Pactrol
Vervangen MPOX
Herstelling Kneder-menger La.
Herstelling Steamer Centrale Keuken
subtotaal
Meubilair H2-4
Overgordijnen living 7/2
Kasten kinélokaal La
Terrasstoelen en tafel
Inrichting bureel H1-3
Meubilair H.3
VW Crafter 35
Parkeersensoren VW Crafter
subtotaal
TOTAAL
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Verstraete BVBA
CALIS Projects
Verlé Jean-Walt
LDL-Equipment
MIELE NV
Lopital België
VERCRUYSSE BVBA
VERCRUYSSE BVBA
De Bolster
VERCRUYSSE BVBA
AXI NV
VERCRUYSSE BVBA
VERCRUYSSE BVBA
Heateam nv
LDL-Equipment
LDL-Equipment
Heateam nv
Somati Systems
FURKA BVBA
FURKA BVBA
Eurochair
Git'Sit NV
Qubus
Astranova BVBA
Qubus
Thuiszorgw.Mid.
Tavernier Etn.
DE MEY ERIC EN

764,72
2.148,96
5.000,00
5.178,80
7.066,26
3.728,55
871,20
886,93
639,60
704,22
93.013,41
930,49
1.379,40
1.528,73
756,95
830,02
556,16
1.300,80
672,16
649,58
161 669,06
9.536,62
1.801,98
6.872,65
5.071,11
8.948,25
8.096,40
62.162,06
757,92
103 246,99
1 074 229,79
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2. 2016 in projecten
2.1 BEZOEK VAN GOUVERNEUR JAN BRIERS
Op 5 februari 2016 mocht vzw De Vierklaver de Oostvlaamse gouverneur ontvangen met in zijn
zog Luc Deneys en Guido De Leeuw. Zij hadden een cheque mee, deze schonken ze aan Tutti
Colori.
Jaarlijks worden tijdens de Gentse Feesten ‘De aperitiefconcerten Deneys en Denys’
georganiseerd. Deze zijn een vaste waarde geworden tijdens en kunnen inmiddels rekenen op
een schare trouwe fans.

Met deze aperitiefconcerten willen de organisatoren (gouverneur Jan Briers, provincie OostVlaanderen, Luc Deneys en vzw Trefpunt) jong muzikaal talent van eigen bodem een extra
platform geven. Dankzij de receptie die nadien in de ambtswoning van de gouverneur plaats
vindt, krijgt het publiek ook de kans om deze statige woning van dichtbij te leren kennen.
Sinds 2013 wordt de opbrengst van de aperitiefconcerten aan een goed doel geschonken. De
opbrengst van 2015 - 1600 euro - werd overhandigd aan vzw De Vierklaver ten voordele van
hun huisorkest Tutti Colori. De opbrengst gaat naar de opname van hun tweede CD.

2.2 DEINZE
Op 13 december 2016 werd vzw De Vierklaver eigenaar van het voormalig zusterhuis in
Deinze. Het aangekochte huis wordt omgebouwd naar een gemeenschapshuis voor 6 personen.
Iedere bewoner zal zijn eigen kamer met sanitaire ruimte hebben maar daarnaast blijven een
aantal zaken gemeenschappelijk.
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Uitgangspunt van dit kleinschalig woonproject : de concentrische cirkels. Hoewel bewoners met
vzw De Vierklaver een dienstverleningsovereenkomst zullen hebben, willen we de
ondersteuning vanuit de onmiddellijke omgeving organiseren en kijken we daarbij ook naar
reguliere diensten en het nabijgelegen WZC Sint Vincentius.
Daarmee slaat vzw De Vierklaver de weg in van kleinschalig en buurtgericht wonen. Met het
ontwikkelen van dergelijke woonprojecten willen we mensen met een beperking de kans geven
om dicht bij het natuurlijk netwerk te blijven, en toch een vrij zelfstandig leven uit te bouwen.
De droom van elk mens.
Ook al organiseren we de aankoop en de renovatie met eigen middelen, met de toekomstige
projecten willen we in zee gaan met diverse partners: WZC’s, sociale
huisvestingmaatschappijen maar evenzo met een mogelijke privé partner.

