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Van de ene op de andere dag moesten we half maart 2020 letterlijk de deuren sluiten. Dit 

was voor bewoners en medewerkers een harde dobber, maar ook voor families, cliënten van 

de dagcentra, vrijwilligers en andere betrokkenen. En toen wisten we nog niet hoe de rest 

van het jaar zou verlopen … 

 

Het leven van elke burger zag er het voorbije jaar helemaal anders uit. Voor bewoners in 

De Vierklaver betekende dit bijvoorbeeld dat elke woning een aparte bubbel vormde, dat ze 

hun familie niet konden zien, en dat ze ondersteund werden door mensen met een 

mondmasker en ander beschermingsmateriaal. Ook voor mensen die genoten van 

individuele of dagondersteuning was dit een grote verandering. Voor vrijwilligers betekende 

dit een jaar zonder vrijwilligerswerk. Voor onze medewerkers was dit een jaar van 

oplossingen zoeken en trachten de beste ondersteuning te geven in deze uitzonderlijke 

situatie.  

 

Toch is hier een fiere directeur aan het woord! Wat we met z’n allen, samen, hebben 

gerealiseerd in 2020 is ongezien. We hebben ons heel snel anders georganiseerd, zorgden 

voor voldoende beschermingsmateriaal, leerden nieuwe gewoontes aan, vertaalden steeds 

veranderende richtlijnen van de overheid naar onze praktijk, enzovoort. Wat een steun en 

begrip hebben we gevoeld van iedereen, onder meer van de families. Wat een organiserend 

en ondernemend gedrag zagen we bij medewerkers en teams in deze periode. 

 

Het was soms hard, soms spannend, en het bracht ook wel eens wat onrust in onze 

geledingen. Maar wat een bergen hebben we met z’n allen verzet! 

 

Ik wil u graag bedanken voor uw begrip, uw geduld en uw medeleven. In moeilijke 

momenten deed het ons allemaal deugd om op zo’n enorme steun te kunnen rekenen. 

 Emmanuel Lootens, 

algemeen directeur 

vzw De Vierklaver 

2020 bracht wel wat onrust in onze geledingen.  

Maar wat een bergen hebben we met z’n allen verzet! “ 
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LANDEGEM 

In de huizen in Landegem bieden we 24/7 
ondersteuning en nabijheid van begeleiding aan. 
Hier vind je 8 huizen met in totaal zo’n 60 
bewoners. Er is keuze tussen een brede waaier 
aan creatieve, sportieve en ontspannende 
activiteiten. Bovendien kunnen mensen ook aan 
het werk in ambachtelijke ateliers. In 2022 
openen we hier de deuren van een nieuwe 
woonondersteuning: ’t Klavernest. 

In de huizen in Adegem bieden we 24/7 ondersteuning en 
nabijheid van begeleiding aan.  Hier vind je 4 huizen met in totaal  
36 bewoners. Er is keuze tussen een brede waaier aan creatieve, 
sportieve en ontspannende activiteiten, alsook ambachtelijke 
ateliers.  

ADEGEM 
dag- en woonondersteuning 

De Binnenwereld is een cohousingproject met 6 
wooneenheden. Hier kan je zelfstandig wonen met 
ondersteuning. Deze mooie villa met grote tuin staat in 
het hart van Adegem (deelgemeente van Maldegem). 
Wooncoop beheert de huur van het gebouw en De 
Vierklaver zorgt voor woonondersteuning.  

WELKOM IN DE VIERKLAVER 

ADEGEM 
woonondersteuning 

dag- en woonondersteuning 
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BASSEVELDE 

EEKLO 

In hanNAH vind je een specifiek 
aanbod voor mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel. De 
activiteiten zijn gevarieerd: koken, 
creatief bezig zijn, gezelschaps-
spelen, fietsen, fitness, enzovoort. 

DEINZE 

dagondersteuning 

woonondersteuning 

In Ten Bosse in Deinze woont men samen met 5 
bewoners in een rustige omgeving. De wooncoaches 
ondersteunen het samenleven: er is een 
basisaanwezigheid van 2 uur per dag gedurende max. 6 
dagen per week. Afhankelijk van de vragen en noden 
bieden we extra ondersteuning aan.  

