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Inleiding
2017 wordt beschouwd als het jaar 0, want de Persoonsvolgende Financiering ging definitief van start.
Misschien is het voor mensen nog niet duidelijk wat het persoonlijk voor hen zal betekenen of
veranderen, maar er is vanaf 1/1/2017 geen ontkomen meer aan.
Het duurde uiteindelijk tot begin 2018 voor iedere bewoner/deelnemer een nieuwe overeenkomst kon
ondertekenen. Nieuwe cliënten starten onmiddellijk met een Persoonsvolgend Budget (PVB) waardoor
zij sneller in aanraking kwamen met de nieuwe taal en werkwijze. Voor de bestaande cliënten zal er de
komende jaren niet veel veranderen.
Hoe hebben we binnen de organisatie gemerkt dat er een nieuw financieringssysteem is ? De
ondersteuning van de huidige cliënten kent weinig tot geen wijzigingen. Eén plaats in het tehuis geraakte
het gehele jaar niet ingevuld, ondanks interesse van veel mensen, maar zonder PVB.
Een aantal externe mensen zocht een woning dichter bij huis en uiteindelijk kon één cliënt, dankzij haar
PVB, de overstap maken naar De Vierklaver. Daarnaast zien we een groeiend aantal cliënten die gebruik
(willen) maken van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).
Het werk in de ondersteunende diensten verandert vandaag wel al. Traag maar zeker is ons zakenmodel
aan het veranderen van een 100% subsidiërende overheid naar persoonlijke aanrekening. De impact zal
pas over enkele jaren ten volle spelen maar dwingt ons wel om over alle aspecten van het ondernemerschap na te denken, zeker over onze kernactiviteit: hoe realiseren we ondersteuning aan mensen met
een beperking? Blijven we dit doen vanuit een residentiële setting? Vanuit een dagcentrum? Hoe breng
je zelf ondersteuning tot bij mensen ? Doen we alles alleen of zoeken we (nieuwe) partners?
In het antwoord op al die vragen staat inclusie centraal. Met de ganse organisatie zijn we ons denken
over inclusie gaan intensifiëren. Op verschillende fora wordt daar mee aan de slag gegaan, soms in een
meer onderzoekende houding, meestal vanuit het dagelijkse leven maar altijd met de gerichtheid dat de
mensen die we ondersteunen in eerste instantie individuele burgers zijn. Dit sluit ook aan bij het
paradigma van de persoonsvolgende budget. Mensen met een beperking beslissen zelf hoe ze hun
budget inzetten. Dit individuele denken botst soms op de grenzen van het georganiseerd zijn. In de
organisatie spelen diverse belangen en deze vallen niet altijd samen met het persoonlijk verhaal. Dialoog
is hier de uitkomst en het uitgangspunt.
Als professionelen hebben wij niet op elke vraag het
gepaste antwoord, en zowel vraag als antwoord
(…) altijd met de gerichtheid dat de mensen die
evolueren bovendien doorheen de tijd. Deze
we ondersteunen in eerste instantie individuele
koerszoekende houding is eigen aan een langdurige
burgers zijn .
ondersteuningsrelatie. Het perspectief is altijd heel
breed en omvat alle domeinen van kwaliteit van
leven, daarom zijn antwoorden soms complex. Onze keuze voor dialoog trekken we ook op andere
niveaus door: van alle belanghebbenden (cliënten, families, gebruikersraad, vakbonden, …) verwachten
we dus ook dat ze actief deelnemen daaraan. We denken dat dit actief aandeel-houderschap het
antwoord is op een louter zakelijke klantrelatie in het genre “u vraagt, wij draaien”. Ze zorgt voor
werkbaar werk, betrokkenheid, inclusie, transparantie, …
2017 is niet het jaar 0 maar een evolutie waarvan PVF een belangrijke stap is in een keten, en geen eindof beginpunt.
Emmanuel Lootens, algemeen directeur
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in 2017 groeide in en rond De Vierklaver het aantal initiatieven in functie van inclusie (1)

“Sinds 2012 woon ik samen met mijn partner in een landelijke gemeente. Voordien
woonden we in een drukke straat dichter bij Gent. De dienst maatschappelijk werk
van de mutualiteit bracht verschillende mensen rond de tafel. Mijn man, een
thuisverpleegster, een verzorgende van familiehulp, iemand van Licht en Liefde en een
begeleidster van De Vierklaver keken samen welke ondersteuning er al is en wat er
nog anders kan. Zelf koos ik ervoor om hier niet bij te zijn … dat is me veel te druk,
dan word ik nerveus en durf ik toch niks te zeggen.
Soms heb ik er nood aan om eens mijn hart te kunnen luchten. De mensen van de
thuisverpleging en gezinshulp doen hun werk heel goed … maar soms hebben ze te
weinig tijd om eens echt te luisteren naar wat voor mij belangrijk is. Welke vragen ik
me stel, waar ik het moeilijk mee heb, om me eenvoudig uit te leggen wat er op
belangrijke papieren staat, om samen op zoek te gaan naar antwoorden op mijn
vragen, … Iemand die luistert naar mij, die me door uitleg te geven gerust kan
stellen.
Zelf heb ik een spierziekte en zie ik ook niet zo goed. Voor heel wat zaken ben ik
afhankelijk van andere mensen. Hiermee heb ik het wel wat moeilijk.
De laatste maanden veroorzaakt dit ook heel wat spanningen tussen mijn partner en
mij; we besloten dan ook uit elkaar te gaan … “

“Ik was al enige tijd op zoek naar praktische hulp bij mijn
administratie. Er werd me verteld dat ik contact moest
opnemen met een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.
Via hulpverlening voor mijn dochter ben ik uiteindelijk in
aanraking gekomen met DOP Oost-Vlaanderen en heb ik
me aangemeld bij hen. Die zijn op hun beurt op zoek
gegaan en zo ben ik bij De Vierklaver terechtgekomen.
Ondertussen krijg ik via de Vierklaver individuele
begeleiding voor mijn administratie en andere praktische
zaken. Dit heeft me al ontzettend geholpen.”

