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Sinds 2021 lees je onder vzw De Vierklaver ‘Warm
betrokken en inclusief’. Met deze drie woorden wil 
De Vierklaver kort en eenvoudig zeggen waar we als
organisatie voor gaan en willen betekenen voor de mensen
die zich aanmelden en/of beroep doen op ons. Warm en
betrokken zijn de kenmerken die cliënten aan ons geven.
Inclusief zijn daar gaan we voor! Elke dag en in welke
ondersteuningsvorm dan ook.

We kozen deze nieuwe baseline samen met ons nieuwe
strategische plan (2021-2025). 
De uitdagingen waar we als organisatie voor staan zijn niet
makkelijk. Financieel is er de voortdurende
besparingsmodus vanuit Vlaanderen. Mensen met een
persoonlijk budget kijken en vergelijken maar worden ook
geconfronteerd met een kleiner budget. De zoektocht naar
medewerkers verloopt steeds moeilijker. Ondanks de vele
vraagstukken gaan we voor: warm, betrokken en
inclusief.

VAN 'SAMEN GROEIEN' NAAR 
'WARM, BETROKKEN EN INCLUSIEF'

https://www.de-vierklaver.be/index.php/


WOONWENSENONDERZOEK
In samenwerking met de HOGENT afdeling ortho-
pedagogie startte De Vierklaver in 2020 een woon-
wensenonderzoek in Landegem. 

We merkten dat onze huidige accommodaties niet
voldeden aan de hedendaagse noden van de huidige en
toekomstige bewoners. Hierbij vroegen we aan enkele
studenten orthopedagogie van de HOGENT om de
noden van de bewoners, hun netwerk en de buurt in
kaart te brengen. 

De studenten namen enquêtes af bij de buurt, de
families, de begeleiding en het netwerk van de cliënten.
Bij de cliënten werd gebruik gemaakt van de art-based
methode. Aan de hand van droomtekeningen konden
cliënten uitdrukken wat voor hen de ideale woning zou
zijn. Met de resultaten van het vooronderzoek wordt het
traject de komende jaren nog verder gezet.



COHOUSING PROJECT DE BINNENWERELD

https://www.youtube.com/watch?v=NYSvRBXP6IA&t=2s


WERKGROEP SEKSUALITEIT

Begin 2018-2019 begon De Vierklaver een traject in samenwerking
met Aditi vzw rond het thema relaties, seksualiteit, intimiteit,
privacy en grenzen. Er werd hiervoor een werkgroep samengesteld
bestaande uit: begeleiding, logistiek personeel en het collectief
overlegorgaan. 

We willen tegemoet komen aan de individuele noden
van onze cliënten op ieder levensdomein.
 – Jolien ortho-agoog

De belangrijkste veranderingen die de werkgroep met zich heeft
meegebracht zijn de aanpassingen in de visietekst en de
persoonlijke plannen. De nieuwe visietekst is opgesplitst in 
4 thematieken: zorg, communicatie, huisregels en accommodatie
en deskundigheid van professionals. Geen specifieke voorbeelden
werden benoemd, want individuele noden staan centraal. De
bestaande persoonlijke plannen werden aangevuld met specifieke
vragen rond intimiteit, privacy, seksualiteit en grenzen. De drempel
werd hierdoor verlaagd om hierover in gesprek te gaan.  Het was
essentieel om het taboe te doorbreken bij begeleiding, maar ook
om hen tools aan te reiken om met de thematiek aan de slag te
gaan. 

We werken in De Vierklaver o.a. met het spelmethodiek ‘Vrienden en
vrijers’ van Sensoa. Deze methode bevat allerlei getekende
speelkaarten over thematieken als het lichaam, vriendschap, partners,
seksualiteit en weerbaarheid. Op de kaarten staan vragen die
aanzetten tot een gesprek met de cliënt over de thematiek.



De inclusieacademie, een plaats waar we
gekende paden verlaten. Je mag er alles zeggen
en het gaat niet om gelijk te krijgen of te hebben.
Het gaat om verandering teweeg te brengen in de
samenleving. - Jef  Hoofd ondersteuning

INCLUSIEACADEMIE

Hoe inclusie van personen met een beperking in onze maatschappij
echt stimuleren? Deze vraag kan een organisatie als De Vierklaver niet
alleen op zich nemen. Samen met Konekt, het Vlaams
Welzijnsverbond en een Hart voor Handicap richtten we in 2021 de
inclusieacademie op. In de inclusieacademie creëren we een plaats
om gedachten uit te wisselen. Denken leidt tot handelen en zo willen
we inclusie stimuleren. De inclusieacademie richt zich niet specifiek
tot het zorglandschap, maar ook tot de modale burger. Iedere
samenkomst gaat over een specifiek thema, geleid door een
gastspreker en moderator. 