2.3 HET VIERKLAVERFEEST
Jaarlijks staat ons Vierklaverfeest geprogrammeerd. Sedert een aantal jaren is dit afwisselend
tussen de vestigingen te Adegem/Maldegem en Landegem. Daardoor kunnen we meer ruimte
aanbieden voor de bezoekers en is het tegelijk ook werkbaar voor de vele vrijwilligers.
Dit jaar was het de beurt aan Adegem/Maldegem. De meeste geschikte zaal was CC De Hoogen
Pad in Adegem. Bij een vorig feest hadden we een tent bij gehuurd om iedereen wat comfort te
geven maar dat bleek niet zo ideaal voor sommige mensen. Na een zoektocht door Maldegem
werd toch beslist het bij CC De Hoogen Pad te houden maar zouden we werken in twee shiften.
Achteraf was dit een goede keuze. Veel ruimte, minder lawaai, rustige sfeer, … kortom: voor
herhaling vatbaar.
Bewoners en begeleiders hadden voor deze editie weer voor iets speciaals gezorgd : een
dansvoorstelling. Onder leiding van Sylvie Van Hulle, dansdocente SY dansstudio, werden er
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diverse dansen in elkaar gestoken. Achteraf was iedere bezoekers ontroerd en verrast.
Alhoewel dit een familiefeest is, mocht dit door iedereen gezien worden.

Om het Vierklaverfeest te laten slagen, zijn er vele handen nodig. Elk jaar kunnen we daarvoor
rekenen op medewerkers, cliënten, familieleden enz. Dit jaar werd deze groep uitgebreid met
een groep Rotaract – vrijwilligers (zie foto hieronder).

Rotaract Eeklo – Meetjesland bestaat uit een dertigtal jongeren die zich inzetten voor een
betere levenskwaliteit in hun omgeving. Dit doen ze o.a. door actief deel te nemen aan
activiteiten en projecten in het Meetjesland.
Jaarverslag 2016
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2.4 NIEUWE BUS
Voor mensen met een (fysieke) beperking is mobiliteit een belangrijk vraagstuk. Sterker: het is
één van de hefbomen tot deelname aan de maatschappij. In onze organisatie hebben we een
aantal bussen om aan die vraag te voldoen. Door onze spreiding over het Meetjesland hebben
we in totaal 7 voertuigen. Dit wagenpark rijdend houden, vraagt de nodige aandacht en inzet.
We proberen deze ook zo lang mogelijk operationeel te houden.
Door het in verhouding grote aantal bussen rijden deze op jaarbasis weinig kilometers. Na
ongeveer tien jaar kijken we dan uit voor een nieuwe bus. Dit jaar was een bus in Adegem aan
de beurt.
Specifiek aan de nieuwe bus is dat deze ook moet aangepast worden voor het vervoer van
rolwagengebruikers. Daarnaast vinden we ook de ergonomie voor de begeleiders een belangrijk
aspect om aandacht aan te geven.
Met een wensen- en aandachtslijst zijn een groep medewerkers op pad gegaan. Verschillende
bedrijven werden bezocht en de verkregen
informatie werd achteraf vergeleken.
Uiteindelijk werd er één type gekozen. Alle
benodigdheden voor het vastmaken van
rolwagens zijn aanwezig in de bus. Cliënten en
begeleiders kunnen op een veilige en
verantwoorde wijze de wereld in trekken.