4/32

1. 2017 in projecten
1.1 Invoering PVF leidde tot nieuwe IDO’s
Omdat vanaf 2017 de financiering binnen de sector grondig veranderde, dienden we met alle cliënten
een nieuw ‘contract’ op te maken: de individuele dienstverleningsovereenkomst of kortweg: de IDO.
Voortaan moeten we immers precies omschrijven hoe vaak iemand per week de ondersteuning wil, en
hoeveel hij of zij betaalt voor die ondersteuning door De Vierklaver (in cash of in personeelspunten).
Dat cliënten ook de begeleiding (zorg) betalen is immers nieuw.
VROEGER

NU

Het ontwerpen van die IDO’s kende een lang traject:
08/12/2016:
bespreking 1e
ontwerp op
Gebruikersraad

16/02 + 01/06 + 28/09/2017:
bespreking ontwerpen op
Gebruikersraad

25/01/2018:
goedkeuring
definitieve versie
op Gebruikersraad

februari ‘18:
5 familievergaderingen

1 april
2018
werken aan de IDO’s in De Vierklaver

27/03 + 09/05 + 21/09 + 05/12:
besprekingen op werkgroep
Gebruikersraad
+ voorber. familievergaderingen

09/01/2018: afronden laatste
ontwerp op werkgroep
Gebruikersraad + scenario
familievergadering

feb-mrt 2018:
ondertekenen
van de IDO’s

Dat dit traject zoveel tijd in beslag nam, heeft verschillende oorzaken:
 De complexiteit van het document: hoe iets verwoorden, is het juridisch correct, … ? Ook het
correct invoeren van de juiste cijfers in die IDO’s (in totaal gaat het in De Vierklaver over
ongeveer 160 IDO’s) was een hele klus.
 We wilden een gedragen document: niet alleen werd elke wijziging aan het ontwerp afgetoetst
op de Gebruikersraad, een speciale werkgroep met leden van de Gebruikersraad ging er mee aan
de slag: hoe verwoorden we dat, is het begrijpbaar, …
 Externe factoren: pas eind 2017 kregen cliënten hun brief van het VAPH met het correcte aantal
punten waarover ze in hun PVB beschikken. Ook werden verschillende zaken m.b.t. de
financiering maar in de loop van 2017 uitgewerkt (bv. de regeling om de woon- en
dagondersteuning tot voltijds uit te breiden) en dienden die vertaald te worden in de IDO.
Jaarverslag 2017 vzw De Vierklaver
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in 2017 groeide in en rond De Vierklaver het aantal initiatieven in functie van inclusie (2)

De Vierklaver te Adegem wil graag méér en nieuwe contacten leggen met de ruime buurt. Mekaar leren
kennen en samen zorg dragen voor de buurt, het dorp, de gemeente. Waar ook mensen met een
beperking dus bij horen. De Maldegemse bevolking heeft trouwens de afgelopen jaren veel voor De
Vierklaver gedaan, op allerlei manieren.
Cliënten samen met begeleiders wilden met de
dorpsgenoten graag bekijken wat ze nog voor en met die
dorpsgenoten kunnen doen. Daartoe organiseerden ze op
18 mei in Den Hoogen Pad een inclusiebeurs, om ideeën
uit te wisselen, mekaar te inspireren, enz. Cliënten en
begeleiders zorgden voor een hapje en een drankje.

Eerder op het jaar (vrijdag 3 maart) organiseerden we in Adegem al een zwerfvuilactie: met de buurt
sloegen we de handen in mekaar om komaf te maken met
het zwerfvuil.

Op 8 augustus was er in Landegem dan weer een
inclusie-activiteit met kinderen van het speelplein.
Gezelschapsspelen (want eventjes was de regen de
spelbreker) maar ook sporten stonden op het menu.

In het eerste weekend van september was De (Landegemse) Vierklaver ook present op Hapje Tapje in
Nevele.
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1.2 Collectief overlegorgaan (de ‘Gebruikersraad’)
De lancering van de persoonsvolgende financiering in 2016 heeft gezorgd voor een fundamentele
omwenteling in de zorg en betekende ook een grote uitdaging voor de Gebruikersraad. Dit thema stond
het voorbije jaar op de agenda van elke vergadering van de Gebruikersraad (waarvan de naam intussen
door de overheid werd gewijzigd in ‘Collectief Overlegorgaan’). Door dit decreet werd trouwens ook de
rol van het Collectief Overlegorgaan gewijzigd en werd het een volwaardige gesprekspartner in de
contacten met de vergunde zorgaanbieder.
Het ligt dan ook voor de hand dat van elk lid van dit Collectief Overlegorgaan toch een bijzondere
inspanning werd gevraagd om inzicht te krijgen in de nieuwe materie. De samenstelling van een
werkgroep was een handigere manier om het overleg en de gesprekken met de directie en medewerkers
in goede banen te leiden. Door de steeds maar nieuwe berichten van het VAPH was het ook niet altijd
gemakkelijk om beslissingen te nemen. Vergaderingen moesten worden uitgesteld of zelfs afgelast
omdat op nieuwe informatie moest worden gewacht.
Er werd heel vaak vergaderd samen met medewerkers van De Vierklaver. Wij kregen voldoende uitleg en
toelichting bij punten die niet heel duidelijk waren. Er werd ook rekening gehouden met de wensen of de
opmerkingen van de leden van de werkgroep.
Het doel van de besprekingen, te komen tot de tekst van de nieuwe Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) waarin iedereen zich kon vinden werd bereikt. De uiterste datum voor de
ondertekening van die nieuwe IDO’s was vastgelegd op 31 maart 2018.
De Gebruikersraad mag er terecht trots op zijn door de positieve ingesteldheid van alle partijen te
hebben bijgedragen tot een tot ieders voldoening nieuwe individuele overeenkomst.
Daarmee is het werk echter niet af. De volgende taak die ons wacht is een overeenkomst bereiken inzake
woon- en leefkosten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij ook dat deel tot een goed einde zullen
brengen.
Lucie Van Landeghem, voorzitter van het Collectief Overlegorgaan

1.3 Audit integriteit
Op 17 oktober 2017 kwam een inspecteur van de Zorginspectie langs voor een aangekondigde inspectie
over het thema ‘integriteit’. Deze audit is anders dan normaal, omwille van een aantal aspecten:
 het thema: de visie van de voorziening op seksualiteit, de procedure omtrent misbruik en
geweld, …
 de inhoud: de gewone onderwerpen van audits kwamen niet aan bod, zo legden we bijvoorbeeld
geen persoonlijke plannen van cliënten voor.
 de werkwijze: nadat in de voormiddag directie en kaderleden (ortho’s) werden bevraagd, was
het in de namiddag de beurt aan een begeleidster en teamcoach.
 Wat is de opdracht van de Zorginspectie?
De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) een objectief beeld te geven over de mate waarin de werking van de erkende
en vergunde organisaties beantwoordt aan de regelgeving en bepalingen. Het is uiteindelijk het VAPH zelf
dat het dossier beoordeelt dat het in handen krijgt via de Zorginspectie.

Jaarverslag 2017 vzw De Vierklaver
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Tutti Colori nam een CD op

In mei doken we met Tutti Colori 2 dagen de studio in voor de opname van onze nieuwe CD.
Een lang gekoesterde droom ging eindelijk in vervulling !
Tijdens een verkennend bezoekje vooraf bij Yves Meerschaert in zijn opnamestudio Room 13
in de Muide te Gent werd het snel duidelijk dat deze ruimte niet toegankelijk was voor ons:
een smalle steile trap naar de bovenste verdieping van een voormalig pakhuis, met een antieke
goederenlift aan de buitenzijde van het gebouw … Maar niet getreurd: Yves zag het zitten om
de opnames op locatie te realiseren.
Dat werd uiteindelijk ons vertrouwde Ontmoetingscentrum Ter Kale in Landegem. Yves
kwam ter plaatse met een busje met alle benodigde apparatuur en het podium werd omgebouwd
tot een heuse opnamestudio. We keken onze ogen uit naar al dat mooie materiaal.
Het werden 2 intense dagen van uiterst geconcentreerd zingen en musiceren in de beschutte
ruimte van het podium, met de gordijnen dicht. Herhalen, uitproberen, maar ook geduldig
wachten … en af en toe een pauze om gezellig samen iets te eten of koffie te drinken. De eerste
dag kregen we het gezelschap van Abel Bos, filmstudent aan het Kask, die een filmpje kwam
maken « The making of … ». Op de tweede dag kwam illustratrice Lise Vanlerberghe met
schetsboek, kleurpotloden en stiften om tekeningen te maken voor het hoesontwerp.
De aangename samenwerking in een ongedwongen sfeer, met toegewijde vakmensen, gaf
extra kleur aan deze 2 onvergetelijke dagen.