Er vonden reeds drie gratis online sessies plaats, waarbij we zo’n 
685 mensen bereikten. Halfweg mei 2022 plannen we een nieuwe
sessie in op locatie.

https://degenereuzen.be/
https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/
https://konekt.be/nl


BOERENMARKT LANDEGEM

“Ik ben Ronny en woon in De Vierklaver te
Landegem. Op vrijdag sta ik samen met de
begeleiding op de boerenmarkt. Ik vind het fijn
om producten te verkopen. We verkopen
kaartjes, confituur, kaarsen en andere producten
gemaakt in de ateliers. “

In 2021 stond De Vierklaver tweemaal per maand op
vrijdag op de boerenmarkt te Landegem. Cliënten
gesteund door begeleiders verkopen op de markt
producten uit de ateliers. Deze unieke kans zorgt ervoor
dat onze cliënten als volwaardige burgers participeren. Op
deze manier leren buurtbewoners ons en onze producten
kennen. 



BOEKENRUILKASTJE

Samen met onze bewoners bouwden
we een oud nachtkastje om tot
boekenruilkast. Iedereen die wenst
kan boeken komen ruilen en-/of deze
lezen op een bankje in onze
snoezeltuin in Landegem. We hopen
zo buurtbewoners aan te trekken die
ondertussen een praatje kunnen
slaan met onze bewoners. 



"Ik ben Steven en ik doe aan begeleid werken in de kleuterschool het Kersenpitje en in
de kinderopvang Domino. Ik volgde een cursus co-begeleider en werkte al eerder in
een school in Stekene. 

Op maandag en vrijdagvoormiddag werk ik in ’t Kersenpitje. Ik lamineer, kopieer, doe
knipwerk en speel er met de kinderen. 
In de kinderopvang Domino werk ik op woensdagnamiddag en in de vooravond. Ik
help er met het snijden van fruit, de afwas en speel met de kinderen. Ik speel enorm
graag met kinderen. De kinderen vinden mij ook echt leuk. Ik moet wel nog beter
leren hun namen te onthouden. 

Vlak voor corona ben ik verhuisd om samen te gaan wonen met mijn vriendin. Ik was
toen al aan het werk in een school, maar moest door mijn verhuis op zoek naar een
nieuwe werkplek met een nieuwe jobcoach. De zoektocht verliep door corona zeer
moeilijk. De coronaregels hebben heel wat roet in het eten gegooid. Velen stonden er
wel voor open, maar wouden toen nog even afwachten omwille van de epidemie.
Toen we in juni opnieuw contact opnamen, mocht ik deelnemen aan twee klusdagen.
Al snel daarna werd er beslist dat ik zou mogen starten in september. Ik was zeer
blij!"

STEVEN AAN HET WOORD - HET WERKBURO

Ik werk enorm graag met kinderen!



FILIP AAN HET WOORD- HET WERKBURO

Momenteel zijn 31 cliënten tewerkgesteld via het
Werkburo van De Vierklaver. Veel cliënten werken in
de non-profitsector zoals scholen, bibliotheken en
woonzorgcentra. Recent hebben ook een aantal
nieuwe partners in de retail zoals AH in Maldegem
en Delhaize in Aalter de beslissing gemaakt om te
starten met een werkpost.

De verschuivingen binnen het zorglandschap en
onze deelname aan het samenwerkingsverband
Werkburo Oost-Vlaanderen zorgen voor een
verandering bij de instroom van cliënten.

Er is een verbreding van ons doelpubliek. Personen
met een psychische kwetsbaarheid,
autismespectrumstoornis en personen die omwille
van medische redenen een (invaliditeits)uitkering
van de mutualiteit ontvangen of van een
werkloosheidsuitkering genieten vinden vaker de
weg naar De Vierklaver. 

https://www.youtube.com/watch?v=cAbmigwOnVg&list=PLGB8nft2zgPZ9B8yO8XhdVNE29bikU8F-


Buurtpunt Onder ‘t Perron werd in 2019 opgericht. Het is een
samenwerking tussen NMBS/Infrabel, stad Deinze,
geëngageerde buren en de vijf voorzieningen: De Vierklaver,
De Triangel, Humival, Verburght en BuSo Ten Dries. 

In het winkelpunt verkopen we producten van de
verschillende voorzieningen en Oxfam Wereldwinkels. Je kan
er terecht voor een take-away koffie of om eventjes te
wachten tot je trein aankomt. Creaworkshops, inclusieve
ateliers en burenbabbels hebben ook een plaats gekregen in
het buurtpunt. Er valt dus heel wat te beleven!

Door corona heeft de opstart van het buurtpunt heel wat
achterstand opgelopen, maar op 19 april 2022 zijn ze klaar voor
de echte start. Onder ’t perron is open elke dinsdagnamiddag en
vrijdag. Raadpleeg de website of de facebookpagina voor de
agenda.

BUURTPUNT ONDER 'T PERRON

Een plek voor en door de buurt

https://ondertperron.be/
https://www.facebook.com/ondertperron


In de ateliers maken we met de
cliënten heel wat producten zoals
zeepjes, wenskaarten, confituur,
kerststukjes en kaarsen. Door
corona konden we deze producten
niet verkopen op onze kerstmarkt.
We besloten de webshop Kadoe op
te richten. In de webshop verkopen
we onze producten gemaakt in de
verschillende ateliers van 
De Vierklaver. 