2.5 GEBRUIKERSRAAD
Participatie van onze cliënten in de organisatie vinden wij van cruciaal belang. Vanuit hun
feedback en het delen van hun ervaringen kunnen zij mee de organisatie sturen en input geven
naar bepaalde strategische keuzes.
Per huis komen bewoners ongeveer 1 maal per week samen voor de bewoners- of deelnemersvergadering. Per vestigingsplaats is er bewoners-/deelnemersraad. Zij komen gemiddeld 1 maal
per maand samen en worden ondersteund door twee coaches. De bewoners-/deelnemersraad
houdt de vinger aan de pols wat de vestiging betreft.
Voor de gehele organisatie is er een gebruikersraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van
cliënten en ook cliënten zelf.
De thema’s die aan bod komen binnen de gebruikersraad zijn ruim en divers:
- Wijzigingen in de IDO (de individuele dienstverleningsovereenkomst);
- De overstap van de regeling van de wettelijke bijdrage naar een regeling omtrent
woon- en leefkosten;
- Belangrijke wijzigingen in het concept van de voorziening;
- Elke aangelegenheid in verband met de relatie tussen de organisatie en de cliënten;
- Begroting (investeringen) en jaarrekening;
-…
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3. Vooruit naar 2017 !
3.1 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
a. Woon- en leefkosten
Tot op vandaag betalen cliënten een ‘wettelijke bijdrage’. Dit is een door de overheid
vastgelegde regeling, uiteraard verschillend voor deelnemers van de dagcentra en voor
bewoners van het tehuis. Tot 2020 mag deze bijdrageregeling blijven bestaan. Intussen moet er
werk gemaakt worden van de zgn. ‘woon- en leefkosten’.
Woonkosten = de vergoeding voor het gebruik of de huur van een woning, kamer, studio
of appartement en eventueel gemeenschappelijke ruimtes die door de cliënt gebruikt
worden in het kader van de aangeboden ondersteuning. In de kost is ook water,
verwarming, elektriciteit, kleine en normale herstellingen voor deze ruimtes inbegrepen.
Leefkosten zijn variabele kosten en hangen af van het gebruik en verbruik:
- voeding
- drank
- onderhoud en schoonmaak van woning en de gemeenschappelijke ruimtes
- aansluiting op internet, TV en telefoon
- was en strijk
- medicatie
- verzorgingsproducten
- kleding
- vervoer
- ontspanning
- abonnementen
- verzekeringen.
De berekening komt tot stand in overleg met het collectief overlegorgaan (= de
Gebruikersraad).
Belangrijk om te weten is dat woon- en leefkosten op zich staan en dus in essentie niets te
maken hebben met het PVB (persoonsvolgend budget). Dit PVB omhelst de begeleidingskost:
begeleiding, coaching en eventuele ortho-agogische/psychiatrische ondersteuning.
b. nieuwe overeenkomst
In de loop van 2017 zullen alle bestaande cliënten een nieuwe overeenkomst moeten
ondertekenen met vzw De Vierklaver. De nieuwe overeenkomst heet IDO of individuele
dienstverleningsovereenkomst. In het voorjaar zal elke cliënt zijn toegewezen PVB in punten
uitgedrukt kennen. Dit resultaat wordt dan overgenomen in het IDO, daarbij wordt ook
beschreven hoe de ondersteuning is opgebouwd. Ruwweg bestaat dit uit : woon-, dag-, of
individuele ondersteuning.
Het uitgangspunt bij het afsluiten van de overeenkomst is dat de geboden ondersteuning
gegarandeerd blijft en dus niet eenzijdig kan aangepast worden. Anderzijds kan elke cliënt zijn
overeenkomst wel wijzigen mits het respecteren van een opzegperiode van 3 maanden. Het
opzeggen heeft tot doel om de ondersteuning aan te passen of eventueel een andere
zorgaanbieder te zoeken.
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Het moment van ondertekenen is reeds een aantal malen uitgesteld wegens problemen bij de
toekenning van het PVB. In 2016 moest elke zorgaanbieder deze oefening intern inplannen en
uitvoeren. Dit gebeurde aan de hand van een inschatting. Nadien werden deze resultaten
gecontroleerd. Men deed dit voor ongeveer 25 procent van de ingeschatte cliënten.
Op Vlaams niveau werden al deze resultaten samengelegd met als doel de historische
verschillen (wat personeelsmiddelen betreft) tussen zorgaanbieders weg te werken. Reeds snel
bleek dat er bij een aantal organisaties zeer grote verschillen zaten: van min 40% tot plus 40%.
Of nog: sommige voorzieningen zouden veel personeel moeten afstaan, andere organisaties
zouden dan weer veel extra personeel moeten krijgen. Alhoewel dit een betrekkelijk klein
aantal afwijkingen was, besliste het VAPH om de oefening te neutraliseren en de resultaten
voor te leggen aan een Task Force. Bij de aanvang van de inschatting werd immers gesteld dat
alles volledig budgetneutraal moest gebeuren.
Wanneer we terugkijken naar de situatie binnen vzw De Vierklaver dan komen we op een
positief verschil uit van ongeveer 9 procent, met andere woorden ooit zouden we 9 procent extra
zorggebonden punten moeten bij krijgen: méér personeel dus. Voor een deel is dit verschil
historisch te verklaren: bij de nieuwbouw van Adegem werd vanuit de overheid gesteld dat deze
kon gerealiseerd worden indien wij ons ook open stelden voor de doelgroep volwassenen met
ernstig meervoudige beperking. vzw De Vierklaver voldeed aan die verwachting maar de
erkenning voor nursing, die voor extra middelen moest zorgen, kwam er nooit.
c. In te vullen open plaatsen
Tot eind 2016 werd elke beschikbare plaats via een centrale wachtlijst bekend gemaakt. De
verschillende contactpersonen, meestal een maatschappelijk werker van een organisatie voor
personen met een beperking, werden op de hoogte gebracht. Daarop konden zij mensen
kandidaat stellen. Gemiddeld kregen we per plaats een vijftigtal kandidaten. Meestal nog
dezelfde dag.
Met de invoering van het persoonsvolgend financiering
werd dit systeem ook stopgezet. Deze centraal
aangestuurde instroom paste niet meer in een
vraaggestuurd (zorg)landschap.
In de komende overgangsperiode is er een probleem.
Mensen met een vraag voor nRTH hebben reeds een
beslissing van het VAPH maar nog geen budget. Als zij
dus aankloppen, kunnen wij hen niet direct de gevraagde
ondersteuning aanbieden.
Voor organisaties betekent dit ook verminderde
inkomsten terwijl dit niet nodig is, want er is voldoende
vraag.
Hoe zullen we als organisatie omgaan met deze situatie?
We zijn het altijd gewoon geweest dat er een instroom was
dus werd er weinig of niet geïnvesteerd in het opbouwen
van externe communicatie. Tot op zekere hoogte werd de noodzaak wel ingezien maar er was
weinig incentive om er echt werk van te maken. Intussen zijn we aan de slag met onze website,
hebben we een facebookpagina (met meer dan 1200 volgers) en proberen hier en daar ons
steentje bij te dragen aan externe evenementen.
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Ook zijn er nieuwe partners waar mee we aan de slag gaan, namelijk de bijstandsorganisatie.
Een bijstandsorganisatie staat voor personen met een beperking klaar om hen te helpen bij het
besteden van hun persoonsvolgend budget :
Hoe kiest ik de juiste ondersteuning?
Hoe sluit ik contracten af?
Hoe onderhandel ik met zorgaanbieders?
Hoe kan ik mijn budget gebruiken zonder alle administratie zelf op te volgen?
Hoe neem ik de rol van ‘werkgever’ op?
- Hoe overleg ik met mijn zorgaanbieder?
- Hoe geef ik verantwoording aan het VAPH?
Een bijstandsorganisatie legt al die opties concreet uit. Dat helpt me om goede keuzes te
maken.
-