MALDEGEM 

In het dagcentrum in Kadoe is er 
heel wat nijverheid! Er worden 
verschillende zaken gefabriceerd: 
zepen, kaarsen, tafeldecoratie, 
originele geschenken uit hout, 
mooie wenskaarten, … Er worden 
ook ambachtelijke producten 
gemaakt in de bakkerij.  

dagondersteuning 

De Meetjeslandse Bouwmaatschappij 
biedt sociale huurappartementen aan 
in Bassevelde. Mensen met een 
beperking kunnen hier zelfstandig 
wonen met ondersteuning van De 
Vierklaver.  

woonondersteuning 

OP VERPLAATSING 
De Vierklaver biedt mobiele ondersteuning 
aan (bij jou thuis bijvoorbeeld). We gaan ook 
op verplaatsing voor begeleid werken of 
enclavewerking. 
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In 2020 realiseerden we de nieuwe ambitieuze koersbepaling van De Vierklaver: welke 
richting gaan we uit in de toekomst, en welke acties moeten we ondernemen om daar te 
geraken? 

 

Om deze koers te bepalen, namen we het strategisch adviesbureau Strategies and Leaders 
onder de arm. We doorliepen dit traject met sterke betrokkenheid van onze cliënten, 
families, medewerkers en bestuur. Het resultaat? 5 nieuwe strategische ontwikkellijnen 
voor De Vierklaver. 

STRATEGISCHE KOERS 
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DE VIERKLAVER ONDERSTEUNT 

Kwaliteitsvolle omkadering zorgt voor 
gelukkige mensen. 

 

De Vierklaver organiseert zich dusdanig 
om op alle vlakken ondersteuning te 

bieden. 
 

Wat heb je nodig, wat verwacht je, wat 
vraag je, … ? We zoeken samen naar 

een antwoord op deze vragen met oog 
op een zo optimaal mogelijke ‘kwaliteit 

van leven’. 

We willen volwaardig burgerschap voor 
iedereen: de cliënten, hun gezinnen en 

families en de hele gemeenschap 
errond (scholen, winkels, buren, ...). 

 

Ons doel? We streven naar participatie 
in de maatschappij en trachten de 

samenleving positief te beïnvloeden. 
 

Iedereen heeft de regie over haar of zijn 
eigen leven. Maximale keuzevrijheid 

staat daarbij centraal. 

VOLWAARDIG BURGERSCHAP 

IN DE VIERKLAVER ZIT JIJ MEE AAN HET STUUR 

We vertrekken vanuit de wensen en dromen van bewoners, deelnemers en hun familie.  

Samen zoeken we de juiste ondersteuning om persoonlijke keuzes te realiseren.  

Soms met grote stappen vooruit, soms met vallen en opstaan,  

soms met creativiteit en buiten de lijnen kleuren.  

En vooral: op een warme, betrokken en inclusieve manier. 

WARM 

Passionele ondersteuning 

Wederzijds respect en 
loyaliteit tussen bewoners, 

medewerkers en organisatie 

Verbindende samenwerking 

Huiselijke sfeer  

BETROKKEN 

We vertrekken vanuit de 
wensen van de bewoners, 

gasten en hun gezin 

We werken 
oplossingsgericht om 
persoonlijke keuzes te 

realiseren 

INCLUSIEF 

Inclusiviteit is 
doordrenkt in elke 
keuze, methode en 

vorm van communicatie 
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“ 

Ik vond de coronaperiode niet leuk. Vooral omdat ik niet op café kon gaan. De ondersteuning 
van de begeleiders maakte mij wel blij. De wandelingen en de fietstochten vond ik de leukste 
activiteiten tijdens deze periode. 

- Jean, bewoner Adegem 

DE IMPACT VAN CORONA 

Ik vond het jammer dat ik niet naar huis kon gaan tijdens de 
coronaperiode. Daardoor kon ik mijn familie niet meer zien. 
Tijdens deze periode maakte ik veel wandeltochten en luisterde ik 
vaak naar muziek. 