WEBSHOP KADOE

webshopkadoe.be

https://www.webshopkadoe.be/
https://www.webshopkadoe.be/


CORONA - 
ISABELLE AAN HET WOORD

Ik ben Isabelle en woon in De Vierklaver te Landegem.
Ik volg de ateliers bakken, dansen en muziek en Beleef
TV. Tijdens 2021 was ik heel blij dat ik kon gaan
bakken. Ik bak brood en ovenkoeken voor de huizen.
Het bakatelier mocht door corona enkel doorgaan
samen met de mensen van ons huis. Dat was iets
minder leuk. Ik heb graag mensen rondom mij, dus
een grotere groep is leuker.



CORONA - 
BEGELEIDSTER KATRIEN AAN HET WOORD

Corona zorgde ervoor dat we met onze atelierwerking in Landegem moesten overschakelen naar
een alternatieve werking in de Klaverhoeve. Een verandering die het aanpassingsvermogen van de
cliënten enorm op de proef stelde. Toch bracht dit ook heel wat positieve effecten met zich mee. 

Naast het gemis aan cliënten en begeleiders uit de huizen, genoten veel cliënten van de rust en de
stilte die het werken in kleine groep met zich meebracht. Cliënten stimuleerden elkaar in het
ontdekken van nieuwe talenten en mogelijkheden. Het was voor ons begeleiders dan ook
verrassend aangenaam om dit te mogen meemaken. Ze namen ons mee in hun creatieve
ontdekkingstocht. Ateliers werden op hun initiatief omgebouwd, ieder zocht en vond zijn eigen
hoekje. 

Tijdens de deelnemersvergaderingen wisten de cliënten heel goed te verwoorden welke aspecten
ze misten van de overkoepelende werking, maar ook wat ze positief ervaarden en wat ze graag
wensten te behouden. De cliënten getuigden van een ongelooflijk aanpassingsvermogen. We waren
als begeleiding dankbaar om deze flexibiliteit van onze cliënten te mogen ervaren. 

"Corona versterkte het groepsgevoel"



Met het project relatieopbouw in samenwerking met de HOGENT
leren enkele eerstejaarsstudenten orthopedagogie De Vierklaver
en de cliënten kennen. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek
peilen de studenten naar de interesses van de cliënt,
aaneensluitend plannen ze samen enkele activiteiten.

PROJECT RELATIEOPBOUW

"Ik ben Ginette en woon in De Vierklaver te Landegem. Kato kwam
mij enkele malen bezoeken in De Vierklaver. Bij de eerste
ontmoeting babbelden we veel om elkaar wat te leren kennen. Ze
vroeg wat ik graag deed en wat ik graag eens zou doen. Ik speel
graag spelletjes, wandel graag en vind het ook leuk om eens iets te
gaan drinken.

Wanneer Kato op bezoek kwam deden we samen allerlei
activiteiten. We speelden samen UNO, wandelden in de buurt en
in Landegem en we zijn zelfs iets gaan drinken op de markt in
Deinze! Het waren leuke namiddagen!"



In september 2021 vroegen we net als in 2015 de mening aan onze medewerkers over hoe het is om in 
De Vierklaver te werken. We vergeleken beide cijfers.

De bevraging kende 4 thema’s:

                

Zelfsturing
Teamcoaching, teamzelfsturing en het samenwerkingsklimaat kregen een veel betere score dan in 2015. 
Bij communicatie en besluitvorming is er ook een positieve evolutie, maar er is nog verbetering mogelijk.

Psychosociaal welbevinden en arbeidsomstandigheden
We zien een stijging in zowel de emotionele als de fysieke belasting van het werk in De Vierklaver. Samen met
het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk houden we dit verder goed in de gaten.

Enkele weetjes
- Het engagement is volgens onze enquête het hoogst bij de logistieke medewerkers van De Vierklaver.
- Veel medewerkers (40%) weten niet of ze zich hun huidige job zien uitoefenen tot aan hun pensioen.
- 96% van alle medewerkers De Vierklaver zouden het bij anderen aanraden om te komen solliciteren.

MEDEWERKERSBEVRAGING

 Psychosociaal welbevinden stress & burnout, werkdruk

 De 5 A's arbeidsomstandigheden, - organisatie, voorwaarden, -inhoud en -relaties

Zelfsturing teamcoaching, besluitvorming, samenwerkingsklimaat

 Grensoverschrijdend gedrag op het werk

> Meer lezen?

https://mailchi.mp/c6b799b748c6/medewerkersbevraging


INSTAGRAM

Eind februari 2021 startten we met onze
instagrampagina. Op die manier vergroten we
onze zichtbaarheid.

https://www.instagram.com/vzwdevierklaver/