 CD-voorstelling in Den Hoogen Pad
De CD werd aan een live publiek voorgesteld
in 2018 (op 23 januari), maar alle
voorbereidingen daartoe vonden dus in 2017
plaats.
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 Wat komt bij deze ‘audit integriteit’ aan bod?
Zorginspectie wil zicht krijgen op het beleid van de organisatie op vlak van omgaan met
grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor gaan ze in gesprek met de verantwoordelijken van de organisatie.
Maar ook de dagelijkse praktijk komt uitgebreid aan bod tijdens deze audit.

Wat zijn de belangrijkste bevinden naar aanleiding van deze audit ?
Visietekst ‘visie op agressie,
afzondering en vrijheidsbeperkende
maatregelen’
Visietekst ‘Het detecteren van en
gepast reageren op misbruik en
geweld t.a.v. gebruikers’
Praktijk bij (vermoeden van)
incidenten van grensoverschrijdend
gedrag: 3 cases

Beleid op vlak van omgaan met
seksualiteit

Deskundigheid van medewerkers

Geen opmerkingen

Geen opmerkingen

- In 2017 was er één geregistreerd incident; in 2016 drie.
- Incidenten worden op een zeer laagdrempelig niveau
geregistreerd.
- Jaarlijks worden de registraties gebundeld en is er een
bespreking.
Aandachtspunt: als een incident zwaarwichtig genoeg
bevonden wordt om onder deze procedure te vallen,
wordt ook communicatie naar de vertegenwoordigers
verwacht. In 1 dossier gebeurde dit niet, omdat het
incident achteraf te licht bevonden werd.
- Het geschreven referentiekader wordt in praktijk
toegepast.
- Het beleid wordt ook gecommuniceerd naar directie en
staf, begeleiders, gebruikers zelf, vertegenwoordigers van
gebruikers, inrichtende macht van de organisatie.
Aandachtspunt: Relatievorming, seksualiteit, lichamelijk
welbevinden, … komen onvoldoende aan bod binnen de
individuele hulp- en dienstverlening. In de praktijk wordt
het thema niet structureel behandeld, maar komt het
enkel aan bod in die dossiers waar bijzonderheden zijn.
- Medewerkers krijgen vorming rond omgaan met
seksualiteit, seksuele ontwikkeling, …
- Medewerkers zijn deskundig op vlak van omgaan met
grensoverschrijdend gedrag
- Er is een aanspreekpunt bij wie medewerkers terecht
kunnen met vragen, problemen, eventuele vermoedens,
…

Hoe richten deze bevindingen nu het verdere denken over en handelen met dit thema binnen vzw De
Vierklaver ? Vóór de audit was al beslist een traject aan te gaan met Aditi om te bekijken waar wij als
organisatie nog kunnen groeien in de ondersteuning van onze bewoners én medewerkers, als het dan
gaat over bovenstaande thema’s. Het rapport van de inspecteur sterkte ons nog in deze ambitie.
Plan is met een traject van drie halve dagen te starten, waarbij er tot 14 medewerkers vanuit De
Vierklaver aansluiten, en dit vanuit alle teams (zowel vanuit begeleiding, administratie, logistiek, …). Dit
lijkt ons een unieke kans om samen met Aditi te werken, ons te verdiepen in allerlei (deel)thema’s, en tot
slot ook aan de slag te gaan in de teams. Ook een aantal leden van de Gebruikersraad zullen hier bij
aansluiten.
Jaarverslag 2017 vzw De Vierklaver
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dromen over, en acties rond inclusie,
zoals we formuleerden op de personeelsvergaderingen
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1.4 Personeelsvergaderingen over inclusie
Op 23/11/2017 (Adegem) en 28/11/2017 (Landegem) organiseerden we personeelsvergaderingen rond het
thema ‘inclusie’.
Het inclusiegedachtengoed is niet meer zo nieuw, en inclusie is een belangrijk begrip geworden in de
ondersteuning van personen met een handicap. Bij het horen van het thema van deze personeelsvergadering gingen dan ook enkele wenkbrauwen de hoogte in … ‘Inclusie? Dat kennen we toch al?’…
‘Dat doen we toch al?’… Aan goede inclusieve praktijken is er inderdaad geen gebrek binnen De
Vierklaver, maar toch wilden we in deze vergaderingen stilstaan bij de toekomst, om zo de inclusieve
visie nog eens in de kijker te zetten, en kenbaar maken voor alle medewerkers van De Vierklaver.
Inclusie gaat er van uit dat iedereen een plaats krijgt in de maatschappij, en dat elke burger deel kan
nemen aan deze samenleving. Naast de integratie en participatie, wat de eerste stappen zijn, is het ook
belangrijk dat jij je als burger thuis voelt in jouw buurt, of dat je een plek hebt waar je jezelf kan zijn.
Meedoen in de samenleving is met andere woorden niet voldoende, je moet ook het gevoel hebben dat
je er bij hoort.
Tijdens deze personeelsvergadering vertrokken we vanuit de medewerkers zelf, en lieten we hen
nadenken over hoe zij zich burger voelen in de samenleving, en hoe zij een bijdrage leveren in de
maatschappij, met hun eigen relaties, contacten en hobby’s. Nadien maakten we diezelfde oefening voor
cliënten in De Vierklaver. Hebben zij dezelfde relaties? En zijn al deze relaties en activiteiten van dezelfde
aard als die van ons? Welke dromen hebben onze bewoners en deelnemers nog meer?

