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Inleiding
We kunnen er niet om heen, het is écht elk jaar hetzelfde … Terugblikkend op het voorbije jaar komen
we tot de vaststelling dat we met zijn allen heel veel gedaan hebben, en als we vooruit kijken naar het
jaar dat komt dan is de conclusie telkens dat we nog veel moeten doen. Maar vooral ook dat we nog veel
willen doen.
Daar komt “ondernemen” ook op neer: vooruitblikken (waar willen we naartoe?) en ons daarop
organiseren (hoe gaan we dat realiseren?) en uiteraard ook de handen uit de mouwen steken. En tegelijk
ook goed kijken naar vandaag: hoe kunnen we cliënten (en hun families) ondersteunen zodat zij een zo
goed mogelijke kwaliteit van leven bereiken, en wat hebben medewerkers nodig om hun job goed te
doen zodat we die effecten bij cliënten ook bereiken?
Ondernemen gaat hier niet over geld verdienen of geld uitkeren aan aandeelhouders, maar over
ondernemend zijn: initiatief nemen, durf aan de dag leggen, keuzes maken, verantwoordelijkheid
opnemen, innoveren. En dat ondernemen komt in een organisatie als De Vierklaver niet van bovenaf of
is niet beperkt tot de directie. Ook intern ondernemerschap is van groot belang: durven zoeken naar
verbetering van het werk dat je doet, zaken uitproberen, vernieuwen. Dat gaat soms over opvallende
zaken (een activiteit organiseren met mensen uit de buurt) maar ook over zaken die minder in het oog
springen (zoeken naar een betere manier om voor de cliënt comfort te creëren tijdens het wassen). Dat
intern ondernemerschap willen we graag mogelijk maken, uitlokken, waarderen. We geloven trouwens
dat ook interessante jobs oplevert, waarbij je dingen
dus mag uitproberen, je aangemoedigd wordt initiatief
te nemen, enz. Zie hiertoe ook het luik 1.4 van dit
Ook intern ondernemerschap is van groot
Jaarverslag
belang: durven zoeken naar verbetering van
het werk dat je doet, zaken uitproberen,
vernieuwen.
We merken daarbij dat de strategische doelen die we
eind 2016 vastlegden met een ruime groep van
cliënten, families, medewerkers, bestuur, vrijwilligers en sympathisanten nog steeds richting geven aan
wat we doen in De Vierklaver. Toch willen we ons ook na 2019 buigen over de verdere strategie die we
willen volgen.

In dit jaarverslag geven we u graag een brede inkijk in het werk dat we in De Vierklaver verrichten.
Uiteraard is dat een soort bloemlezing, we streven geen volledigheid na. Het belangrijkste criterium is
dan ook of wat we u voorschotelen iets zegt over de strategische doelen. Hoe we stapje voor stapje, en
soms met een sprongetje, proberen om die doelen te realiseren. We doen dat met ruim 320
professionele handen, een kleine 100 vrijwillige handen, met een Raad van Bestuur, een Collectief
Overlegorgaan, en met de vele cliënten en hun netwerk.

Emmanuel Lootens, algemeen directeur

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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ook in 2018 maakten we verder werk van inclusie

Landegem en Nevele behoren vanaf 1 januari ’19 tot de stad Deinze, maar vorig jaar verscheen
van de toenmalige burgemeester van Nevele een berichtje over De Vierklaver op zijn
Facebookpagina.

De “Mooimakers”, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en
de VVSG organiseerde midden maart 2019 “De grote lenteschoonmaak” over gans Vlaanderen.
Vanuit de milieudienst van Deinze werd ons gevraagd of De Vierklaver ook wil meedoen, wat wij
uiteraard gedaan hebben!
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1. 2018 in projecten
1.1 Aditi
In november 2017 werd De Vierklaver lid van vzw Aditi, een advies- en informatiecentrum waar
personen met een fysieke en verstandelijke beperking, kwetsbare senioren en personen met een
psychische kwetsbaarheid evenals het netwerk (familie,
zorgprofessionelen, begeleiders, ...) terecht kunnen met al hun vragen.
Vragen over seksualiteit en handicap en/of seksualiteit en ouderen. Zij
ondersteunen op vraag ook organisaties voor personen met een
beperking, woonzorgcentra, en dergelijke.
Een maand later is er een inspectie in De Vierklaver, en krijgen we te
horen dat in De Vierklaver “relatievorming, seksualiteit, lichamelijk
welbevinden, … onvoldoende aan bod komen binnen de individuele hulpen dienstverlening. In de praktijk wordt het thema niet structureel behandeld, maar komt het enkel aan
bod in die dossiers waar er bijzonderheden zijn.” Meteen een flinke duw in de rug van het traject dat we
met Aditi willen aangaan, dus.
Een werkgroep met geïnteresseerden wordt samengesteld, oa. begeleiders, logistieke medewerkers,
ortho's, en familie worden betrokken. Een eerste samenkomst met Aditi in mei 2018 doet ons nadenken
over de betekenis van seksualiteit en brengt ons een aantal modellen. Na de zomer werkt een stagiaire
die haar bachelorproef (eindwerk) in De Vierklaver realiseert een model uit waarbij ze de
hermeneutische cirkel, zoals beschreven door Aditi, wil samenstellen voor een aantal cliënten. Hiervoor
zit ze samen met familie, cliënten, team en ortho. Bedoeling is om een holistisch beeld te scheppen om
zo een zicht te krijgen op de seksualiteit en integriteit van een cliënt.
Intussen planden we een 2e bijeenkomst met Aditi in januari 2019: we (her)bekijken de visietekst van De
Vierklaver. De bachelorproef is intussen afgerond. Een tweede stagiaire contacteerde ons om ook haar
bachelorproef rond dit thema uit te werken bij ons. In de 3e bijeenkomst met Aditi werkten we een
beleidsmatrix uit waarbij we, met de
strategische doelen in ons achterhoofd, een
Bedoeling is om het thema bespreekbaar te maken,
aantal doelen bepalen waardoor we het thema
en de input vanuit de 3 hoeken (cliënten, families,
onder de aandacht kunnen brengen. Dit op
medewerkers) mee te nemen in de uitwerking van
verschillende niveaus binnen de organisatie.
de nieuwe visietekst.

