
Dienstencentrum GID(t)S vzw
Groeien in Vertrouwen

In dit jaarverslag willen we u een overzicht geven van de toe-

gevoegde waarde van Dienstencentrum GID(t)S. Of kunnen 

we ook spreken over toegevoegde waarden ? Zit de kracht 

van onze samenwerking enkel in efficiëntie en in het realiseren 

van besparingen of extra inkomsten ? Of is er meer ? Heeft 

de samenwerking tussen de vier operationele vzw’s binnen 

Dienstencentrum GID(t)S ook betekenis op het gebied van 

waarden ? En wat is dan de inspiratiebron om die waarden 

levend te houden ? 

Op gebied van toegevoegde waarde zijn de voorbeelden 

legio. Zo kozen we ervoor om vanaf april 2012 te werken met 

één gecentraliseerde bouwploeg. Zo besparen we niet enkel 

op kosten (bvb. slechts één machinepark), maar kunnen we 

vooral ook korter op de bal spelen, grotere verbouwingswer-

ken aanpakken en onze ploeg meer specialiseren. 

Ook samenwerking met externe stakeholders krijgt meer kan-

sen vanuit het groter geheel van Dienstencentrum GID(t)S. 

Samen met ADMB werd ADMB Social Invest Middelpunt op-

gericht, een vennootschap die de bouw van het vakantieverblijf 

Middelpunt financiert.  Dankzij een substantiële inbreng van de 

ADMB groep kunnen we investeren in onbeantwoorde noden 

van mensen. In dit geval is dit het bieden van kwaliteitsvolle 

vakantie aan mensen met een zware zorgvraag. 

WoorD van De voorzItter

In een wereld die steeds zakelijker en meer juridisch wordt, is 

het belangrijk om tegenwicht te geven. Cijfers en regels zijn 

immers maar een middel in de maatschappij. We moeten een 

tegenwicht geven zodat deze niet het doel worden. 

Want anders verliezen we de essentie – het resoluut kiezen 

voor mensen – uit het oog. 

Die essentie willen we niet uit het oog verliezen. Daarom ston-

den we in 2012  met de Raad van Bestuur en de directies van 

Dienstencentrum GID(t)S stil bij de bron van de waarden en ge-

drevenheid in onze organisatie: de bijbels christelijke verhalen.  

toeGevoeGDe WaarDen

Maar ook op gebied van toegevoegde waarden werden dui-

delijke stappen gezet. Zo trok de voltallige Raad van Bestuur 

zich gedurende 2 dagen terug om na te denken over het spi-

ritueel leiderschap in de organisatie. In onze statuten staat dat 

wij ons laten inspireren door het Bijbels Christelijke verhaal. 

We hebben dit tijdens deze tweedaagse expliciet bevestigd, 

én ons dan ook de vraag gesteld wat dit concreet betekent.

Het belangrijkste blijft evenwel datgene wat we dagdagelijks 

betekenen voor de mensen die op ons beroep doen. 

Ik hou er dan ook aan om iedereen – verantwoordelijken,    

medewerkers, vrijwilligers en partners – van harte te danken 

voor hun waarde(n)volle inzet van het voorbije jaar. 

Koen Vandelanotte 

Voorzitter 

We werden hierbij begeleid door Rik De Wulf.

Samen bevestigden we dat we er blijven(d) voor kiezen om de 

mens centraal te zetten. Dit betekent dat we kiezen voor een 

warme betrokkenheid op mensen, dat we kiezen om verder 

te gaan dan wat moet, en dat we dit doen in grote openheid 

tegenover mensen die dezelfde doelstellingen behartigen (al 

dan niet vertrekkend vanuit een andere inspiratiebron). 

We kiezen er dus ook in de toekomst voor om ons te laten 

inspireren door de bijbels christelijke verhalen. 