Vertrekkend vanuit het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (Verenigde Naties,
2006) wordt een handicap niet langer gezien als een individueel probleem, maar eerder als een probleem
van afstemming tussen de persoon en de maatschappij. Naast de functionele beperkingen die personen
met een handicap hebben, zoals een fysieke of verstandelijke beperking, betekent een handicap hebben
ook vaak dat het moeilijker wordt om te participeren in de samenleving. En dat doet ons dromen … Hoe
kunnen we onze ondersteuning hierop afstemmen, zodat iedereen er bij kan horen, en dat er geen
drempels meer zijn om op een gelijkwaardige manier mee te doen in de samenleving? Hoe kunnen we met
andere woorden de dromen van onze cliënten waarmaken? En wie hebben we daarvoor nodig? De dromen
werden gebundeld op een mooie affiche die in elke vestiging te zien is (zie p.10 voor een foto daarvan).
De ondersteuning voor mensen met een beperking vertrekt niet alleen meer vanuit de handicapspecifieke
ondersteuning, meer en meer doen we ook beroep op het gezin, vrijwilligers, reguliere diensten (zoals
bijvoorbeeld gezinszorg) … Omgekeerd willen wij als professionals ook die andere partijen ondersteunen,
om zo samen één groot netwerk van gedeelde zorg te ontwikkelen.
De vele dromen en acties doen ons verder kijken naar de toekomst, zowel op organisatie-, medewerkersen cliëntniveau, waarbij we in 2018 nog meer willen gaan voor een volwaardig burgerschap, waarbij de
persoonsgerichte en noodzakelijke ondersteuning kan gedeeld worden door de verschillende
betrokkenen uit het netwerk van de cliënt. Dit alles valt binnen het eerste strategisch doel dat De
Vierklaver voor ogen heeft, namelijk het ondersteunen van elke cliënt als burger in de maatschappij.
Jaarverslag 2017 vzw De Vierklaver
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met steun van de provincie

Op het einde van 2016 kocht vzw De Vierklaver een voormalig zusterhuis in Deinze. We willen er
immers een kleinschalig en inclusief woonproject inrichten.
Het maken van de plannen, het zoeken van aannemers, … de tijd ging sneller dat we hadden gehoopt
maar we kozen voor een grondige aanpak. Het huis wordt grondig gerenoveerd en daarbij laten we
niets aan het toeval over. Onze uitgangspunten: veiligheid, huiselijkheid maar ook duurzaamheid.
Daarvoor zal geïnvesteerd worden in zonnepanelen, lichtsensoren en de bestaande stookketel
wordt naar gas omgebouwd. Bij de zoektocht naar extra financiële ademruimte kwamen uit bij de
oproep vanuit de provincie naar experimentele woonprojecten. Deze subsidie is bedoeld voor :
 meegroeiwonen;
 gemeenschappelijk wonen;
 aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen;
 wonen in leefbare en duurzame wijken.
De projecten spelen in op tekorten en maatschappelijke noden in Oost-Vlaanderen en versterken zo
de Oost-Vlaamse woonmarkt. De provincie verleent 971.075 euro aan 12 projecten.
Ons woonproject te Deinze sluit aan bij deze oproep en we zetten dan ook een stap naar het
indienen van een project. Na een grondige
evaluatie van het dossier kregen we 66.000
euro financiële ondersteuning.

 verbouwingen ifv het woonproject in Deinze
Op de foto nog volop aan de gang, vóór de zomer 2018
verwelkomen we de eerste bewoners.

Nog vragen? 09 2677140 of wonen@oost-vlaanderen.be
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1.5 Evaluatie doelen 2017
Uitbreiding RTH
 vacature ingevuld, uitbreiding met transitiecliënten gerealiseerd
PVF

Cliënten

 ondersteuningspakketten opgemaakt (omschrijving), afgetoetst op Gebruikersraad, en als

bijlage toegevoegd aan de nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomsten
 verdere communicatie rond PVF/PVB: organisatie helpdesk in januari-februari, familievergaderingen voorbereid met gebruikersraad en gerealiseerd in februari 2018
 nieuwe IDO’s opstellen en ondertekenen: traject met werkgroep uit Gebruikersraad
uitgetekend en gerealiseerd, ondertekend op familievergaderingen februari 2018.
 monitoren van personeelspunten nav in- en uitstroom: nieuw softwarepakket Sopfi in
gebruik (incl. voorbereidend werk en opleiding)

Projecten woon- en of dagondersteuning
 opstart inclusief woonproject Deinze: voorbereiding gerealiseerd: bouwdossier,
zoektocht naar cliënten, …
 verkenning Aalter, zorgboerderij Sijsele, …

Woon- en leefkosten
 verkend in de loop van 2017, afgerond met oog op nieuwe cliënten conform de wettelijke
bepaling hierrond. Traject voor transitiecliënten verloopt via Gebruikersraad

Infrastructuur

Uitbreiding dagcentrum Hannah verkend
 Verkend, en kent vervolg in 2018
Planning en realisatie Deinze
 Planning gerealiseerd
Studie vervanging verwarming/ warm water-centrale Landegem
Uitgesteld tot 2019

Renovatie Klaverhoeve
Uitgesteld tot 2018

Teamontwikkeling

Medewerkers

 ESF-aanvraag werd afgekeurd. Intussen intern plan opgemaakt i.s.m. Tabor om zelf een
teambarometer te ontwikkelen

Versterkt vrijwilligerswerk
werving nieuwe vrijwilligers Landegem: uitgesteld naar 2018

Ontwikkelen verzuimbeleid en re-integratiebeleid
 ontwikkeld en besproken op COC, in 2018 gepland op personeelsvergaderingen
Charter rond leidinggeven

Beleid en strategie

verdaagd naar 2018

Strategische doelen 2017-2020
 indicatoren per strategisch doel bepaald
 teams bepaalden eigen bijdrage aan realisatie (wordt vervolgd in 2018)
communicatie rond doelen en hoe ze te realiseren, betrokkenheid van derden hierop
creëren: verdaagd naar 2018
 in 2017 voerden we een aantal onderzoeken naar samenwerkingsverbanden (met
woonzorgcentra) met het oog op het realiseren van het strategisch doel 1: we
ondersteunen elke cliënten als burger in de maatschappij

Jaarverslag 2017 vzw De Vierklaver
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het Vierklaverfeest 2017

Niemand hoefde écht lang na te denken over een antwoord, toen de vraag gesteld werd of we het zagen
zitten om op het Vierklaverfeest in september opnieuw een toneelvoorstelling ten beste te geven …
Na een eerste samenkomst hakten we de knoop snel door: we brengen Sneeuwwitje en haar 7 dwergen
tot leven ! Tientallen dwergen, prinsen en Sneeuwwitjes kwamen op auditie. Boze heksen dienden zich
aan, jagers kwamen aan onze deur kloppen, zelfs de spiegel-aan-de-wand kwam tot leven.
Niet enkel de acteurs waren enthousiast. Ook collega's die bijzonder handig zijn met naald en draad
boden spontaan hun hulp aan. Het niveau haute-couture werd hierbij moeiteloos bereikt. En ook Tutti
Colori was onmiddellijk bereid met mooie zang en muziek de voorstelling een musical-gehalte te
geven.
Bijzonder creatieve collega's slaagden erin het decor om te toveren tot een heus sprookjesbos. In het
houtatelier werd een troon voor de boze koningin gemaakt, ook de sprekende spiegel kreeg er zijn vorm.
De Klaverhoeve was maandenlang de plaats waar paddenstoelen met rode hoed en witte stippen
groeiden en groeiden ... De prins kreeg een prachtig paard , en niettegenstaande gemaakt in papiermaché, kwam hij er moeiteloos in stevige galop mee tot bij zijn prinses.
Maandenlange repetities in onze polyvalente ruimte werden in september afgerond met een "toneeldag"
in Ter Kale, waar voor de eerste keer het echte podium zou betreden worden. Met veel logistieke steun
van collega´s wat betreft licht en geluid. Met ’s middags een heus "sprookjesmenu" door de chef-koks.
En zo kwamen we langzaam maar
zeker dichter bij de dag waarop het
allemaal "echt" zou zijn.
In de voormiddag hielden we nog een
laatste generale repetitie mét publiek.
O.a. de leerlingen van de basisschool
konden hun ogen niet geloven toen
Sneeuwwitje het podium verliet, en zij
dit prachtig prinsesje van dichtbij
konden aanschouwen. Dwergen, prins en
jager, 2 boze heksen werden
dolenthousiast door dit jonge publiek
aangemoedigd. Tutti Colori kreeg er
gratis veel zangers bij! We waren er
gerust in: het zou goed gaan, we waren er klaar voor.
En toen werd het 17u ... en sloeg bij sommige acteurs de podiumstress toe ... Maar: ze overwonnen
zichzelf, en leverden een topprestatie, waar we tot op de dag van vandaag trots op zijn en met
ontroering aan terugdenken. Ze hebben het toch maar alweer gedaan ... !
Regelmatig krijgen we de vraag wanneer we er nóg eens tegenaan gaan. Wie weet, wie weet ... hadden
we maar een sprekende spiegel die deze vraag kon beantwoorden ...
Vanwege Ann en Katrien, en veel collega's zonder wie het nooit zou gelukt zijn
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1.6 Zelfevaluatie
In de loop van 2017 stonden verschillende activiteiten of projecten in het teken van de zelfevaluatie: zelf
nagaan hoe we als organisatie op verschillende domeinen scoren, en het niveau daarvan (verder) omhoog
stuwen. Een externe evaluatie gebeurde via de inspectie (zie hoger: 1.3).
Een globaal overzicht vindt u in de afbeelding hieronder.