In 2019 focussen we ons met de werkgroep verder op de vernieuwing van de visietekst rond seksualiteit
en relaties, en de implementatie ervan. In de bachelorproef ligt de klemtoon op de input van cliënten. In
het najaar plannen we het thema op de personeelsvergaderingen om ook de ruimere groep
medewerkers te betrekken. Ook op het Collectief Overlegorgaan wordt het thema geagendeerd om
families te bevragen. Bedoeling is om het thema bespreekbaar te maken en de input vanuit de 3 hoeken
mee te nemen in de uitwerking van de nieuwe visietekst.

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver

5/32

de Klaverhoeve ligt binnenkort in … een voedselbos!

De Klaverhoeve is een gekende plek in Nevele: cliënten van De Vierklaver maken er kaarsen,
scheppen er papier, bewerken hout, enzovoort. Sommige fietsers kennen ons dan weer als een
rustplekje waar ze met een drankje in de hand hun hartslag even kunnen laten zakken.
Samen met de gemeente (eerst Nevele, nu Deinze) broedden we in 2018 op een plan om rond
de Klaverhoeve een voedselbos te realiseren.

VOEDSELBOS NEVELE

Het fietspad langs de vaart

De Klaverhoeve

Er zal alvast heel veel natuur zijn, waar niet alleen mensen van De Vierklaver maar ook inwoners
van Nevele kunnen van genieten, naast de (fietsende) passanten. We hopen dat het
voedselbos ook een plaats van ontmoeting zal zijn, waar iemand op zijn gemak komt wandelen
en ons er tegen komt, waar iedereen welkom is en wij misschien voor anderen iets kunnen
betekenen, enzovoort.
Samen met de mensen van Velt vzw, andere vrijwilligers en o.m. vzw Verburght, en met de steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen, realiseren we dit Voedselbos. We klussen er samen, maken er
confituur (van zodra we kunnen oogsten …), maken er buiten soep, organiseren educatieve
activiteiten (leerpad, waterkoffer, moestuin, …) zodat we ook de lokale scholen betrekken.
Uiteraard zorgen we er ook voor dat in die avontuurlijke en uitdagende natuur kan gespeeld
worden. Enzovoort.
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1.2 Collectief overlegorgaan (de ‘Gebruikersraad’)
Stond 2017 voor ons in het teken van de besprekingen rond de nieuwe Individuele Dienstverleningsovereenkomsten (IDO’s) dan was 2018 het jaar waarin die besprekingen werden afgerond. Begin februari
2018 vonden in Landegem en Adegem de familievergaderingen plaats voor de ondertekening van de
nieuwe IDO’s. De belangstelling was groot, net als de tevredenheid over de toelichting inzake de
financieringsstromen, respectievelijk van het VAPH en de FOD, gebracht door de medewerkers van De
Vierklaver. Er rezen dan ook geen problemen rond de ondertekening van de nieuwe IDO’s.
Het volgende hoofdstuk in de implementering van de nieuwe regelgeving handelde over de woon- en
leefkosten. Ook hiervoor richtten we een werkgroep op, samengesteld uit leden van het Collectief
Overlegorgaan en medewerkers van De Vierklaver. De bedoeling was tot een bindend advies te komen.
Uiterlijk op 1 januari 2020 zou met de nieuwe berekening van de woon- en leefkosten worden gestart.
Het Collectief Overlegorgaan heeft er alle vertrouwen in en is ervan overtuigd dat net zoals voor de
IDO’s, de invoering ervan tot een goed einde zal worden gebracht. De eerste besprekingen en
toelichtingen zijn achter de rug; het geheel wordt in 2019 afgerond.
Uiteraard werden in het Collectief Overlegorgaan ook andere zaken besproken. Zo besteedden wij onder
meer aandacht aan de hittegolven van de voorbije
zomer en de maatregelen die ter bescherming van de
2018 is het laatste jaar in de legislatuur
bewoners werden genomen; aan de invoering van de
van het huidige Collectief Overlegorgaan.
GPDR die sinds mei 2018 heel wat voorschrijft op vlak
van privacy en omgaan met persoonsgegevens. Ook vzw
Aditi ontbrak niet op onze agenda. Twee leden van het Collectief Overlegorgaan vertegenwoordigen ons
in de werkgroep bij de vzw Aditi; zij brengen geregeld verslag uit in de vergaderingen van het COO.
2018 is het laatste jaar in de legislatuur van het huidige Collectief Overlegorgaan. Dit betekent echter
niet dat wij tot dan op onze lauweren zullen rusten. Integendeel, de nieuwe wetgeving en de uitdagingen
van dit digitale tijdperk vormen een voortdurende bron van aandacht en inzet. En die willen wij zeker
opbrengen.
Lucie Van Landeghem, voorzitster

1.3 Projectmatig werken in De Vierklaver
Op het coördinatiecomité waren we tot de gedeelde vaststelling gekomen dat er héél
veel zaken zijn die we willen doen, die we graag willen uitproberen, … met één doel
voor ogen: het welzijn van elke medewerker én het welzijn van onze cliënten !
Maar … door tijdsgebrek en misschien ook wel een gemis aan methodieken, vielen sommige ideeën na
een tijdje weer stil en dit ontmoedigde ons, in de eerste plaats de teamcoaches . Werk aan de winkel op
strategisch doel 2 dus, waarin het onder meer over ‘goesting’ gaat!

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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relight my fire

In de tweede helft van 2018 zijn in alle gangen van de woningen de klassieke neonverlichting
omgebouwd naar ledverlichting met sturing. Deze ombouw paste in ons strategisch doel 3: De
Vierklaver handelt met respect voor mensen, middelen en milieu.

Je hebt intussen misschien gemerkt dat de lichten in o.a. de gangen automatisch aangaan en in
principe ook vanzelf weer uitgaan.