- Wendy, bewoonster Adegem 

“ 

“ Van de ene dag op de andere was het verplicht om te telewerken. 
Volledig onvoorbereid probeerden we zo goed mogelijk onze job van 
thuis uit verder te zetten, te communiceren met collega’s, online te 
vergaderen, … Vele sociale contacten vielen weg: zowel met collega’s als 
met cliënten. We hopen iedereen snel weer in onze bureau te zien! 

- Mieke, personeelsdienst 

Hoe beleefden we corona in De Vierklaver? We laten enkele bewoners, personeelsleden, 
vrijwilligers, cliënten, begeleiders en familieleden aan het woord. 

Mijn zus verblijft in Adegem sinds 1996. Het was indertijd een 
grote stap voor ons gezin om te kiezen voor woonondersteuning, 
maar De Vierklaver heeft ons daarin goed ondersteund. Nog 
steeds hebben we veel inspraak en zijn we goed op de hoogte van 
wat er reilt en zeilt. Tijdens de coronaperiode werden we 
regelmatig op de hoogte gehouden van wat er gebeurde. We 
kregen tijdens de quarantaine een kaartje met foto opgestuurd, 
wat ons aangenaam heeft verrast!  

- Geert en Carine, familieleden bewoonster 

“ 
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Door corona moesten we ons aanpassen aan bepaalde maatregels. 
Dat was niet altijd evident. De begeleiders zijn creatief geweest in 
het zoeken naar oplossingen en nieuwe activiteiten, zodat de 
bewoners niet de hele tijd tussen vier muren zaten.  

- Joachim, begeleider Adegem 

Het voorbije jaar was uitdagend, zowel voor de 
cliënten als voor ons. Er was schrik om besmet 
te worden of om anderen te besmetten. We 
organiseerden veel activiteiten om elkaar op te 
peppen: we organiseerden ‘challenges’, gaven 
tekeningen aan elkaar en gingen veel fietsen en 
wandelen. Een positief aspect van het voorbije 
jaar was onze groepsspirit en de drive op de 
werkvloer, dat hielp ons zeker door deze 
heftige periode. 

- Teamcoach Els (links) en Myriam (rechts), 
begeleidster in Adegem 

“ 

Ik vond het jammer dat we tijdens de 
coronaperiode geen koffie konden gaan drinken 
in een café. Ik heb veel kaartjes geschreven naar 
mijn familie en veel gewandeld. Ik deed ook veel 
klusjes in huis, zoals het verdelen van de post en 
werken in de tuin. 

- Franky, bewoner Landegem 

“ 

Het dragen van een mondmasker vond ik niet tof. We mochten niet op restaurant gaan en de 
cafés waren dicht. Ook konden we geen uitstappen meer doen in het weekend. Er was wel 
goede ondersteuning van de begeleiders: zo ben ik samen met mijn medebewoners gaan 
wandelen met alpaca’s. Ook het videobellen vond ik heel fijn! 

- Bewoner Adegem 

“ 

“ 
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Ik vond het jammer dat ik niet op uitstap kon gaan 
en dat we niet op bezoek mochten gaan bij 
bewoners in de andere huizen. Een mooie 
herinnering aan de coronaperiode is het vele 
wandelen en de spelletjes in huis. 

- Ginette, bewoonster Landegem 

 

“ 

We moesten plots in ons werk met de bewoners een heel andere 
focus leggen. Door corona werden we genoodzaakt om andere 
prioriteiten voorop te stellen en de maatregelen nauwkeurig dag 
na dag te volgen, wat niet altijd even gemakkelijk was. Veiligheid 
en gezondheid boven alles! Het was ook een jaar waarin onze 
wereld veel kleiner werd: het leven vertraagde letterlijk … Het 
applaus voor de zorgsector vond ik heel mooi. Ook de 
raamtekeningen die in De Vierklaver coronaproof werden 
gemaakt voor en met de bewoners vond ik leuk en opbeurend. 
We kijken allemaal uit naar de periode na corona; we verlangen 
naar meer bewegingsvrijheid maar bovenal naar weer mogen 
rondlopen zonder mondmaskers, elkaar mogen aanraken en 
knuffelen!”  