Aanvankelijk was in 2016 de keuze al gemaakt om in 2017 opnieuw de inclusietoetsen af te nemen, dit
hebben we niet gerealiseerd. Via de strategische doelen probeerden we wél om inclusie in meetbare
indicatoren te vertalen.

1.7 Investeringen
Omschrijving

Leverancier

Ontwerpen website
Nieuwe website
Uitbreiding website (50% VS)
Uitbreiding website (saldo)
Uitbreiding website
Setup Mailchimp-nieuwsbrieven

COMMOTIE
COMMOTIE
COMMOTIE
COMMOTIE
COMMOTIE
COMMOTIE

concessies, octrooien, licenties
Plaatsen douche H8
Herstelling mobiele wand Hannah
Containerberging Adegem
Heropvoegen terras Hannah
Ereloon verbouwing badkamers
Dubbel glas Dagactiviteitencentr. Adegem
Herstelling keukendeur Ad.
Uitslijp.+heropvoegen terras H7/4-6
Ereloon parkeerplaatsen, fietsstalling
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3 692,01
3 692,01
925,65
925,65
822,80
1 179,75

subtotaal
BEAUMONT
FDS
QUBUS
VERSTRYN
DEKLERCK
VANTRAPP
VANTRAPP
VERSTRYN
DEVLOED

Aanschafwaarde

11 237,87
1 917,48
747,78
17 057,16
818,53
13 536,84
4 939,00
590,56
1 778,15
10 145,72
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nieuwe teamcoach in teams 1/3 en 2/4 te Landegem

Het was een snikhete dag, ergens vorig jaar in de maand juni. Ik zette mijn eerste stappen op het
grasveld van De Vierklaver. Bewoner Danny leidde me met zorg en vriendelijkheid naar binnen.
Nochtans, ik had hem eerder nooit ontmoet. En toch, zijn opvallende
vriendelijkheid bleek niet enkel een mooie eigenschap van hèm. In geen enkele
andere setting kreeg ik zoveel dierbare en oprechte knuffels van bewoners.
Ondertussen ben ik sinds een half jaar teamcoach en volop ondergedompeld in
het reilen en zeilen van deze organisatie. Als ‘aangespoelde’ wil ik even stilstaan
bij wat me sterk opvalt; ik blijf mezelf immers, sta me toe, nog heel even zien als
‘de nieuwe’ die wil bekijken en vasthouden wat hem nu juist zo opvalt in De
Vierklaver:
- Collega’s blijven, sommigen na zovele dienstjaren, opvallend enthousiast over hun job. De
warme en authentieke relatie die er is met de bewoners staat steeds opnieuw centraal. Elke dag
ben ik hiervan getuige.
- Het beleid met daaraan gekoppelde acties om De Vierklaver als een prettige werkomgeving te

ervaren.
- Tijdens mijn eerste ‘permanentie’-week kreeg ik 14 oproepen. De teams binnen de Vierklaver
kregen te maken met heel wat zieke collega’s én bewoners. Miserie volop. En toch is er de vlotte

manier waarop collega’s elkaar bijstaan met zoveel zorg en enthousiasme.
- De Vierklaver ‘bruist’ van het leven. Elke dag is er iets te doen!
Ateliers, de vastenacties met bloemen/paaseitjes/soep, …, danspasjes met Saskia, daverende
djembé, sportactiviteiten waarbij een bewoner trakteert na een 10e geslaagde sessie, een
Kerstvuurt, een ijsje van Marie, Tutti Colori, een swingend personeelsfeest met een tattoo en een
dansende directeur, …
- Deze organisatie durft sterke keuzes maken, in het belang van iedere betrokkene en gaat er
effectief met volle goesting voor. De uitwerking van de strategische doelen via de teams zijn
daar een voorbeeld van.
Het zijn maar enkele krachtbronnen die ik opnoem. Het zijn elk op zich elementen die de organisatie
de nodige veerkracht geven. Als het wat moeilijker gaat, helpen deze constructieve krachtbronnen om
verder te raken.
Het omgaan met moeilijkheden, problemen en misverstanden … ook deze organisatie met zelfsturende
teams wordt daar niet van gespaard. Een valkuil hierbij zou kunnen zijn dat men probleemgericht te
werk gaat. Na een overleg wordt er vaak (opnieuw) vastgesteld dat er te weinig zicht of moed is voor
een werkbare en energieke oplossing. Daardoor lijkt het soms nog ingewikkelder dan ervoor. Dit kan
leiden tot frustratie en kan de onderlinge samenwerking bemoeilijken. Soms is enkel buikgevoel en
ervaring gewoon niet voldoende om eruit te raken. Daarbij kan een andere aanpak, getest en
goedgekeurd door talloze anderen, best interessant zijn.
Op dit domein wil ik de Vierklaver de nodige ondersteuning bieden. De Solution Focus (oplossingsgerichte aanpak) richt zich op het ontwikkelen van oplossingen op maat in plaats van te verdrinken in
het probleem. Het bevrijdt teams van ellenlange discussies zonder besluit. De Solution Focus is een
constructief en krachtig meta-model waarbij via onderzoek werd aangetoond dat spanning, stress en
burn-out (dé kwaal van het moment) minder (!) voorkomen.
Als je graag meer hierover wil weten: spring gerust binnen!
Serge Belpaeme
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Inkijkwerende folie DC Ad+H7/46
Herstel schuifraam H3
Schilderen snoezellokaal Kadoe