De sturing gebeurt op het niveau van aanwezigheid van een persoon en de nodige lichtsterkte.
Dus in een ruimte met weinig lichtinval zal de lichtsterkte iets groter zijn dan in een ruimte met
meer lichtinval. In de laatste situatie gaat het licht ook aan maar een mindere intensiteit, dus ook
het verbruik is dan lager dan voorheen.
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Het voorstel om tijdelijk iemand in huis te halen die
ons input zou geven over projectmatig werken, lag
op tafel. Dat werd uiteindelijk Lieve De Coninck, die
voor de zomer 2018 in dienst kwam als
projectbegeleidster.
Meteen werd ook een projectplan opgemaakt en
uitgewerkt voor dit ‘project’ met de titel
“Projectbegeleidster in De Vierklaver”.
Kwestie van het goede voorbeeld te geven!
Tools werden aangebracht en uitgetest: zoals een visuele voorstelling op een tijdlijn , met
overzichtstabel als legende.

Regelmatig projectoverleg mét verslaggeving werd geïnstalleerd zodat beter kan opgevolgd worden wat
besproken werd. Zodat we ook op elk moment snel terugvinden wàt we precies wilden bereiken met dit
project.
Er wordt gezocht naar een goeie manier om te communiceren en informeren naar alle medewerkers over
de projecten waar de organisatie mee bezig is.
Ondertussen laat Lieve stilaan wat dingen los, zodat we kunnen evalueren of dit project zijn einddoel
bereikt heeft.
Is de succeservaring die Lieve persoonlijk opgedaan heeft, ook een succeservaring voor De Vierklaver ?
Werken we nu meer planmatig?
Streven we deadlines na en behalen we die ook?
Houden we vast wat besproken werd ?
Want … het is de bedoeling dat ook dit project geborgd wordt, dat het niet terug stilvalt en men in het
oud zeer vervalt …

1.4 de Teambarometer
De teambarometer is gebouwd op inzichten die vooral vanuit Nederland ontwikkeld zijn. Het is een
vertaling van een bestaand instrument, waarbij we taal en gebruiksgemak eigen gemaakt hebben aan
onze eigen context van De Vierklaver. We deden dit in samenwerking met vzw Tabor.
De teambarometer is een zelfinschattingsinstrument. Concreet schat elk lid van het team de
teamwerking in op vier thema’s:
Vakmanschap
Organiseren
Samenwerken
Ondernemen
Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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dankjewel, vrijwilligers!

In november gingen we op stap in het Leen met onze vrijwilligers, met de deskundige gids Carlos
(óók een vrijwilliger!) en daarna ' schoven we de beentjes onder tafel. Waarom ? Omdat we ze
graag willen bedanken, ook de vrijwilligers die er niet bij konden zijn.
Bedanken voor het vele werk dat ze verrichten, voor de aandacht die ze voor cliënten hebben.
Het zit in zoveel kleine dingen.

Gewoonlijk eigenlijk: bedanken omdat ze er zijn!
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Vakmanschap
In welke mate is het team voldoende bekwaam in haar kernopdracht? Hebben we als team voldoende
kennis? Leggen we het juiste ‘vakmanschap’ aan boord? Als ons werk een soort van ‘ambacht’ is, kunnen
we als team dit ambacht ook waarmaken?

Organiseren
Vakmanschap is cruciaal, maar onvoldoende om als team goed te functioneren. Daarom brengt de
teambarometer ook in kaart hoe we ons kunnen organiseren. In welke mate krijgen we de dingen
gedaan? Kunnen we onszelf vlot organiseren? Als ons werk een ambacht zou zijn, vinden we dan de
goeie manier van werken, zodat we de dingen gedaan krijgen?

Samenwerken
Een team is meer dan een set individuen. Een goed team werkt goed samen. Hoe kijken we naar dat
samenwerken? Hoe maken we dat mogelijk? Is iedereen mee? Ook dat brengt de teambarometer in
kaart.

Ondernemen
Als laatste dimensie schat de teambarometer in hoe het team zichzelf ziet op vlak van ondernemerschap.
Welke initiatieven nemen we? Tot welk hoger doel leidt dit? Hoe ver durven we?

Deze vier dimensies zijn altijd aanwezig in een team, maar niet altijd in grote mate. Teams kunnen heel
sterk zijn in de uitvoering van het werk, maar zeer slecht zijn in het samen vorm geven van het team.
Of teams kunnen bij voorbeeld zeer visionair en ondernemend zijn, maar hun gebrek aan
organisatievermogen weerhoudt hen ervan om echt het verschil te maken. De teambarometer heeft de
intentie om, vanuit een waardering van de krachten en het benoemen van de groeipunten, teams verder
vooruit te helpen richting ondernemende teams.
Want, we noemen een koe graag een koe: in het veranderend zorglandschap streven we naar meer
ondernemende teams, die binnen de organisatie nieuwe initiatieven opzetten, die zorgen voor een
krachtige samenwerking in en tussen teams. De organisatie stuurt, coacht en ondersteunt het team
daarbij, op een zo gepast mogelijke manier.
De teambarometer leidt tot een inschaling in vier ‘niveaus’: we spreken over een basisteam, een team,
een zelfstandig team en een ondernemend team, waarbij het ‘ondernemend’ team de streefrichting is.

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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inclusiebeurs Landegem

Op 9 oktober organiseerden we in Landegem een inclusiebeurs. Eerder deden we dat ook al in Adegem.
Hoofddoel was actief naar buiten komen te komen: dit zijn we, zie wat wij allemaal doen, en kunnen wij
voor jou iets betekenen?
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We zien een opbouw hierin, waarbij teams enerzijds organisch, anderzijds doelgericht groeien richting
ondernemende teams. Teams nemen dit groeipad zelf in handen, en krijgen de steun waar nodig en
gewenst. Zoals bij veel ontwikkelingen, geloven we dat dit groeipad niet volledig uit te tekenen is: er kan
terugval zijn, er kunnen onvoorspelbare doorbraken zijn, teams kunnen ‘op een weer zitten’, waardoor
hun ontwikkeling op een bepaalde dimensie blokkeert, enz.
Naast de ongekende elementen in het team moeten we ook rekening houden met de omgevingsfactoren. De Persoonsvolgende Financiering bijvoorbeeld geeft ruimte voor ondernemende teams, en
kan anderzijds verstikkend werken voor basisteams. Nét omdat we niet alles ‘onder controle’ kunnen
hebben, is een goeie inschatting en een planmatige aanpak zeer zinvol.