We willen dat dit geen dode letter blijft, dus gingen we er ver-

Zoektocht naar behoud van spiritueel kapitaal



der mee aan de slag. Net als in 2011 hadden we het geluk 

om met het hele directieteam twee dagen op stap te gaan 

met bijbelkenner Prof. Peter Schmidt. 

Hij wijdde ons in in de brieven van Paulus. De boodschap 

in die brieven is radicaal: ons geloof is geen soort ‘pensi-

oenverzekering’ voor een latere ‘hemel’, geen ‘geestelijke 

ruilhandel’, maar een voortdurende oproep om – als vrije 

mensen – geëngageerd, radicaal en onvoorwaardelijk te 

kiezen voor de ander. 

Of … zoals het krachtig maar uitdagend samengevat is in 

een  betekenis van de Bijbelse naam Jahweh … ‘ik zal er zijn 

voor jou’.

Het blijft een permanente opdracht voor elk van ons om te 

luisteren naar de verhalen van de mensen in onze organisa-

tie. Die verhalen getuigen of we bovenstaand engagement al 

dan niet waarmaken. 

toeGevoeGDe WaarDe

Een antwoord op verzakelijking
Onze maatschappij is voortdurend in verandering. Daarbij 

wordt steeds duidelijker dat een zakelijk en juridisch denken 

de overhand neemt. Binnen dergelijke evoluties willen we er-

over waken dat empowerment – zorgen dat mensen kracht 

vinden om zelf keuzes te kunnen maken – niet verloren gaat. 

Dit noopt ons ook tot nadenken over en werken aan onze 

structuren. De vzw-structuur is niet noodzakelijk altijd de 

beste structuur om onze doelen te realiseren. Het voorbije 

jaar creëerden we nieuwe structuren om belangrijke, toe-

komstgerichte doelen te realiseren. 

Van Orthopedie Mariasteen tot Orthotaal cvba 

Binnen de orthopedie 

van Mariasteen stelden 

we vast dat de inbed-

ding binnen een grote, 

industrieel georgani-

seerde vzw niet lan-

ger evident was. Niet 

zozeer wat betreft het 

technische werk, dat 

perfect past binnen de doelstelling van Mariasteen (tewerk-

stelling van personen met een beperking), maar vooral aan 

de kant van de verstrekkers. 

Als we een betekenisvolle rol willen blijven spelen op gebied 

van hulpmiddelen voor personen met een beperking, en 

als we een tegenwicht willen blijven bieden, dan hebben 

we nood aan een kleine entiteit, die flexibel en krachtig kan 

inspelen op technische evoluties en de noden van de gebrui-

ker. 

We hebben hierbij gekozen voor het model van een coöpe-

ratieve vennootschap met als naam Orthotaal. 

Deze CVBA is ingebed in Dienstencentrum GID(t)S. Mo-

menteel zijn er drie coöperanten (Mariasteen vzw, Dien-

stencentrum GID(t)S vzw en Mobiel Kwestie bvba), maar de 

structuur laat toe dat andere organisaties toetreden om de 

werking te versterken. 

De dynamiek die zo ontstond, zorgde er tevens voor dat een 

aantal nieuwe verstrekkers het team kwamen versterken.

Middelpunt, vakantieverblijf met de puntjes op zorg

Met de realisatie van het vakantieverblijf Middelpunt in Mid-

delkerke willen we inspelen op een belangrijke maatschap-

pelijke nood: zorgeloze vakantie aan zee, voor mensen met 

een beperking en/of zorgvraag. Zo is er een heel specifieke 

samenwerking met de ALS Liga. Voor mensen met ALS en 

hun familie zijn er heel weinig kansen tot een goed onder-

steunde vakantie.

Ook voor groepen en gezinnen met een gezinslid 

met beperking zijn de échte vakantiemogelijkhe-

den waar zorg aangeboden wordt, beperkt maar 

o zo noodzakelijk, zowel voor de mensen met 

beperking als voor hun omgeving.

Middelpunt wil hier een antwoord op bieden. 