PROGLASS
VANTRAPP
VANWIJNS

grote onderhoudswerken gebouwen
BadkameroproepsysteemH7/6 Ad
Uitbreiding branddetectie, gasdetectie,..
Telefoontoestel nr.654 Ad.
Koppeling deuren met brandmeldcentrale
2 Airco-installaties
Onderdelen verpleegoproepsysteem
Plaatsen ventilatie H1-3
Schuifvliegendeuren + hor H10-12
Klapvliegendeur keuken H10+12
Telefoon H.7/2 (nr 605)
Elektrische deuropener La Blok A
Interactieve bubbelunit
Taski Swingo 455B BMS
Noodverlichting Kadoe

subtotaal
ASCOM
VERSTUYF
ASCOM
ATSNV
BEAUMONT
ASCOM
FLANDERS
LIVARTIC
LIVARTIC
ASCOM
SANTENSM
NENKO
KING
ETAPNV

technische installaties
Vervangen kookplaat
Vaatwasser polyvalente ruimte
Vaatwasser H1 La.
Staafmixer Ad. Centrale Keuken
Kneder-menger bakatelier La.
Staafmixer Kadoe
Fornuis 2 gasbranders

3 606,85
680,68
538,45
625,10
1 859,29
611,05
1 271,70
5 656,16
561,01
2 890,79
1 532,17
936,49
611,05
1 037,31
716,20
4 356,00
1 266,48

subtotaal
FURKABVB
VANDENBO
VANDENBO
BROOSTRA
MULTIFAN
BROOSTRA
MULTIFAN

keukeninstallaties
Sokkel voor droogkast Adegem
AED-toestel Adegem
AED-toestel Landegem
V-drive hulpmotor+1kliksysteem
Return vr Kiné's H.7/1-2
2 Douchestoelen H.7/4-6
Return voor Hannah

subtotaal

HALFBLUE
HALFBLUE
THUISZOR
THUISZOR
THUISZOR
THUISZOR

1 x Synology DS1815 + 1 x Wyse
1 x Wyse
Lenovo Notebook
Unifi AP AC PRO (hardware)
Digitale TV Landegem
Wyse Terminal T10
Digitale TV Adegem
Ilyama monitor + Wyse
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1 062,03
2 666,84
2 666,84
1 369,31
894,40
1 237,50
894,40

subtotaal
VERCRUYS
VERCRUYS
VERCRUYS
UNIFISUP
TELENETB
VERCRUYS
TELENETB
VERCRUYS

computeruitrusting

12 442,03
1 062,03

subtotaal

medische installaties

23 930,80
1 131,25
828,90
779,00
550,44
6 413,00
538,45
2 200,99

MIELENV

wasserij-installaties

56 357,20

9 729,29
1 396,34
410,19
882,09
1 041,81
4 507,25
410,24
2 117,50
632,83

subtotaal

11 398,25
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goed besturen in een vzw

Goed bestuur houdt in dat men zo goed mogelijk tracht een VZW te besturen en hierover
consequent verantwoording zal afleggen aan de Algemene Vergadering. Een term die veel gebruikt
wordt om over goed bestuur te praten, is "Social Governance".
Net als alle andere sectoren, staan ook de Social Profit Organisaties voor de uitdaging van goed en
deugdelijk bestuur: hoe kan je de bestuursorganen optimaal laten functioneren (raad van bestuur,
algemene vergadering en directie) om tot een doeltreffende besluitvorming te komen in het belang
van de organisatie?
Misschien niet altijd zo zichtbaar is de Raad van Bestuur (RvB) van een VZW een belangrijk orgaan
binnen de organisatie. Eigenlijk beslist ze over elke strategische keuze en heeft dus impact. In een
snel en sterk veranderend (zorg)landschap is een goede verstandhouding tussen RVB en de
dagelijkse leiding, een belangrijke voorwaarde om snel en wendbaar te ondernemen. Om aan die
verwachting te voldoen vond de RVB van vzw De Vierklaver het wenselijk om haar eigen werking
tegen het licht te houden. Daarvoor gebruikte ze de bestuursbarometer, een checklijst ontwikkeld
door Hefboom.
Hefboom is een coöperatieve die met een gevarieerd aanbod op het vlak van financiering,
managementadvies en dienstverlening (sociale) ondernemingen actief helpt bij het goed besturen
en efficiënte werken.
De bestuursbarometer evalueert volgende elementen:
1. Algemeen en wettelijk kader
2. Opdracht
3. Algemene Vergadering
4. RvB: samenstelling en bevoegdheden
5. RvB: competenties & diversiteit
6. RvB: functioneren als groep en communicatie
7. RvB: integriteit
8. Directie: bevoegdheden en verantwoordelijkheden
9. Transparantie en stakeholderbetrokkenheid
Algemeen scoort de RVB op de verschillende domeinen goed en heeft ze ook de afgelopen jaren daar
een weg in afgelegd. Uiteindelijk was het resultaat van deze evaluatie een actieplan voor de
komende jaren. Actiepunten die hierin onder meer werden opgenomen, zijn:
 Kennismakingspakket voor nieuwe bestuurders (traject introductie uittekenen)
 Profielen vastleggen voor bestuurders (uittekenen noodzakelijke/wenselijke competenties
in de RvB)
 Duidelijke opdrachtomschrijvingen van de bestuursorganen (functieomschrijvingen voor de
leidinggevende rollen
 Procedure ivm belangenconflicten (ethische code uitwerken)
 …
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Herstelling Taski Swingo 350 B BMS La
Onderstation -kring warm water
Nazicht steamers Adegem
Herstelling lek warmtebuis + plaatsen radiator
Wss leidingen kruipkelder Ad.
Vervangen displayprint Ad.
Vervangen warmtewisselaar La.

grote onderhoudswerken instal.
Bureelkast bureau H7/2 Adegem
Rail badkamer + keuken H7/4
25 stoelen voor H.10-12
Tuinmeubilair H.7/4-6
Stoelen H.6-8
Aanpassen kast polyvalente ruimte
Salon H.6
Salon H.8
Bureelkasten Kadoe
Wandpaneel bureel Kadoe
5 x zetel Medilax H.1
Zetelbed + 1-zit Dagcentrum La

547,68
6 005,18
555,67
2 387,79
2 512,98
935,92
1 971,83

subtotaal
QUBUS
GITSITNV
DISTRACN
BUITENHO
ASTRANOV
QUBUS
GEKOWOON
GEKOWOON
QUBUS
QUBUS
THUISZOR
WEBA

meubilair

EINDTOTAAL
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DIVERSEY
BEAUMONT
MULTIFAN
BEAUMONT
BEAUMONT
BEAUMONT
BEAUMONT

subtotaal

14 917,05
2 995,54
593,64
5 693,05
928,00
1 477,36
552,12
2 550,00
2 550,00
9 224,65
985,17
5 720,00
1 654,00

34 923,53

175 998,05
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woonproject Deinze: bewoners trekken er in !