- Lucrese,  begeleidster Landegem 

De corona-aanpak had een grote impact op mijn 
werk. Dankzij de goede teamwerking en 
ondersteuning konden we de coronamaatregelen 
in goede banen leiden. De cliënten hebben zich 
ongelofelijk goed aangepast. We kijken heel erg uit 
naar nieuwe versoepelingen, zodat mensen 
opnieuw meer contacten kunnen hebben en meer 
activiteiten kunnen doen. 

- Jef, hoofd zorg en ondersteuning 

“ 

“ 
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Ook voor de deelnemers in het dagcentrum waren er 
heel wat maatregelen en beperkingen. We maakten het 
gezellig in Klaverhoeve en zorgden voor leuke 
activiteiten met de mogelijkheden die er waren. We 
genoten wel van het buiten werken in Klaverhoeve en 
de rust die we daar ervaarden tijdens de zomer. We 
kijken heel erg uit naar de periode na corona, zodat we 
ons niet meer bezorgd moeten maken om 
besmettingen. 

- Greet, begeleidster dagcentrum 

“ 

2020 wordt een jaar waarover we nog veel zullen 
spreken. We hebben dit jaar een reuzestap gezet op 
vlak van automatisering: door het verplichte telewerk 
werd het opeens mogelijk om van thuis uit te werken. 
Er was bovendien veel minder contact met de cliënten. 
Zij mochten het administratiegebouw niet meer binnen, 
en wij konden niet meer binnenspringen in de huizen 
zoals gewoonlijk. 

- Danny, hoofd financiën en administratie 

De veerkracht van zowel bewoners als begeleiders blijft me zeker bij.  De bewoners hadden nood 
aan een begripvolle houding om hun vele vragen en onzekerheden op te vangen. Verder vroeg het 
ook een creatieve geest: zich de vraag stellen wat er mogelijk is binnen een context van veel 
beperkingen was de boodschap. Ik hoop dat we snel het dagelijkse leven weer kunnen opnemen. In 
een periode waarin het woord ’afstand’ centraal staat, is de nood aan nabijheid, contact en 
houvast nog nooit zo duidelijk geweest.   

- Frédéric, begeleider Landegem 

“ 

“ 

Ik ben de mama van een van de bewoners in Landegem. De woonondersteuning voor mijn zoon 
verloopt heel positief. Hij gaat ook al 30 jaar naar het dagverblijf. De coronaperiode werd goed 
aangepakt. Mijn zoon kan niet meer wandelen, maar ze zorgden voor goede alternatieven 
binnenshuis, zoals het bakken van pannenkoeken.  

- Familielid bewoner 

“ 
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COLLECTIEF OVERLEGORGAAN 

Het Collectief Overlegorgaan (of 
gebruikersraad) adviseert De Vierklaver 
in haar werking. De leden van de 
gebruikersraad vormen partners in de 
ambitie om cliënten centraal te stellen. 
Willen we belangrijke wijzigingen 
doorvoeren? Dan kan dit pas na overleg 
met de gebruikersraad.  

 

Lucie van Landeghem, voorzitster van 
het Collectief Overlegorgaan, blikt terug 
op het voorbije jaar: 

“De laatste zin in de bijdrage voor het jaarverslag 2019 luidde als volgt: ‘Wij zetten ons schrap 

voor 2020’.  Toen ik dit schreef, liet niets vermoeden hoe erg dat ‘schrap zetten’ wel zou worden. 