Dit volledig toegankelijke vakantieverblijf telt 44 

kamers, ingericht met alle comfort, en functioneert 

als een hotel, met een ruim culinair en recreatief aanbod.



Toegevoegde waarde(n) over de beleidsdomeinen heen

Waarden vertalen in symbo-

len en rituelen, mensen ook 

na hun dood een plaats wil-

len geven, een herinnering 

levend houden,… het zijn 

niet de eerste dingen waar 

je als werkgever zou aan 

denken.  Voor beschutte 

werkplaats Mariasteen en 

Sociale Werkplaats  Molen-

dries zijn deze zaken wel 

belangrijk. In het najaar van 

2012 werd daarom het Huis 

van Johan ingehuldigd. 

Zustervzw Dominiek Savio Instituut heeft al langer een 

plaats en een ritueel om hun overledenen in herinnering te 

houden. Voor elke persoon die er sterft, wordt door een 

naaste een witte steen met zijn of haar naam in het water 

gelegd om hem of haar nooit te vergeten.

Mariasteen en Molendries zijn de laatste jaren getroffen 

door het overlijden van meerdere mensen. Ook hier leefde 

de wens dat ook zij niet vergeten mogen worden en werd 

gezocht naar een plaats en een symbool om dit vorm te 

geven. 

Toen Johan Baelde, werknemer van de houtafdeling, 

gestorven is, heeft hij een huis achter gelaten waar hij met 

héél veel geduld aan gewerkt 

heeft. 

De familie van Johan heeft het 

aan Mariasteen geschonken. 

Uit dankbaarheid hebben we het 

huis een plaats gegeven in de 

houtafdeling, waar Johan altijd 

gewerkt heeft. 

Daar had iemand de idee van 

‘waarom zouden we van dit huis 

niet de plek maken om al onze 

overledenen te gedenken?’ 

En zo gebeurde het… 

Op de inhuldigingsviering werden familie en collega’s uitge-

nodigd van de mensen van Mariasteen en Molendries die de 

voorbije twee jaar gestorven zijn. Rondom het ‘Huis van Jo-

han’ werd voor elk van hen een hand in klei met hun naam erin 

geschreven, geplaatst door een familielid of een collega. 

Zo zijn deze werknemers blijvend met hun collega’s en werk-

plek verbonden.  

Iedere keer als er in de toekomst iemand komt te sterven, zal 

een korte viering plaatsvinden om een nieuwe hand met de 

naam van de overledene toe te voegen. 

Het Huis van Johan wordt zo een huis voor elke werknemer 

van Mariasteen of Molendries.

Om een dergelijk project te realiseren, zijn belangrijke 

investeringen noodzakelijk. Ook al konden we rekenen op 

steun van de Provincie West-Vlaanderen en van de Vlaamse 

Overheid (binnen het programma Toerisme voor Allen), dan 

nog bleven de investeringen te zwaar voor Mariasteen om 

dit alleen te dragen. 

We zijn dan ook zeer dankbaar dat we konden samenwer-

ken met de ADMB groep. Samen met de ADMB groep werd 

een BVBA opgericht: ADMB Social Invest Middelpunt. 

Deze BVBA geeft vastgoedcertificaten uit, om op die ma-

nier het gebouw te realiseren. 75% van de vastgoedcertifi-

caten werd gekocht door de ADMB groep, het saldo door 

de vzw’s van Dienstencentrum GID(t)S. 

Beide voorbeelden geven aan hoe we verder werken aan 

het bereiken van ons doel - maximaal kansen creëren voor 

mensen met een beperking - en hoe we hiervoor zoeken 

naar de juiste middelen en structuren. 

Met deze nieuwe initiatieven evolueren we in de richting 

van een netwerkstructuur, waarbij ook externe partners 

betrokken zijn. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het 

doel niet uit het oog verloren wordt, en dat de structuur 

niet belangrijker wordt dan het doel. 

Huis van Johan



EEn bEEld dat mEEr zEgt dan 1000 woordEn...