De Teambarometer hebben we eind 2018 getest en nog wat aangepast. Begin 2019 maakt elk team
gebruik van de Teambarometer: invullen en samen bekijken wat de resultaten zijn. Waar schrikken we
van? Wat ligt in de lijn van onze verwachtingen? Waar voelen we op dit moment het meest energie om
aan te pakken en werk van te maken? Dat aanpakken kan dan dienen om te groeien en te verbeteren,
maar ook om te ‘consolideren’: dat dit zo hoog scoort in ons team, hoe kunnen we dat blijven behouden
als een sterkte?

De kenmerken per fase van teamontwikkeling

basisteam

Het team levert zorg (zorgtaken)
Het team is gericht op individuele taken en doelen.
Teamleden pakken regeltaken op.
Meningsverschillen worden geuit.

team

Het team heeft een gezamenlijk doel.
Teamleden informeren elkaar en stemmen af.
Er is ruimte voor discussie en meningsverschillen.
Het team verzorgt zelfstandig het regelwerk rondom de kerntaak.

zelfstandig
team

Teamleden zetten zich gezamenlijk in voor het teamdoel.
Het team verzorgt samen de afstemming van regeltaken.
Er is een veilige en open teamcultuur binnen het team.
Het signaleert zelf verbeterpunten en werkt aan verbetering.

ondernemend
team

Het team is zelfstandig in het bepalen van doelen.
Het team ontwikkelt zichzelf continu en stemt af met anderen.
Het team werkt continu aan verbeteren en vernieuwen.
Het team volgt ontwikkelingen en past zich erop aan.

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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start van het inclusieve woonproject te Deinze

In het najaar van 2016 kocht vzw De Vierklaver een bestaande (zuster)woning in Deinze. Na het
tekenen van de plannen, het zoeken van aannemers, … konden we de stap zetten naar het
verbouwen. De werken startten in het najaar van 2017.
In de laatste stappen voor de effectieve start van het woonproject wordt de personeelsbezetting bepaald, op basis van de ondersteuningsvraag van de kandidaten en de bijhorende
inzet van persoonsvolgend budget.

Ook de praktische organisatie van
het huishouden krijgt verder vorm:
afspraken rond boodschappen,
maaltijden, onderhoud,
aanwezigheden, planning van de
bewoners en de samenwerking
met reguliere diensten, …

De effectieve opening van de woning vond plaats op 1 juni 2018. Vooraf werd de laatste hand
gelegd aan de praktische uitwerkingen en afspraken die het samenleven in een inclusieve
woonvorm mogelijk moeten maken.
Na het vele werk die eigen is aan de start van een nieuwe project werd dit gehele proces
afgerond met de evaluatie van de individuele dienstverleningsovereenkomst van de
verschillende cliënten. Ook de samenwerking met familiehulp werd reeds geëvalueerd en daar
waar nodig bijgepast.

Bewoners, hun familie, wooncoaches en andere ondersteunende medewerkers zorgden voor
een al bij al vlotte start.
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1.5 Start inclusief woonproject te Deinze
Vooraleer het woonproject effectief van start kon gaan (zie hiernaast), en ook in de eerste periode,
moesten heel wat zaken van ons to-do-lijstje afgevinkt worden. De belangrijkste daarvan waren:
Afspreken met de huidige zorgaanbieders van de kandidaten, en bijhorend de puntenverdeling
van het Persoonsvolgend Budget vastleggen.
De aankoop van huishoudartikelen en inboedel.
Het opstellen van een huishoudelijk reglement.
Definitief plannen met reguliere diensten en de afspraken met het WZC rond het delen / gebruik
maken van de diensten zoals maaltijden, verpleegkundige zorgen of permanentie.
Een selectieprocedure voor wooncoaches.
Ondersteund door directie, ortho, maatschappelijk assistent en projectverantwoordelijke
(stuurgroep):
o

Het team wegwijs maken in de persoonsvolgende financiering

o

Duiden welke afspraken er reeds zijn gemaakt met de kandidaten individueel (rond
PVB, individuele ondersteuning, persoonlijke vragen)

o

Duiden welke afspraken er reeds zijn gemaakt met de kandidaten rond het
groepsgebeuren, samenleven, … (huishoudreglement, maaltijden, huishoudelijke taken,
bewonersvergadering, familiehulp, …)

Het aanmaken van de individuele cliëntendossiers / mentor toewijzing.
Leveren materialen: meubilair, huishoudtoestellen (frigo, diepvries, wasmachine, droogkast)
gordijnen, algemeen telefoontoestel, …
Het maken van visuele richtlijnen voor de cliënten zoals contactgegevens, noodnummers.
Kennismaken met team van Familiehulp en concrete afspraken vastleggen.
Opvolging door ondersteunende diensten (stuurgroep, permanentie, aankoopdienst, technische
dienst).
Een antwoord formuleren op vragen i.v.m. visie, problematieken, onderlinge conflicten, …
Brandcentrale en brandevacuatie.
Afstemmen met de buurt.
Info naar de buurtbewoners.
Samenwerken met andere diensten (apotheek, eerstelijns hulp, psychiatrische Centra,
voedselbank, …).
Samenwerken met het netwerk van de cliënten voor onderhoud tuin en klusjes.

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur

In 2018 namen we afscheid van mevr. Lieve Deneir als voorzitster van de Raad van Bestuur van
vzw De Vierklaver. Zij deed dit overigens al vanaf dag 1: de oprichting van De Vierklaver in 1989.
Net voor de 30e verjaardag van De Vierklaver gaf ze de fakkel door.
Haar opvolger was al eventjes lid van de Raad van Bestuur: de heer Kris Van Avijle. We stellen
hem hier graag eventjes voor!
Kris Van den Avijle wordt er dit jaar 49, is getrouwd, papa van 2 tienerdochters en woont in
Aalter. Hij is directeur dienstverlening en financiën voor de CM in Oost-Vlaanderen.