Het jaar 2020 werd beheerst door het coronavirus met alle gevolgen van dien. Daaraan viel echt 

niet te ontsnappen. Vergaderingen vielen weg, overleg diende voortaan online te gebeuren, 

feestelijkheden werden geschrapt of uitgesteld. Bezoekregelingen werden gewijzigd, de 

contacten opgeschort en de huizen gingen op slot. Er werd talloze keren overlegd over de te 

nemen maatregelen ingevolge de richtlijnen van het VAPH. Ook de terugkeer naar het nieuwe 

normaal verliep niet zonder slag of stoot. 

Maar wij bleven niet bij de pakken zitten, want er was ook nog een leven naast corona.  

Het Collectief Overlegorgaan (COO) moest zichzelf heruitvinden om de verschillende opdrachten 

die in het verschiet lagen te kunnen bespreken en advies uit te brengen aan de voorziening. Elk lid 

van het COO droeg z’n steentje bij om de videovergaderingen mogelijk te maken.  

De belangrijkste verwezenlijking was ongetwijfeld de nieuwe regeling voor de woon- en 

leefkosten. De in het leven geroepen werkgroep ‘Woon- en Leefkosten’, samengesteld uit enkele 

leden van het COO, heeft meermaals vergaderd en overlegd om tot een goed uitgewerkte en 

duidelijke regeling te komen. De vervoerkosten bleven en blijven een moeilijke dobber. Door de 

goede samenwerking van alle betrokken partijen konden eind november de nieuwe IDO’s 

(Individuele dienstverleningsovereenkomsten) worden verstuurd. Op 1 januari 2021 ging de 

nieuwe berekening voor woon- en leefkosten van kracht. 

Het COO beraadslaagde ook over het wegvallen van het GPI (Gewaarborgd Persoonlijk Inkomen) 

en de gevolgen daarvan voor sommige gebruikers. De discussie daarover wordt in 2021 zeker nog 

verdergezet. 

2020 was voor iedereen en op elk vlak een zwaar jaar. Eigenlijk is het een jaar om vlug te 

vergeten.”  

PROJECTEN 
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NIEUWE WOONONDERSTEUNING IN DE STEIGERS 

 
In 2020 kregen twee nieuwe woonprojecten meer vorm: de eerste steen van ’t Klavernest in 
Landegem werd gelegd, én de sociale huurappartementen in Bassevelde (Assenede) werden 
gebouwd. Beide projecten zullen in 2022 de deuren openen voor nieuwe cliënten! 

SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN 
IN BASSEVELDE 

De Meetjeslandse Bouwmaatschappij 
biedt sociale woonappartementen aan 
op de Sint-Bernardus site in Bassevelde 
(Assenede). Mensen met een beperking 
kunnen hier zelfstandig wonen met 
ondersteuning. 

  
Afhankelijk van de noden en wensen van 
de huurder, biedt De Vierklaver 
individuele ondersteuning aan: hulp bij 
de invulling van de dag op vlak van werk 
en vrije tijd, assistentie bij een 
consultatie, psychosociale begeleiding, ... 
We doen dit in samenwerking met het 
netwerk van de bewoners. Indien 
gewenst schakelen we ook andere 
diensten in voor verzorging, poetsen en 
koken. 

 

‘T KLAVERNEST IN LANDEGEM 

Met de eerste steenlegging op 28 
oktober 2020 hebben Frédéric Raman 
en Emmanuel Lootens het startschot 
gegeven van de bouw van een nieuwe 
woning. Na de realisatie zullen 11 
mensen met een beperking hier hun 
nieuwe thuis kunnen vinden.  

 
In ’t Klavernest zullen de bewoners 
naast een eigen studio ook beschikken 
over een wellness-unit, een keuken, 
een eetkamer met buitenterras en een 
zithoek. 
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DE BINNENWERELD: EEN JAAR LATER ... 

 
In 2019 openden de deuren van De Binnenwereld. Dit project is 
geschikt voor volwassenen met een (vermoeden van) beperking 
die graag hun leven in eigen handen nemen, met ondersteuning 
van De Vierklaver waar nodig.  