In 2012 kreeg Jobcentrum vzw een geheel nieuwe ‘look’, een nieuwe huisstijl zoals dat 

in vaktermen heet. Dit was het eindresultaat van een intense samenwerking tussen en 

overleg met personeelsleden, cliënten, werkgevers en andere stakeholders. 

Want een huisstijl is niet zomaar een mooi beeld, een flashy logo of een welklinkende 

slagzin. Het is een visuele weergave van wie je bent, waarvoor je staat en welke waar-

den je wil aan je doelgroep(en) overbrengen. 

Om zijn eigen identiteit scherper te stellen ging Jobcentrum in interactie met zijn 

verschillende stakeholders, zowel intern als extern. Het werd een boeiende zoektocht 

naar de waarden die men belangrijk vond en die men in Jobcentrum herkende.

Samen met een externe partner werden deze waarden in beelden omgezet. 

Deze beelden vertalen dat men in Jobcentrum de mensen en hun competenties    

centraal zet, dat men naar zijn of haar verhaal luistert en voorbij de beperkingen naar 

de mogelijkheden kijkt. 

Achter elke mens - of hij nu cliënt, werkgever of personeelslid is - schuilt een boeiend 

verhaal, de moeite waard om te beluisteren!

“Ik en mijn portret”

Net als de voorgaande jaren waagde de volwassenwerking 

vanuit het dagcentrum zich ook in 2012 aan een creatief 

project. Dit jaar vonden de gebruikers hun inspiratie in de 

schilderkunst. 

Volgens eigen smaak en stijl kozen de schilders van dienst 

een bekend werk of artiest om hun zelfportret op te baseren.

De kunstwerken zijn stuk voor stuk pareltjes geworden en 

resulteerden in een verrassende en kleurrijke tentoonstelling 

in het restaurant van Dominiek Savio Instituut “Zet je Bie”. 

Er werd ook een groepswerk gemaakt gebaseerd op een  

bestaand werk waarop alle kunstenaars afgebeeld werden, 

op  gelijke hoogte, zonder beperking.

Zowel voor de kunstenaars en begeleiders als voor de toe-

schouwers was deze tentoonstelling een hartverwarmende 

ervaring.

Brugklas van het basisonderwijs Dominiek Savio op bezoek in 
Metaal & Montage van Mariasteen! 

“Naar aanleiding van ons thema ‘de fiets’ gingen we op bezoek in Mariasteen, waar ze 

echte fietsen maken. We gingen zelf ook met de fiets naar daar, een leuk fietstochtje!

In Mariasteen zagen we hoe de mensen die er werken, een volledige fiets in elkaar 

steken: ze beginnen met de losse stukken en zetten die één voor één vast: het stuur, 

de wielen, het zadel,...alles gebeurt stap voor stap en op het einde is de fiets helemaal 

klaar!

We vonden het super interessant en als we groot zijn, zouden we ook graag in zo’n 

grote fabriek werken!”