“In mijn vrije tijd maak ik graag tijd voor reizen, voetbal, tennis
en met familie en vrienden een leuke tijd samen doorbrengen is
voor mij een groot genot.
Het is geen sinecure om in de voetsporen te treden van Lieve
Deneir-Pede, die De Vierklaver gebracht heeft tot wat het nu is:
een sterke, financieel gezonde, gerespecteerde organisatie. Ik
wil hierbij dan ook Lieve nog ‘s bedanken voor de jarenlange
inzet en betrokkenheid als voorzitter van De Vierklaver.
Ze blijft uiteraard binnen de Raad van Bestuur actie als
bestuurslid.

2018 en volgende jaren brengen ons ook nieuwe uitdagingen: de evolutie naar persoonsvolgende financiering biedt ons nieuwe opportuniteiten, die we ook dankbaar zullen grijpen.
Nog meer inzetten op inclusie blijft ook een speerpunt.
We hebben al eerder samen een strategisch plan gemaakt en doelstellingen afgesproken, waar
we de komende jaren zullen aan werken om ze te realiseren.
Samen met de bestuursleden en de gemotiveerde, enthousiaste en competente
medewerkersgroep, wil ik die uitdagingen die op De Vierklaver afkomen, met veel goesting
aanpakken.”
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1.6 Zelfevaluatie
In de loop van 2018 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.
In 2017 nog organiseerden we nog een Quick-Scan volgens het Prose-model, waarbij de leden van het
coördinatiecomité vragen beantwoordden over de brede organisatie. In 2018 bekeken we de resultaten
daarvan grondig, en spraken we af dat we ons de komende jaren richten op de vijf prioriteiten die we zelf
al naar voor hadden gebracht in het kader van die bevraging:
De communicatieverstrekking aan cliënten wordt regelmatig geëvalueerd (middelen en
samenwerking)
Leidinggevenden zorgen voor consequente evaluatie en opvolging van de uitwerking van die
doelstellingen (leiderschap)
Er is een uitgewerkte communicatieprocedure bij belangrijke veranderingen (leiderschap)
Er zijn procedures voor het realiseren van een aanvaardbare taakbelasting (personeelsbeleid)
Teamleden actualiseren voortdurend de kennis van de eigen discipline en brengen deze kennis in
de teamwerking (kernprocessen)

Een globaal overzicht van onze activiteiten in het kader van de zelfevaluatie vindt u in de afbeelding
hieronder.

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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van praten naar doen: De Vierklaver gaat voor minder CO2

In De Vierklaver is duurzaamheid één van de drie ambities. Vastgelegd met cliënten,
medewerkers én stakeholders. Als werkgever willen we een positieve bijdrage aan onze
omgeving leveren, dus vinden we het onze maatschappelijke opdracht om vol voor
duurzaamheid te gaan. We doen dat in o.a. onze infrastructuur, personeelsbeleid maar ook in
mobiliteit dus.’

Als voorbeeld van de omslag van praten naar doen, is fietsen leasen een echte winner. We
hebben lang gezocht naar de beste optie, en naar hoe we het ook wettelijk en fiscaal zo goed
mogelijk konden regelen. Dit zou de overheid nog wel wat beter kunnen uitwerken trouwens.
We merkten snel dat er bij medewerkers veel goesting is om in te stappen. Ook Emmanuel
Lootens, directeur, maakt er gebruik van. Enerzijds omdat hij vindt dat je als leidend figuur van
een organisatie staat voor wat die organisatie belangrijk vindt: walk the talk! En ook omdat het
gewoon plezant en een ‘goeie deal’ is natuurlijk. We zijn met een fietsleasebedrijf in zee gegaan,
die heel goed naar onze wensen geluisterd heeft, en die tot nu prima service leveren. En een
grote keuze aan fietsen geven, ook belangrijk!

We zien het aantal kilometers van het “woonwerk-verkeerper-fiets” sterk stijgen !
2015
40996 km

2016
39625 km

2017
46505 km

2018
72203 km

Duurzaamheid vraagt een integrale aanpak, om impact te hebben. We moeten zorgzaam
omgaan met onze middelen: zowel met het materiële als het relationele. We zetten dus ook in
op een duurzaam personeelsbeleid: we hebben heel wat projecten die ervoor moeten zorgen
dat we een plek zijn waar het goed is om te werken. Een aantal jaar geleden maakten we ook
al de switch naar autonomie voor teams, en op die weg blijven we doorgaan. En rond mobiliteit
stappen we ook steeds meer in het ‘deelverhaal’, vb cambio.

Gebaseerd op
<https://samenbergenverzetten.be/2019/02/26/van-praten-naar-doen-de-vierklaver-fiola-en-ivv-gaan-voor-minder-co2/>
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2. Vooruitblik op 2019
2.1 De Vierklaver blaast dertig kaarsjes uit!
Op 1 november 1989 zag vzw De Vierklaver het daglicht. Dertig jaar
later willen we graag feestelijk terugblikken én vooruitkijken.

Verschillende werkgroepen zijn momenteel bezig om de festiviteiten voor te bereiden. Eerst zijn we heel
wild beginnen nadenken (een brainstorm, dus), om dan een aantal keuzes te maken en nu moeten die
goed doordacht worden, en gaan we die ook effectief organiseren. Daar komt natuurlijk heel wat bij
kijken, maar dat schrikt ons niet af: iedereen die ons de voorbije 30 jaar leren kennen heeft, weet
intussen dat het feesten ons in de vingers zit …
Wat we wanneer organiseren zullen we in de loop van 2019 uitvoerig uit de doeken doen. Duidelijk is
vandaag al dat het niet bij één feest zal blijven, integendeel. Het wordt geen “feestdag”, het zullen
feestmaanden zijn! Met verschillende initiatieven op verschillende locaties, soms heel lokaal en andere
keren voor iedereen die De Vierklaver een warm hart toedraagt.
De voorlopige tijdslijn voor de festiviteiten vind je hieronder. Op tijd en stond zullen we hier uiteraard
uitgebreid over communiceren in de loop van 2019.

Dit verjaardagslogo zal je de komende
tijd vaker zien opduiken. We legden vijf
herwerkte logo’s voor aan cliënten,
families en medewerkers. Ze kozen
massaal voor dit logo.