 

De Binnenwereld is een mooie villa met grote tuin in het hart van 
Adegem (deelgemeente van Maldegem). Het is een 
cohousingproject voor 6 personen: elke bewoner heeft een eigen 
kamer, de andere ruimtes en faciliteiten worden gedeeld onder 
de bewoners. In 2020 genoten de bewoners van hun eerste jaar 
in De Binnenwereld. Momenteel gaan we op zoek naar nieuwe 
medebewoners om de overige kamers te vullen. 

 

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Wooncoop. 
Deze organisatie droomt van een toekomst waarin iedereen kan 
wonen in een kwalitatieve en duurzame woning. Ze introduceren 
een nieuw woonmodel: coöperatief wonen. Zo houd je het 
midden tussen eigenaarschap en huren. 
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Op 1 november 1989 zag vzw De Vierklaver het levenslicht. 
In de periode 2019-2020 planden we allerlei activiteiten 
om ons 30-jarig bestaan te vieren. Er stonden grote 
festiviteiten op het programma, waaronder het 
belevingsfestival ‘Beleef’ op 7 mei 2020 in Ursel. Dit zou 
een groots evenement worden met grote betrokkenheid 
van mensen met een beperking. Helaas konden onze 
festiviteiten niet doorgaan wegens de coronapandemie.  

 

DE VIERKLAVER BLAAST 30 KAARSJES UIT 

MEDEWERKERSBEVRAGING 
Hoe kunnen we een werkplek creëren waar mensen hun job 
met goesting (blijven) doen? In 2015 organiseerden we een 
uitgebreide bevraging van alle medewerkers in De 
Vierklaver. Door corona konden we geen nieuwe grote 
bevraging organiseren, maar samen met de leden van het 
Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) 
wilden we toch de vinger aan de pols houden bij 
medewerkers in deze aparte tijden. Tegelijkertijd leren we 
wat we kunnen doen om hen nog beter door deze periode 
te loodsen.  

In volle coronaperiode stelden we daarom onder meer de 
vraag ‘Hoe gaat het met jou?’ aan onze medewerkers. 75% 
van onze medewerkers beantwoorden deze vraag, met een 
gemiddelde score van 7/10. Dat is een bemoedigend 
antwoord, waarbij we alert blijven voor de hindernissen die 
mensen nog ervaren. 

LANCERING WOON– EN LEEFKOSTEN 

In 2020 maakten we de overstap naar ‘Woon- en 
leefkosten’. Dit nieuw systeem van het VAPH 
vervangt vanaf 1 januari 2021 de vroegere wettelijke 
bijdrage; de door de overheid vastgelegde  dagprijs.  
Zorgaanbieders zoals De Vierklaver zullen voortaan 
zelf uitrekenen wat de kosten zijn om te wonen en te 
leven. De nieuwe kostenberekening werd 
gerealiseerd in nauwe samenwerking met het 
Collectief Overlegorgaan.  
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Het voorbije jaar was fietsplezier gegarandeerd! Via het fietsdeelsysteem in Adegem kunnen 
bewoners en deelnemers van De Vierklaver een aangepaste fiets gebruiken: de driewieltandem, 
duofiets, kuipfiets en rolstoelfiets. Ook externen kunnen gebruikmaken van dit fietsdeelsysteem.  

FIETSDELEN IN ADEGEM 
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Ook voor onze vrijwilligers was 2020 een ongezien jaar.  
We polsten bij enkele van hen hoe zij het voorbije jaar ervaren hebben: 

VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD 

Mijn hond en ik zijn actief bij de organisatie 
Cosydogs. Bij deze organisatie gaan honden en 
hun baasjes op bezoek bij mensen die graag 
eens gezelschap krijgen van een hond (of ander 
huisdier). Mijn hond is een therapiehond en gaat 
heel graag om met mensen. Af en toe gaan we 
eens op bezoek bij de bewoners van De 
Vierklaver. Door corona was dat helaas niet 
meer mogelijk. 