3.2. STRATEGISCHE DOELEN
In 2016 werd de aanzet geven voor nieuwe strategische doelen. Met het aanduiden van drie
doelen waarmee we de komende vier jaar aan de slag willen gaan, waarmee we het verschil
willen maken, is het huiswerk niet af. Zoals je hoger al kon lezen, zijn deze drie doelen:
1) We ondersteunen elke cliënt als burger in de maatschappij
2) De Vierklaver is een werkplek waar medewerkers en ondernemende teams
met goesting werken
3) De Vierklaver handelt met respect voor mens, middelen en milieu
a.

Indicatoren

Strategische doelen benoemen is niet voldoende, ze moeten concreet gemaakt worden, zichtbaar
naar de buitenwereld. Aan de hand van indicatoren geef je aan hoe men het verschil kan zien.
Indicatoren staan in voor de verifieerbaarheid van de uitvoering van de doelstellingen. Het zijn
de beschrijving van de meet- of verificatiegegevens die de organisatie zal moeten verzamelen
om aan te tonen dat de betrokken doelstelling werd verwezenlijkt. Een indicator beantwoordt
de vraag: “Wat moeten we meten om te weten of onze doelstelling werd verwezenlijkt?”, of:
“Hoe gaan we aan het einde van de rit na en/of tonen we aan dat we bereikt hebben wat we
beloofd hadden?”
Indicatoren geven een aanwijzing over een bepaalde situatie en een richting
van evolutie. Verschillende indicatoren samen geven een groter beeld over
verschillende aspecten van een activiteit of zelf over een hele reeks van
activiteiten.
b. Teamontwikkelingsplan (TOP)
Het realiseren van strategische doelen valt of staat met de inbreng van àlle teams. Elk team
heeft een aandeel in het welslagen van de doelen op organisatieniveau. Daarom zal elk team
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uitgenodigd worden om acties te formuleren die kunnen bijdragen tot de realisatie aan die
organisatiedoelen. Sinds een aantal jaar heeft elk team zijn teamontwikkelingsplan.
Een TOP is een plan waarin de gewenste ontwikkeling van het team wordt beschreven en ook
hoe men deze ontwikkeling denkt te bereiken.
Van bij de start van de strategische oriëntatieronde werd gekozen voor een bottom-up en
participerend proces, dus ook bij de uitvoering. Bij het
strategisch doel rond de gebruiker lijkt dit voor een
begeleidingsteam vrij evident en voor de hand liggend,
maar ook in andere doelen wordt van hen een aandeel
verwacht.
Andersom is het bij de ondersteunende teams. Bijvoorbeeld bij het schoonmaakteam nadenken over milieuvriendelijke producten ligt dicht bij hun dagelijkse werk.
Hoe gebruikers ondersteunen als burger in de
maatschappij, zal voor hen dan weer een uitdaging zijn.
Toch willen we ook met hen nadenken over dit
strategisch doel.