In de loop van de maand mei (’18) zijn de verbouwingen afgelopen en wordt het gebouw
opgeleverd. De vier gekende kandidaten, met wie we al een jaar lang een
traject aan het lopen zijn, kunnen eindelijk hun intrek nemen in hun
woning. Ook een vijfde bewoner ‘klopt intussen aan de deur’.
Intussen is ook een team van wooncoaches samengesteld die hen zal
ondersteunen:
-

in hun persoonlijk welzijn en kwaliteit van leven
in hun relatie tot de andere bewoners waar ze mee onder één dak wonen
in het leggen van verbinding met mensen en diensten in de buurt

Vertrekpunt van de coaching is de regie van de cliënt, en de sterktes die bij cliënten en hun (evt.)
netwerk al aanwezig zijn.

Je merkt het ongetwijfeld al aan de benaming van
die nieuwe functie (‘wooncoach’): daar steekt ook
een visie achter die op inclusie is gericht (maar
ook bv. op de vermaatschappelijking van de zorg).
In 2018 willen we daar verder vorm aan geven, en
ook met begeleiders in de andere huizen en in de
dagcentra over in gesprek gaan.
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2. Vooruitblik op 2018
2.1 Teambarometer
In 2017 werd ons aanvraagdossier voor een ESF-oproep afgekeurd. De ambitie met dat dossier was nogal
groot, en haakte in op de ambities die we met de strategische doelen uittekenden. Teamontwikkeling is
daarbinnen misschien wel de belangrijkste pijler. Maar via het ESF-dossier koppelden we dat aan het
ruimere HR-beleid binnen De Vierklaver, bv. op vlak van loopbaancompetenties en interne mobiliteit.
Een afgekeurd dossier doet ons echter de moed niet verliezen. We staken de koppen bij mekaar, en
kwamen tot de conclusie dat vooral die doelstelling rond teamontwikkeling onze aandacht verdient.
Daarmee willen we teams zicht doen krijgen op de ontwikkeling die ze al realiseerden, én op het traject
dat ze voor de boeg hebben richting een ondernemend team. Ook zonder de financiële steun van ESF
willen we dit realiseren, en een belangrijke mijlpaal daarin is het ontwikkelen van een teambarometer, in
samenwerking met vzw Tabor.
Een teambarometer stelt een team in staat in te schatten in welke fase van teamontwikkeling een team
zich bevindt. Dit is de basis om verder op zoek te gaan naar hoe het team een stap verder kan zetten, en
op welke ondersteuning ze daarbij moet kunnen rekenen.

Plan van aanpak teambarometer
STAP 1

STAP 2

-

STAP 3

-

Een projectgroep is samengesteld,
i.s.m. met Tabor ontwikkelen een prototype van teambarometer
In 2 sessies wordt het prototype met de projectgroep afgerond.
3 teams gebruiken de teambarometer als try-out. Leden van deze teams vormen een
focusgroep, die stilstaat bij wat werkt, welke aanpassingen er dienen te gebeuren, …
De resultaten worden teruggekoppeld naar de projectgroep, die de teams ook
bevraagt wat ze daar nu mee zijn, welke items van de barometer werken en welke
niet, enz.
Finaliseren van de teambarometer + opstellen van een handleiding
Alle teams bepalen hun niveau van teamontwikkeling. We tellen niet de scores op die
teamleden individueel geven, maar zoeken een manier die teams in staat stelt dit
samen te doen.
Resultaten worden in een teamdashboard gegoten (dat tegen dan ontwikkeld wordt)
Ontwikkelen van dashboard wordt opgenomen in een ander traject.

DOORLOPEND

Verhalende communicatie over de vorderingen naar:
- Teams
- Bestuur
- Deelnemers beleidsdag strategische doelen
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2.2 Teamdashboard
Zelfsturende teams worden ook wel eens resultaatgerichte teams genoemd. Ze zitten zelf aan het
stuur, bepalen zelf waar ze naartoe gaan (binnen de grenzen van de kaart die de organisatie
aanreikt), en stippelen daarbij hun eigen parcours uit.
Ieder team wil resultaten te boeken die vanuit de behoeften van de cliënten en de belanghebbenden
belangrijk zijn. Teams krijgen daartoe ook het vertrouwen.
Via een teamdashboard, dat we in de loop van 2018 willen ontwikkelen, krijgen teams duidelijk zicht
op de gemeenschappelijke ambities, en op waar ze vandaag al staan. Zo’n dashboard bevat een
aantal wijzertjes, cijfers, of andere indicatoren. Het geeft teams vat op wat er nog te gebeuren staat:
zitten we nog op koers als we op dit moment van het jaar zover staan?
Hoe dat er precies moet uit zien, en voor welke zaken teams zelf makkelijk de resultaten dienen te
kunnen raadplegen, daar gaan die teams uiteraard zelf over. Als organisatie tenslotte kan zo’n
dashboard sterke indicatie geven of het schip (= de ganse organisatie) op koers zit. De ambitie die uit
de strategische doelen spreekt is immers niet gering. Via zo’n dashboard kunnen we in ‘één
oogopslag’ opvolgen hoe ver we staan.

Jaarverslag 2017 vzw De Vierklaver
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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 nietinstrumenteel 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.

24/32

3. Feiten en cijfers
3.1 De cliënten
3.1.1 Cijfers woon-, dag- en individuele ondersteuning
Het totale aantal zorggebonden punten in 2017 voor vzw De Vierklaver: 6158.87 punten
-

-

95 personen met dag- en woonondersteuning waarvan
o 1 persoon deels cash/deels noodsituatie
o 1 persoon noodsituatie/pvb
62 personen dagondersteuning

periode
1-1/31/08/2015

woonondersteuning
(nachten)
20 837

dagondersteuning

individuele
ondersteuning

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

3.1.2 Cijfers Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
RTH of Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening omhelst die cliënten die af en toe handicapspecifieke ondersteuning krijgen, via dag- of woonondersteuning, of via individuele ondersteuning.
Vzw De Vierklaver beschikte daartoe in 2017 over 47,81 punten. Deze cliënten kunnen op een
laagdrempelige manier van deze ondersteuning genieten, zonder dat daar een toelating vanwege het
VAPH aan vooraf gaat.
periode

RTH-woonondersteuning

RTH-dagondersteuning

1-12/2016

2 nachten

154 dagen

RTHindividuele ondersteuning
92 begeleidingen

1-12/2017

2 nachten

291 dagen

152 begeleidingen

3.1.3 Leeftijd en geslacht van cliënten woonondersteuning
Twee derden (66,33%) van de cliënten woonondersteuning is man. In de huizen te Landegem zijn ze
nog iets sterker vertegenwoordigd (bijna 70%) dan in Adegem (64%).