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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dagcentrum Kadoe slaat haar vleugels uit

Op woensdagen organiseert Kadoe al langer een atelier in het Zonneheem te Eeklo, en sinds
vorig jaar vind je ons ook in het WZC te Bassevelde.

Samen met en tussen andere mensen, dààr waar je andere burgers kunt ontmoeten, én dicht bij
je eigen thuisomgeving of jouw natuurlijke netwerk. Dat opent volgens ons vele kansen tot
verbinding, tot erbij horen.

Daar hebben onze cliënten veel bij te winnen, maar ook voor de omgeving is er winst: zij ervaren
dat mensen met een beperking gewone dingen willen en doen. En die omgeving ervaart zo ook
stilaan dat zij zelf mensen met een beperking ondersteuning kunnen geven.
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2.2 de Inclusietoetsen
Binnen het Vlaams Welzijnsverbond is in samenwerking met de KU Leuven en
de Hogeschool Gent een paar jaar terug gewerkt aan een inclusietoets. Een
vragenlijst is dat om twee zaken na te gaan:
-

-

slaagt een organisatie erin inclusie te realiseren voor cliënten? De
resultaten kunnen dan de basis vormen voor een verder individueel
traject voor de betrokkenen naar meer inclusie.
welke factoren zijn er in de werking van de organisatie aanwezig die
inclusie bevorderen of belemmeren? Hiermee kan dan actief
gesleuteld worden aan het inclusief werken in de organisatie.

In De Vierklaver stonden wij mee aan de wieg van de Inclusietoetsen, en in 2014 gebruikten we de
vragenlijsten al eens. In 2019 willen we dit herhalen, en deze keer pakken we het ietsje groter aan. Een
willekeurig samengestelde groep van 15 medewerkers uit de begeleidende en de ondersteunende teams
vullen de vragenlijst mbt de organisatie in.
Wat uit deze inclusietoetsen komt is voor ons heel belangrijk. Ons eerste strategisch doel luidt immers:
we ondersteunen elke cliënt als burger in de maatschappij. Actief werken maken van inclusie is daar dus
een belangrijk onderdeel van. We zijn heel benieuwd welke ‘foto’ de bevraging ons zal opleveren. Zijn we
al goed opgeschoven richting meer inclusie? En vooral de volgende vraag verdient een doordacht
antwoord: hoe kunnen we meer en beter inzetten op inclusie?

2.3 Visie op coaching
Werken aan teamontwikkeling maakt dat ook de rol van wie het team ondersteunt, evolueert.
Afhankelijk van de fase waarin een team zich bevindt is andere hulp nodig om het volgende stapje te
zetten. We proberen via de Teambarometer (zie hoger) ook te verhelderen wat die ondersteuning dan
precies is die een team op een bepaald moment vooruit helpt.
Daarnaast stonden we met het coördinatiecomité (waar o.m. de teamcoaches toe behoren) stil bij de
ondersteuning die we medewerkers willen geven. Eén vraag die naar boven kwam was o.m. of wij met
de zgn. afstemmingsgesprekken wel bereikten wat we willen bereiken, namelijk dat medewerkers zich
ondersteund weten.
Veel onderzoek toont aan dat functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, e.d. wel een aantal
effecten hebben, maar niet diegene die organisaties eigenlijk voor ogen hebben. Men voelt het vaak ook
als iets kunstmatig aan, het zorgt voor stress op voorhand, enzovoort. In De Vierklaver vinden we het
belangrijk dat medewerkers met goesting hun job kunnen doen (zie ons 2e strategisch doel), en
gesprekken tussen medewerker en teamcoach zouden wat dat betreft de vinger aan de pols moeten
houden.
In de loop van 2019 gaan we met medewerkers in interactie over de visie daarachter. En we gaan
meteen ook al van start met die nieuwe werkwijze: wij hebben het voortaan over coachinggesprekken.
Ook onze teamcoaches willen we ondersteunen om hun job zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo
organiseren we al een paar jaar een intervisie, en willen we dat de komende jaren nog uitbreiden. Voor
de zomer nog gaat een eerste intervisie door met Chris Van Dam. Chris heeft een jarenlange ervaring als
teamcoach, personal coach, intervisor en trainer. Hij werkt als praktijklector in Hogent (Faculteit Mens
en Welzijn). Daarnaast is hij staflid in het Korzybski Instituut.
Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver
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2.4 SWISH
S - Samen,
W - Werkplekuitwisseling/Werkplekleren,
I - Innovatief,
T - Talent,
C - Competentie,
H - Hefboom.

De Vierklaver heeft zich samen met 6 andere organisaties (MFC Sint Lodewijk – DC Mozaïek – MFC
De Hagewinde – Humival – Verburght – DVC De Triangel) geëngageerd in de conceptfase van dit ESF
project, waar de netwerkorganisatie vzw Tabor de trekker van is.
SWISH is een nieuw project dat het mogelijk zal maken om te gaan ‘leren’ van andere organisaties,
door tijdelijk een andere werkplek in te nemen. Voor de medewerker levert het winst op (je leert
nieuwe zaken of je leert dezelfde zaken anders te doen), maar ook de organisatie waar hij of zij naar
terugkeert kan een stap verder met de kennis die betrokkene heeft opgedaan. Of het team profiteert
mee van het traject dat de collega heeft ondernomen. En ook de ‘ontvangende’ organisatie kan
bijleren door iemand tijdelijk te werk te stellen die al wat kilometers op de teller heeft.
SWISH wil zich onderscheiden van andere wisselleerprojecten door te mikken op een innovatief
leertraject op (middel)lange termijn én sector overschrijdend. Het gaat over werkplekuitwisseling
voor werknemers: “leren door beleving vanuit ervaring”.
We proberen zicht te krijgen op de leerbehoeften van werknemers in Oost-Vlaanderen, deze te
clusteren en een prototype te ontwikkelen. Bedoeling is om dit najaar 5 trajecten te realiseren.
Tegelijk wordt ook een opleiding tot SWISH coach uitgewerkt ; coaches die in de deelnemende
organisaties geïnteresseerde collega’s begeleidt in hun zoektocht naar een geschikt leertraject.