3.3. ESF – PROJECT
In de realisatie van strategische doelen is het soms zaak om extra middelen te zoeken. Bij het
strategisch doel rond medewerkers kan ESF (het Europees Sociaal Fonds) een partner zijn. In
2010-2011 werd reeds een project uitgewerkt met ESF-middelen. De projectoproep was toen
“Anders Organiseren”.
Met projecten binnen deze oproep wil men de werkbaarheid van jobs van werknemers
verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren.
Met focus op werkbare jobs voor medewerkers en – achterliggend – klemtoon op ‘dichter bij de
cliënt’ werd het organisatiemodel van vzw De Vierklaver hertekend. Centraal het primaire
proces, waarbij de begeleider de vragen van de cliënt beluistert en samen met hem of haar op
zoek gaat naar een passend antwoord daarop. Andere diensten sturen dit proces aan en/of
ondersteunen dit.
Vanaf 01/01/2017 is de financieringswijze van de ondersteuning
aan mensen met een beperking in Vlaanderen gewijzigd: voortaan
is die niet langer aanbodgericht (organisaties die worden
gesubsidieerd om cliënten te ondersteunen) maar cliëntgericht via
het zgn. Persoonsvolgende Budget (PVB): mensen kloppen zelf bij
je aan én brengen de middelen mee om hun zorg en ondersteuning
te vergoeden. Dit stelt de sector niet alleen financieel voor een
nieuwe opdracht (trekken we genoeg cliënten aan, genereren we
voldoende inkomsten), ook inhoudelijk zijn er heel wat nieuwe
ontwikkelingen (buurtvervlechting, delen van zorg, …).
Het beleid van de organisatie is daar uiteraard sterk mee bezig, maar ook teams van (in eerste
instantie) begeleiders worden mee uitgedaagd: cliënten aantrekken, in de lokale buurt aan de
slag gaan met en voor mensen, mee zoeken naar manieren om de input aan personele middelen
(via het PVB) op peil te houden, e.d.m. Daarom was één van de strategische doelen die we
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verfijnden op onze interactieve beleidsdag (“lef-dag” op 26/11/16) gericht op ondernemende
teams. We zien dit als de overtreffende trap van teamontwikkeling.
Daarom beslisten we om terug een project in te dienen, ditmaal onder de oproep ‘duurzaam
loopbaanbeleid’. Met projecten binnen deze oproep wil men de werkbaarheid van jobs
verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau.
Een duurzaam loopbaanbeleid leidt tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als
organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers
waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht
op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie.

3.4. INCLUSIEBEURS
Inclusie betekent de insluiting in de maatschappij van groepen burgers met oa een beperking
op basis van gelijkaardige rechten en plichten.
De verantwoordelijkheid tot ‘aanpassing’ ligt niet bij de personen met een beperking, zoals bij
het vroegere begrip ‘integratie’. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een
meerwaarde ziet. Hindernissen voor sociale participatie worden (letterlijk en figuurlijk)
verwijderd, zodat iedereen naar best vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Inclusie is terug te vinden in het onderwijs (oa via het M-decreet), vrijetijdsbesteding (een
gemengd café, naar een ‘gewone’ fuif gaan, of op reis), in tewerkstelling (de participatie van de
gebruiker met een beperking in sociale tewerkstelling en de tewerkstelling van mensen met een
beperking binnen het gewone of reguliere arbeidscircuit) en in het wonen (begeleid wonen,
beschut wonen en semi-zelfstandig wonen).
Inclusie staat voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap, en komt voort uit het sociaalpolitiek perspectief op mensen met een beperking, die de verantwoordelijkheid voor de
handicap deels bij de samenleving legt. Hoewel inclusie nog steeds 'insluiting' betekent, is dit
een stap naar een samenleving zonder drempels.