- Patrick 

Ik ben vrijwilliger in De Vierklaver Adegem en in 
het dagcentrum Kadoe. Ik begon onder andere 
met vervoer naar de zwemlessen en bowling. Ik 
kreeg meteen een goede band met de 
bewoners en de begeleiders en nam nog 
andere vrijwilligerstaken op. Door corona kon 
het vrijwilligerswerk helaas niet meer 
doorgaan. Uiteraard mis ik de bewoners en de 
begeleiders van de dagopvang. Soms passeerde 
ik eens om op afstand een praatje te maken. 

- Geert 

Wekelijks engageer ik me één dag per 
week als vrijwilliger in De Vierklaver. Ik 
ga veel wandelen met de bewoners en 
ik help bij de danssessies. De lach en 
de dankbaarheid van de mensen zijn 
heel kostbaar. De coronaperiode zorgt 
voor een gemis van de vele sociale 
contacten. 

- Anny 

 

“ 

“ 

“ 
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Peter is een pionier in begeleid werken. Hij was een van 
de eersten in De Vierklaver die aan de slag ging als 
begeleid werker. In december 2020 werkte Peter 20 
jaar in de Vrije Basisschool in Eke. Samen met zijn 
familie was hij uitgenodigd voor een speciaal 
bedankingsmoment.  

Elke vrijdagnamiddag verkopen lokale boeren en 
producenten hun  producten op de boerenmarkt in 
Landegem. Het principe van korte keten wordt hier 
omgezet in de praktijk. Ook De Vierklaver is hier af en 
toe present. In ons kraampje vind je onder andere 
appelmoes, pompoenchutney, wenskaartjes en 
artikelen uit de dagcentra. 

KunstBaan vzw organiseert kunstprojecten voor 
mensen met een verstandelijke beperking. In De 
Vierklaver gingen we samen aan de slag met originele 
raamtekeningen. 

WIST-JE-DATJES 

HET SNOEZELPAD IN VOLLE BLOEI 
 
 In maart 2019 zag het Snoezelpad het levenslicht. Het 

pad werd aangelegd aan de Klaverhoeve in Landegem, 
in samenwerking met Velt vzw en Stad Deinze. Een jaar 
later staat het Snoezelpad in volle bloei! 

RAAMTEKENINGEN MET KUNSTBAAN 

OP DE BOERENMARKT IN LANDEGEM 

PETER VIERT 20 JAAR BEGELEID WERKEN 
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DE VIERKLAVER OP DE FIETS 

In 2020 fietste het personeel van De 
Vierklaver samen 135.299 kilometer, dat 
is bijna drie en een halve keer rond de 
Aarde! 

100 PERSONEN 43 DEELNEMERS 

genieten van woon- of 
dagondersteuning in 

Landegem, Adegem of 
Deinze 

genieten van 
dagondersteuning in 

de verschillende 
dagcentra 

2020 IN CIJFERS 

12 PERSONEN 

genieten van individuele 
ondersteuning in Ten 
Bosse (Deinze) en De 

Binnenwereld (Adegem) 

160 MEDEWERKERS 

In De Vierklaver werken 160 mensen 
op voltijdse of deeltijdse basis. 
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2020 zou het jaar worden waarin we 30 jaar vzw De Vierklaver uitgebreid vieren; met in het 
voorjaar een belevingsfestival en in het najaar een apotheosefeest. Met COVID-19 werd het snel 
duidelijk dat we deze ideeën moesten loslaten. Eerst schoorvoetend, maar uiteindelijk met een 
moedige neen. Gezien de onvoorspelbaarheid leek het ons beter om definitief afscheid te nemen 
van beide initiatieven en vooruit te kijken. 30 jaar De Vierklaver zal in onze herinneringen blijven 
hangen met COVID-19 en alles daarrond, maar niet met feesten.  

2021 kondigt zich aan als overgangsjaar op verschillende thema’s: het eerste jaar woon- en 
leefkosten - Wat is de impact van de algemene vaccinatie? - Wanneer mogen we wat meer 
contacten hebben? - Het afronden van onze vorige strategische doelen en al vooruitkijken met de 
ambitieuze koersbepaling in de hand - Komen er beleidswijzigingen wat het persoonsvolgende 
budget betreft? - ... 