Jaarverslag 2018 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 niet-instrumenteel karakter en bestaat uit begeleiding en permanentie.
Deze ondersteuning wordt uitgedrukt in nachten, de avond- en ochtenduren zijn
daarbij inbegrepen.
Voorbeeld: cliënte Karla slaapt 5 nachten per week in De Vierklaver. Op vrijdagavond
gaat ze naar huis tot zondagavond. Op vrijdag rekenen we enkel de dagondersteuning want de nacht brengt ze niet door in De Vierklaver. Op zondag krijgt ze dan
wél woonondersteuning.

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING:
Individuele psychosociale hulp = één-op-één begeleiding die tot doel heeft de
persoon met een beperking te ondersteunen in zijn dagbesteding of wonen.
Voorbeeld: cliënt Armand werkt een halve dag per week in een manège, 1 keer per
maand komt een jobcoach van De Vierklaver bij hem langs. Jaarlijks krijgt hij 12u
individuele psychosociale hulp.

Individuele praktische hulp = ondersteuning bij algemeen dagelijkse activiteiten van
het leven in een één-op-één relatie. Individueel praktische hulp is hoofdzakelijk
instrumenteel van aard.
Voorbeeld: cliënte Heleen woont in een huis in de buurt, en krijgt hulp van een
begeleider om zich aan te kleden en bij het eten.

Globale individuele ondersteuning = een combinatie van individuele psychosociale
begeleiding en praktische hulp.
Voorbeeld: de begeleider moet de verschillende stappen van het kookproces
opsommen voor cliënt Karel en moet ook enkele stappen uitvoeren.

Oproepbare permanentie = beschikbaarheid van begeleiding om na oproep binnen
een bepaalde tijd niet-planbare één-op-één ondersteuning aan te bieden.
Voorbeeld: een cliënte die zelfstandig woont in de wijk kan een begeleider van De
Vierklaver oproepen als ze ’s nachts in de problemen geraakt.

Momenteel bieden we in De Vierklaver enkel de individuele psychosociale hulp aan qua
individuele ondersteuning.
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3. Feiten en cijfers
3.1 De cliënten
3.1.1 Cijfers woon-, dag- en individuele ondersteuning
In totaal realiseren we voor 97 personen dag- en woonondersteuning.
67 personen ontvangen dagondersteuning.
We verwelkomden 6 personen in het nieuwe inclusieve woonproject Ten Bosse.
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

1-12/2018

31 978

40 611

150

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 2018 over 48,56 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

1-12/2018

45 nachten

515 dagen

114 begeleidingen

3.1.3 Leeftijd en geslacht van cliënten woonondersteuning
Bijna twee op drie (61,7%) van de cliënten woonondersteuning is man. In de huizen te Landegem zijn
mannen sterker vertegenwoordigd (70%) dan in Adegem (60%).

leeftijd cliënten woondersteuning

29%

5%

11%

12%

21-30

31-40

41-50

29%

13%

INFO De Vierklaver telt heel wat ‘oudere’
bewoners: 42% is ouder dan 60 (in 2017
was dat 40,5%).
.

-21

51-60
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61-70

70+
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“LIZET”

Kunnen we loopbaanontwikkeling verbinden aan teamontwikkeling? Op dat soort vragen
een antwoord (mee) formuleren vormt voor Sylvie Van Den Abeele een prima uitdaging.
Onze directeur gaf de voorzet voor deze vraag aan de Taborgroep, die de voorzet aannam
en samen met Antwerp Management School en Flanders Synergy een plan uitdokterde. Het
Europees Sociaal Fonds (ESF) maakte hier middelen voor vrij. Dat plan werd uiteindelijk een
spel, en kreeg voorlopig de naam LIZET: Loopbanen In Zelfsturende Teams.
In de herfst van 2018 verzamelden we met verschillende mensen
in Tabor. De meesten uit de zorgsector, een aantal ook uit De
Vierklaver.
Inzetbaarheid, werkbaarheid, groei en verbinding zijn belangrijke
thema’s in het werken met zelfsturende teams. We spitten die
verder uit via een brainstormsessie: hoe kunnen we deze topics
‘speelbaar’ maken? Dat laatste zorgt meteen ook al voor wat
verwarring, we zijn immers niet gewoon te spelen en zeker niet
rond zo’n zaken. We worden dus flink uitgedaagd ons creatief
brein aan te spreken …
Het resultaat daarvan is een tafel vol post-it’s met allerhande
ideeën, opgeborreld vanuit onze praktijk en bruikbaar voor het
spel. We draaien nog een rondje om te selecteren welke ideeën
we zeker uitgewerkt willen zien.

We herverdelen ons in drie nieuwe groepen: voor ons ligt nu papier, schrijf- en
tekenmateriaal. De bedoeling is een ‘cereal box’ te maken waar het spel in vervat zit. Het
wordt een zoektocht naar een goede titel, ingrediënten, voedingswaarde, van ‘ons
product’. En dan moet de box nog gevuld worden met een spelbord, pionnen, spelregels, …
De resultaten mogen er zijn: de groepjes stellen
hun creatie met fierheid aan elkaar voor. En zoals
in een echt spel geldt: we willen allemaal graag
winnen! …

Inzetbaarheid, werkbaarheid, groei en
verbinding zijn belangrijke thema’s in het
werken in zelfsturende teams.

Ik ga van tafel met een voldaan gevoel: ik mocht opnieuw deel uitmaken van een leuke
testcase. De nieuwe werkvormen neem ik dankbaar mee naar mijn eigen werk, wie weet kan
ik er mijn eigen collega’s ook ’s van laten proeven. Het projectteam van LIZET gaat
ondertussen verder met alle input. Tegen de zomer van 2019 moet het spel klaar zijn.
LIZET, let’s play that game!

Sylvie Van Den Abeele, teamcoach
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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: 53,73%
mannen tegenover 46,27% mannen. In het dagcentrum Kadoe in Maldegem zijn de vrouwen in de
meerderheid (56,8%).

leeftijd cliënten dagondersteuning

28%

30%

16%

16%
3%

-21

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

6%

INFO De meeste cliënten in de dagcentra zijn
tussen de 41 en 50 jaar oud. Vorig jaar was de
groep van 31 tot 40 jaar nog het best
vertegenwoordigd. Drie cliënten op vier zijn
minder dan 50 jaar.