Centrale diensten Dienstencentrum GID(t)S vzw

Kennis & Expertise
Structuren
De kennis- en expertisecel werd versterkt door Veerle Wouters. Zij 
nam in mei de taak van coördinator op. Zij bracht de kennis binnen 
de verschillende domeinen verder in kaart, bouwde haar intern en 
extern netwerk op en verdiepte zich in het opbouwen van expertise 
rond het valoriseren van diensten en producten. Na afstemming op 
verschillende niveaus pasten we de overlegstructuren aan. Prof. Dr. 
P. Prinzie kon zich nog meer focussen op de ondersteuning van de 
onderzoeksactiviteiten.
Onderzoeksactiviteiten
Het speerpunt van Dienstencentrum GID(t)S blijft hersenverlamming. 
- Het doctoraatproject van E.Monbaliu kwam in de laatste fase te-
recht. Dit resulteerde in publicaties in verschillende tijdschriften. Ver-
der was hij gastspreker op verschillende internationale congressen.
- Binnen KHBO werd het project “ontwikkeling en validering van een 
onderzoeksinstrument voor slik- en voedingsproblemen bij kinderen 
en adolescenten met dyskinetische cerebrale parese” weerhouden. 
Voor de periode van 3 jaar zal Dienstencentrum GID(t)S partner zijn 
in het project.
- Een nieuwe onderzoekslijn rond ‘CP en Constraint Induced Move-
ment Therapy’ in samenwerking met K.U.Leuven werd opgestart.
Valorisatie
- Ad hoc werkgroepen rond Sociopoly, Adremo en Sunbike startten 
met als doel het vermarkten van deze producten te onderzoeken. De 
operationele vzw’s kregen ondersteuning in het opmaken van een 
businessmodel rond deze producten.
Innovatie
- Via de Cera Award erkende de jury dat Dominiek Savio Instituut, en 
in uitbreiding Dienstencentrum GID(t)S, op vlak van technisch-we-
tenschappelijke innovatie een voorbeeld is voor andere social profit 
organisaties.

Communicatie 

Technische ploeg 

ICT

Waar in 2011 de focus lag op het uitbouwen van het website-
platform voor Dienstencentrum GID(t)S, zijn we in 2012 voor een 
aantal afdelingen op zoek gegaan naar de kern van onze commu-
nicatie: “welke boodschap willen we aan wie brengen op welke 
manier?”
U las al dat deze grondige identiteitsoefening bij Jobcentrum 
resulteerde in een nieuwe huisstijl en communicatietools, telkens 
afgestemd op de verschillende stakeholders van Jobcentrum.
Kinderdagverblijf ’t Stationnetje kende een totale make-over met 
een nieuwe folder en website, evenals het arbeidszorgproject van 
Sociale Werkplaats Molendries, ’t Buurtwinkeltje. 
Dit geeft beide uiteenlopende afdelingen extra kansen om hun 
aanbod op een duidelijke en aantrekkelijke manier over te bren-
gen aan hun eigen doelpubliek. 
Daarnaast bood de actualiteit geregeld opportuniteiten om onze 
centrale boodschap - dat mensen met beperking tot heel wat in 
staat zijn zolang je hen maar kansen geeft - bij het grote publiek 
kracht bij te zetten.

Zo zetten we n.a.v. het BK veldrijden op het domein van Dien-
stencentrum GID(t)S en de Olympische Spelen/Paralympics ook 
de mogelijkheden voor en het belang van sport voor mensen met 
een beperking in de verf. We deden dit aan de hand van concrete 
voorbeelden: GIDOS-lid Sven Decaesstecker die de Victor Boin 
Trofee ontving, het E-hockey team dat zilver behaalde op het 
EK, de leerlingen van het  secundair onderwijs Dominiek Savio 
die samen met de Westvlaamse sportscholen een “Olympische 
Sportdag” organiseerden,…

in 2012 kreeg de centralisatie van de IT-medewerkers tot één 
team verder vorm. Er kwam één meldpunt voor problemen, de 
“helpdesk”, met één mailadres en telefoonnummer.
Ook de aankoop van materialen en het beheer van programma 
werd verder gecentraliseerd.  
Voor geheel Dienstencentrum GID(t)S werd verder gebouwd aan 
de gemeenschappelijke serverinfrastructuur, netwerken en WIFI. 
Ook de vrijwilligers van Dominiek Savio Instituut droegen hun 
steentje bij tot de uitbouw van de ICT-dienst, zij zijn nu verant-
woordelijk voor het ophalen en verdelen van printertoners en 
dergelijke. 
Een win-win voor beide partijen.