Tussen die vele vragen willen we verder schrijven aan ons verhaal over inclusie. We kiezen duidelijk 
voor de baseline: Warm. Betrokken. Inclusief. Het lijkt een evidentie dat je vandaag als 
zorgaanbieder kiest voor inclusie, maar in de dagelijkse praktijk merk je dat dit (veel) energie van 
alle betrokken partijen vraagt. Het blijft zowel voor organisatie als team een uitdaging om vanuit dit 
paradigma te werken. We zijn er ook van overtuigd dat dit de weg is die we moeten bewandelen. 
Mensen met een beperking zijn volwaardig en wij als organisatie willen hen daarbij ondersteunen. 
Met de inclusietoets hebben we ook een instrument in huis die zorgt dat we niet in goede 
bedoelingen blijven steken en resultaatgericht stappen kunnen zetten.  

Dit jaar gaan we ook aan de slag met een woonwensenonderzoek. Het resultaat zal niet 
onmiddellijk op korte termijn vertaling krijgen, maar wel op middellange en lange termijn. Noden 
en behoeften van de bewoners, huidige en toekomstige, veranderen en daar willen we ook vinger 
aan de pols houden. Daarnaast kunnen infrastructuur en inrichting van de sites meehelpen om de 
drempel tot inclusie zo laag mogelijk te houden. 

Inclusie kan enkel bestaan als je diversiteit toelaat en in dialoog gaat waar de verschillen soms op 
ongemak stuiten. Hierbij zijn we ervan overtuigd dat dialoog meer aanzet tot verandering dan 
confrontatie. Erkennen en waarderen van de andere haar of zijn inbreng, dragen bij tot een diverse 
maatschappij en organisatie. 

Een kanttekening: Als vergunde zorgaanbieder moet je ook het financiële huishouden op orde 
houden en is jouw antwoord (soms) beperkt op de vraag tot ontwikkelen van het burgerschap. 
Mensen met een uitgebreid netwerk vinden wel hun weg in deze complexe structuren.  

Anderzijds is het risico op armoede bij mensen met een vervangingsinkomen vele malen groter en 
kan dit aspect ervoor zorgen dat zij minder gemakkelijk toegang hebben tot de maatschappij en dit 
een struikelblok is tot inclusie. Als organisatie hebben we ook via de netwerken waarvan we deel 
uitmaken de blijvende opdracht om dit aan te kaarten bij de betrokken overheden. 

Op naar een nieuw jaar! 

VOORUITBLIK OP 2021 
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CONTACTEER ONS 

HET AANBOD VAN  
DE VIERKLAVER 

Ik heb interesse in ... 

VRIJWILLIGERSWERK 

EEN JOB 
IK GEEF DE VIERKLAVER  
GRAAG EEN FINANCIEEL  

DUWTJE IN DE RUG 

Interesse in het aanbod van De Vierklaver? 
We helpen je graag op weg om de meest 
geschikte ondersteuning te vinden.  

 www.de-vierklaver.be 

 secretariaat@de-vierklaver.be 

 09 321 91 21 

 Haarkenstraat 32 a 
9850 Landegem 

Interesse om deel uit te maken van onze 
vrijwilligersploeg? We hebben een ruim 
aanbod aan vrijwilligerstaken en stemmen 
dat volledig af op jouw wensen en 
mogelijkheden.  

 tom.demeulenaere@de-vierklaver.be 

 09 321 91 26  

 

Wil je graag aan het werk bij De Vierklaver? 
Neem dan zeker een kijkje op onze 
vacaturepagina op www.de-vierklaver.be!  

Wil jij vzw De Vierklaver financieel steunen? 
Dat kan met een gift! De Vierklaver is een 
erkend goed doel, dat betekent dat jouw gift 
fiscaal aftrekbaar is vanaf 40€. 

Overschrijven kan op BE06 8920 1218 6522 
met als mededeling ‘Gift De Vierklaver’. 

Bedankt voor de ondersteuning! 
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www.de-vierklaver.be 

vzw De Vierklaver — Haarkenstraat 32 a — 9850 Landegem 