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). Cliënten betalen sinds 01/01/2017 zo zelf voor de zorg die ze ‘inkopen’
van de zorgaanbieder zoals vzw De Vierklaver.
Het VAPH stelt daar 25,33% organisatiegebonden personeelspunten bovenop.

Daarnaast zijn er ook nog andere bronnen van tewerkstelling:
- Sociale maribel onbeperkte duur
- Sociale maribel arbeidsduurvermindering (ADV)
- Vlaamse middelen ADV
- Eénmalige middelen sociale maribel
- Activa kaart / Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) / educatief verlof /
arbeidsongevallen
- Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
- Maribel project deeltijds werken deeltijds leren

3.2.2 Functieclassificatie

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

1,57%

1,50%

1,51%

1,48%

1,51%

72,62%

74,12%

76,12%

74,93%

74,41%

25,81%

24,38%

22,37%

23,58%

24,08%

2014
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2015
indirect

2016
2017
direct
management

2018
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de Wellfie

Eind 2018 vulden medewerkers van De Vierklaver de Wellfie in, een online tool waarmee het
werkvermogen van medewerkers in kaart gebracht wordt.
Het werkvermogen staat voor de mate waarin iemand in staat is om (fysiek en mentaal) zijn
job goed uit te voeren. Dat heeft namelijk met verschillende componenten te maken:

Als we dit (nog) kunnen verbeteren, dan kunnen
medewerkers tot op het einde van hun loopbaan op
een goede manier én met goesting aan het werk
blijven. Belangrijk dus in het kader van werkbaar werk.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit deze Wellfie?
Het werkvermogen blijkt in De Vierklaver gemiddeld te zijn, en er zijn weinig verschillen tussen
de groep werknemers onder de 45 jaar en de 45plussers.
Verder zien we dat veel medewerkers het op zich belangrijk vinden dat de werkgever
gezonde leefgewoonten op het werk stimuleert. Het draagvlak is met andere woorden zeer
groot.
Beide groepen blijken een 8 op 10 te geven op de stelling “In deze onderneming tellen
medewerkers mee als persoon.” Een 7 op 10 geven beiden op de stelling “Mijn opdracht
biedt mij de kans om mijn talenten te benutten en mezelf verder te ontwikkelen.”
Ook het item “Ik ben, alles bij elkaar genomen, tevreden met mijn werk” kon op hoge scores
rekenen: 82% van de 45+ scoort het daar (helemaal) mee eens te zijn, en bij de -45 is dat zelfs
92%.
Samen met het Comité ter Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW) bekijken we de
komende tijd verder welke maatregelen er specifiek voor de groep 45+ nog genomen
kunnen worden om hun werkvermogen te versterken.
Deze bevraging en de maatregelen die we daar uit willen halen kaderen binnen de
zogenaamde CAO 104. Die houdt namelijk in dat elke onderneming met meer dan 20
werknemers een werkgelegenheidsplan dient op te stellen om het aantal werknemers van 45
jaar en ouder te behouden of te verhogen.
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3.2.3 Aantal medewerkers
gegevens op 31 december
aantal werknemers (in aantal ‘koppen’)
aantal voltijdse equivalenten
aantal voltijdse werknemers
aantal deeltijdse werknemers
aantal werknemers met contract van
onbepaalde duur
aantal contracten

2014
152
127,49
83
69
127

2015
158
133,36
86
72
125

2016
157
132,02
86
71
125

2017
163
134,70
79
84
123

2018
163
132,28
70
93
124

208

207

207

230

233

2016
29,53
100,49
2,00

2017
31,76
100,93
2,00

2018
31,85
98,43
2,00

3.2.4 Aantal voltijdse equivalenten in de verschillende functies
2014
32,90
92,58
2,00

gegevens op 31 december
aantal VTE in ondersteunende functies
aantal VTE in directe functies
aantal VTE die leidinggeven

2015
32,51
98,85
2,00

VTE= voltijdse equivalenten

3.2.5 Gemiddelde leeftijd van medewerkers
 de gemiddelde leeftijd

42,75

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

42,50
42,38
42,24
42,03

2014

2015

2016

2017

2018

3.2.6 Ziekteverzuim en voorspelling
INFO De voorspelling

Projectie ziekteverzuim naar 2023

7,65%

8,05%

2014

2015

9,66%

9,72%

9,70%

9,74%

9,71%

9,69%

9,61%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7,23%

2016

voor de komende jaren
is dat dit net onder de
10% blijft. In 2017 gaven
we wel de voorzet naar
een explicieter beleid op
dit vlak, en 2018
werkten we dit verder
uit. Eventuele effecten
daarvan kunnen we pas
de komende jaren
verwachten.

De prognose houdt rekening met de leeftijd en de verwachte evolutie van het medewerkersbestand tegen
2022.
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een greep uit de gevolgde vorming in 2018

Vorming

Organisatie

Seksualiteit/intimiteit en beperking
Zorg en ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke
beperking
Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme
Slaap en slaapproblemen bij kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking
Afstand en nabijheid in mobiele ondersteuning
Sen-seo integratiespoor

De Vierklaver i.s.m. vzw Aditi
HoGent

Terugkomdag trainers agressiehantering
Solution focus: constructieve communicatie
Teamreflectiegesprekken
Inspirerend coachen
Mentoropleiding
BA4-opleiding (ifv elektrische risico’s verbonden aan het werk)
EHBO
Brandevacuatie
Opleiding Sopfitool (vervolg)
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HoGent
DVC De Triangel
Konekt
Steunpunt Mens en
Samenleving
Karus
OTIZ
Tabor
Tabor
Compaan
Idewe
Idewe
Idewe en De Vierklaver
Moore & Stephens

Jaarverslag 2018 vzw De Vierklaver

31/32

vzw De Vierklaver – Haarkenstraat 32 a – 9850 Landegem – www.de-vierklaver.be