De samensmelting van de technische diensten en bouwploeg 
tot één technische ploeg geeft extra kansen voor de gehele 
werking. Energie-en bosbeheer worden over het volledige 
domein opgevolgd wat efficiënter en kostenbesparend werkt. 
Opvolging van bouwwerken (Middelpunt, verbouwing leef-
groepen,...) en technische problemen - net als bij ICT is er één 
centraal meldpunt - wordt over de vzw’s heen aangestuurd. 
Zo kan men niet alleen korter op de bal spelen, maar worden 
ook de mogelijkheden van de (doelgroep)werknemers en hun 
specialisaties ook beter benut. Mensen worden aangesproken 
op hun kwaliteiten en zo maken we onze eigen doelstellingen 

(“Als je wat je kunt…”) waar.



Raad van Bestuur Dienstencentrum GID(t)S vzw

Voorzitter  Dhr. VANDELANOTTE Koen

Ondervoorzitter  Dhr. VERMEERSCH Gilbert

Gedelegeerd bestuurder  Dhr. VANNESTE Philip 

Schatbewaarder  Mevr. SCHOCKAERT - MAES Els

(*) bereik doelgroep onderwijs: van de 621 zijn er 272 leerlingen die beroep doen op het domein zorg 
(**) 52 % is berekend op reguliere PH-MOO (Persoon met Handicap - Modulair Opgebouwde Opleiding)

In Memoriam | Dhr. Danny Verbeke

Met Danny Verbeke 

verloor Dienstencentrum 

GID(t)S voor het tweede 

jaar op rij een gedreven 

bestuurder.

Danny Verbeke was een 

minzaam man. Hij was 

niet de man van de grote 

woorden, maar hij was 

steeds bekommerd om 

het welzijn van de mensen met beperking. 

Zijn engagement voor het geluk van onze 

bewoners en medewerkers, en zijn positieve 

inbreng in gesprekken en vergaderingen, hebben 

veel voor ons betekend.

Danny Verbeke was gehuwd met mevr. Marleen 

De Rop en vader van twee dochters. Hij is 67 

jaar geworden.

LEDEN 

Mevr. ADRIAENS Patricia

Dhr.. BEELPREZ Luc

E.H. BREYNE Pierre

Mevr. LEYSEN - DEPUYDT Christine 

Dr. TERWECOREN - DERAMMELAERE Magda

Dhr. GOESAERT Luc

Dhr. VAN OOST Johan

Mevr. VANDERHAEGHE - VANDENBROUCKE Miche

WAARNEMENDE LEDEN 

Mevr. PYSON Taziana

Dhr. SABBE Bart

Dhr. STAELENS Koen

Dhr. VERZELE Mario

Dhr. VANDENBERGHE Jozef

Mevr. VANDENBULCKE - VANDELANOTTE Marijke

ERE-LEDEN  

Dhr. BODE Marcel

Dhr. DE PRYCKER Gaston

Dhr. VANDELANOTTE Roger

Dhr. LEURIDAN Olav

Dhr. DE CLERCK Remi 

Dhr. DELODDER Marcel

Dhr. DENYS Paul

Mevr. DEVOLDERE Rose-Mie

KErnCIJfErS 2012

  Beleidsdomein Zorg Onderwijs  Werk 
Toeleiding

werk 
Totaal

  vzw

  bereik doelgroep

  aandeel ambulant

  % personen met fysieke  en/
of neuromotorische beperking

  nieuwe cliënten 2012

  aantal FTE begeleidend 
  personeel

  aantal (koppen) 
  bezoldigde werknemers

Dominiek 
Savio Instituut

791

44%

95%

201

331,56

535

Onderwijs 
Dominiek Savio

621(*)

56%

99%

190

117,06

143

 Mariasteen
 Sociale 

Werkplaats 
Molendries

 620 46

29% 0%

42%  25%

40  7

129,28  5,5

807 40

Jobcentrum

701

91%

51%(**)

701

42,9

47

Dienstencentrum 
GID(t)S

2.158

44,04%

65%

1.139

626,3

1.572

Dhr. OLIVIER Marc

Mevr. VAN BIERVLIET Gudrun

E.H. VANDECASTEELE Herman