Meegaan met een
carnavalorganisatie,
meelopen met een stoet of
meerijden met een wagen.

Vzw De Vierklaver wil meer doen dan dit louter te onderschrijven, we zoeken naar
opportuniteiten maar ook naar drempels en proberen die zelf weg te halen. Voor ons staat
voorop dat mensen met een beperking ten volle moeten kunnen deelnemen aan het leven. Wij
zien het als onze taak om dit te ondersteunen en mee te realiseren.
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Enkele medewerkers hebben het idee om dit via de methodiek van een beurs te doen.
Laagdrempelig willen zij tonen welke vragen leven bij hun bewoners en kijken of er bij de
bestaande organisaties antwoorden te vinden zijn of misschien welke stappen er moeten gezet
worden om de droom van een bewoner te realiseren.

3.5. RENOVATIE KLAVERHOEVE
Langs het kanaal Gent-Kortrijk ligt de Klaverhoeve. Ooit kwam het gebouw vrij te staan en
werd het aan vzw De Vierklaver aangeboden. Met twee handen namen we dit aan en sindsdien
ontplooiden we er een dagbestedingsaanbod. Vaste ateliers zijn het hout-, papier- en
kaarsenatelier. De eerste jaren werd er ook intensief getuinierd maar dit verdween doorheen de
tijd.
De ateliers binnen bleven en ontwikkelden zich verder maar het was zoeken naar een geschikt
buitenaanbod. Een aantal deelnemers vond het buitenwerk toch aantrekkelijk. Sinds twee jaar
is er terug tuinwerk maar het accent ligt op verbouwen van kruiden. Naast dit project zijn we
ook gestart met een buitenterras. Op een aantal momenten in de week stellen we ons terras
open voor de vele fietsers. Aan de bezoekers wordt er een beperkt aanbod van verfrissingen
aangeboden. Na de positieve ervaring van 2016 gaan we voor een tweede editie in 2017.

Bij sterke regenval viel het op dat er water binnen sijpelde via de muren. Een aannemer werd
gecontacteerd om de situatie ter plaatse te bekijken. Na een grondige inspectie en afstemming
met Patrick, verantwoordelijke technische dienst, bleek dat we de handen uit de mouwen
moeten steken.
De kwaliteit van materialen is dermate aangetast dat een grondige renovatie zich opdringt. Het
eerste deel, waar het kaarsen- en houtatelier zich bevinden, moet worden afgebroken en
duurzamer terug opgebouwd. Samen met het bestuur van vzw De Vierklaver en het
gemeentebestuur, de eigenaar, wordt afgestemd wat wel en niet kan.
Meer dan 25 jaar werken we reeds vanuit dit gebouw en met de nieuwe initiatieven doen we er
alles aan om dit gebouw voor de toekomst te waarborgen.

3.6. UITBOUW RTH
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie
af en toe hulp nodig heeft. Daarvoor hoeft men geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.
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RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. U kunt kiezen voor een van
deze vormen of voor een combinatie.
a. Voor wie?
Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor de persoon die voldoet aan de volgende
voorwaarden:
1. Hij/zij heeft een (vermoeden) van handicap.
2. Hij/zij is jonger dan 65 jaar.
3. Hij/zij woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen
is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke
verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4. Hij/zij heeft als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget en krijgt geen
ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum
5. Hij/zij heeft als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend
budget

b. Hoe kunt u gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?
Het VAPH erkent en subsidieert vzw De Vierklaver die RTH aanbiedt.
Er kan per kalenderjaar maximaal acht punten besteed worden door één cliënt. Die punten kan
men verdelen zoals men wilt: over (mobiele) begeleiding, dagopvang en/of verblijf. Men betaalt
voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.
Voor dit jaar zien we een uitbreiding van een aantal te realiseren punten. In tegenstelling tot
PVF-verhaal is dit niet persoonsvolgend en krijgen we een aantal punten rechtstreeks vanuit
de overheid. Vorig jaar realiseerden we 28 punten, dit jaar krijgen we 40 punten. Zelf hadden
we gehoopt op minimaal 55 punten want bij een eerste inschatting zien we dat er meer vragen
zijn dan middelen.
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