LEEFTIJD CLIËNTEN
WOONONDERSTEUNING
(TOTAAL 99 CLIËNTEN)
29

40
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11

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

70

5
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30

0
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INFO De Vierklaver telt heel wat
‘oudere’ bewoners: 40,5% is ouder
dan 60.
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oplossingsgericht werken in De Vierklaver

“We gingen onlangs met wat collega’s uit team 1/3 naar het oplossingsgerichte café in Gent. Het
centrale thema die avond was ‘autisme’, onder meer bij mensen met een verstandelijke beperking.
Het werd een boeiende gespreksavond met heel wat uitwisseling van ervaringen, vragen en
bruikbare tips.
Oplossingsgericht werken wordt wel eens snel in een hoekje geduwd als een hol begrip: zijn we niet
allemaal wat oplossingsgericht ?
Het brede gamma van oplossingsgerichte methodieken, de oorsprong vanuit de psychotherapie, de
stevige literatuurlijst, de succesvolle toepassing binnen de sportwereld en bedrijven, ... bewijzen dat
het eerder over een meer diepgaande en toch ruim hanteerbare methode gaat. Wat maakt dat dit
model aansluit bij de visie van de Vierklaver?
Oplossingsgericht werken zoekt heel gericht naar de eigen mogelijkheden, kwaliteiten, de behaalde
successen en de momenten waarop een moeilijkheid zich nét niet voortdoet.
Daarin vindt men de sleutel tot vooruitgang. Het enkel kijken naar wat mis loopt geeft immers
een verengde blik. Durf dus de vraag stellen waar het goed zit, waar de bewoner in slaagt, wat we
willen behouden en wat hem gelukkig maakt. En blijf daar genoeg bij stil staan.
Hoe komen we tot deze goede ervaringen, wat leidde juist tot deze successen en hoe kunnen we daar
nog meer van toepassen? Want daarin zit de kiem van succes voor de toekomst. Geef dus eerder
water aan de bloemen in plaats van aan het onkruid.
Het constructief mee ondersteunen over hoe de bewoner zijn leven wenst in te vullen en uit te
bouwen, is datgene waar we met De Vierklaver voor staan.
De manier waarop je dat met de bewoner effectief dagelijks kan toepassen; hierbij geeft de
oplossingsgerichte methode een waardevol en
respectvolle visie met concrete en toepasbare
Geef dus eerder water aan de bloemen dan aan
handvaten.
het onkruid.
Deze methode behoedt voor eindeloze hypothesen, verklaringen en eigen invullingen van de
hulpverlener. Onze kritische blik is interessant doch heeft weinig met hulpverlening te maken als
dit het verhaal van de bewoner overneemt.
“It’s the client, stupid!”, zei Steve Deshazer, een van de grondleggers.
Het steeds opnieuw in dialoog gaan met de bewoners, hoe moeilijk het ook is, blijft een
basishouding.
Het volgen van workshops, café’s en vormingen rond oplossingsgericht werken geeft inspiratie en
praktische tips om concreet de visie en doelstellingen van De Vierklaver waar te maken.
Tekst: Serge Belpaeme
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3.1.4 Leeftijd en geslacht van cliënten dagondersteuning
De verhouding man/vrouw in de drie dagcentra ligt meer in balans dan in de woonhuizen: 52,86%
mannen tegenover 47,17% mannen. In het dagcentrum Kadoe in Maldegem zijn de vrouwen in de
meerderheid (56,4%).

CLIËNTEN DAGONDERSTEUNING
INFO De meeste cliënten in de
dagcentra zijn tussen de 31 en 40 jaar
oud. Drie cliënten op vier zijn minder
dan 50 jaar.

(TOTAAL 70 CLIËNTEN)
27,54%
24,63%

24,64%

14,49%

5,80%
2,90%

-21

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

70

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): 6158,87 punten
Het VAPH stelt daar 25,33% organisatiegebonden personeelspunten bovenop, goed voor
1560,07 punten

TOTAAL: 7719,07 personeelspunten
INFO Dit is een stijging ten opzichte van 2016. Het verschil van zo’n 480 punten kan
onder meer verklaard worden doordat de persoonsvolgende convenanten, tot 2016
een aparte bron van financiering, omgezet werden naar persoonsvolgende
budgetten en dus naar personeelspunten.

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
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een greep uit de gevolgde vorming in 2017

Vorming
Gebruik van tilliften/tildoek
Teamreflectiegesprekken
Leertraject emotionele ontwikkeling in verbinding
Coachingcafé on tour
Sofasymposium NAH
Palliatieve zorg
Muziek een krachtig middel tot gedragsbeïnvloeding
GPDR
Infosessie energiereductie
Legionella
Ergonomisch schoonmaken
Als de nacht valt
Zorgvastgoed : kleinschalig verblijven en woonvormen voor
PMH
Samenwerkende VZW’s
Dialoogdag vermaatschappelijking
Opleiding AED – toestel
Opleiding Sopfitool
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Organisatie
Lopital
Tabor
Hogent
Hogent
SIG
NKVV
Ghuislain
Socialware
Luminus
Tabor
Compaan
Vonx
Escala
KUL
Hogent
Cardioservice
Moore & Stephens

3.2.2 Functieclassificatie
100%

functieclassificatie: 

2,34%

1,57%

1,50%

1,51%

1,48%

71,32%

72,62%

74,12%

76,12%

74,93%

26,34%

25,81%

24,38%

22,37%

23,58%

2013

2014

2015

2016

2017

80%

Het aandeel van indirecte zorg (logistiek,
administratie, kader, …), directe zorg
(begeleiding), en management (directie)
binnen de totale equipe van professionele
medewerkers

60%
40%
20%
0%

indirect

direct

management

3.2.3 Aantal medewerkers
gegevens op 31 december
aantal werknemers (in aantal ‘koppen’)
aantal voltijdse equivalenten
aantal voltijdse medewerkers
aantal deeltijdse medewerkers
aantal WN contract onbepaalde duur
aantal contracten

2013
148
116,07
62
86
119
206

2014
149
116,25
63
86
124
208

2015
147
114,94
60
87
116
207

2016
145
116,02
64
81
115
207

2017
149
114,70
49
100
111
230

3.2.4 Aantal voltijdse equivalenten in de verschillende functies
gegevens op 31 december
aantal VTE in ondersteunende functies
aantal VTE in directe functies
aantal VTE die leidinggeven

2013
33,70
91,26
3,00

2014
32,90
92,58
2,00

2015
32,51
98,85
2,00

2016
29,53
100,49
2,00

2017
31,76
100,93
2,00

VTE= voltijdse equivalenten

3.2.5 Gemiddelde leeftijd van medewerkers
 de gemiddelde leeftijd
42,75
42,38

De gemiddelde leeftijd van de
medewerkersequipe in De Vierklaver
schommelt al jaren rond 42 jaar.

42,24
42,03
41,73

2013

2014

2015
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2016

2017
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3.2.6 Ziekteverzuim en voorspelling

Projectie ziekteverzuim naar 2022

12%
10%
8%
6%

8,49%

7,65%

8,05%

2014

2015

9,66%

9,84%

9,77%

9,98%

10,01%

9,88%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7,23%

4%
2%
0%
2013

2016

INFO Het ziekteverzuim is in 2017 gestegen, en de voorspelling voor de komende jaren is dat dit rond de 10%
blijft schommelen. In 2017 gaven we wel de voorzet naar een explicieter beleid op dit vlak, eventuele effecten
daarvan kunnen we pas in 2018 en vooral in de jaren daarna verwachten.
De prognose houdt daar geen rekening mee, maar wel met de leeftijd en de verwachte evolutie van het
medewerkersbestand tegen 2022.
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