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2018
GROEIEN IN VERTROUWEN

VOORWOORD
In 2018 werd Dienstencentrum GID(t)S officieel Groep Gidts.

Ondertussen klinkt de nieuwe naam al vertrouwd in de oren. Wat er gedurende een 
jaar in al de geledingen van Groep Gidts gebeurt, welke klemtonen er worden gelegd 
en welke resultaten er worden behaald,  is moeilijk samen te vatten in een aantal 
pagina’s.

Vanuit de invalshoeken Gedreven, Verbonden, Duurzaam, Innoverend en 
Geïnspireerd zetten we in dit jaarverslag een aantal realisaties en verhalen in de 
kijker. Ze getuigen allemaal van hoe we onze missie elke dag opnieuw in de praktijk 
vorm geven. 

Benieuwd om nog meer over Groep Gidts te weten? Neem een kijkje op onze 
website. Of misschien nog beter, kom eens langs. Ons bezoekerscentrum neemt u 
graag mee op weg doorheen de verschillende initiatieven. 

Patricia Adriaens - Voorzitter
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INZETTEN OP SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP 
In 2018 startte Dominiek Savio met de beleefwinkel hARTwerk. De beleefwinkel is een 
totaalproject van de dagbesteding volwassenen. Je kan er  terecht voor hand- 
gemaakte creaties en geschenken. Daarnaast is de beleefwinkel  een verkooppunt 
van Oxfamproducten, een afhaalpunt van Biobello (biologische groente- en fruit- 
pakketten) en het strijkbureau Pico Bello uit Lichtervelde.

hARTwerk biedt een unieke kans aan cliënten om actief deel te nemen aan de 
maatschappij. Het wil op een positieve manier de beeldvorming rond mensen met 
een beperking aanscherpen. Het is een plaats van ontmoeten, een plek voor inclusie, 
waar mensen van buiten en binnen Dominiek Savio kennismaken. Zo organiseren we 
ook workshops samen met onze cliënten.

De cel Onderzoek & Innovatie ondersteunt de dagbesteding bij dit traject in het 
kader van Sociaal Ondernemerschap.

RITA DEMARE
burgemeester Hooglede-Gits
“Ontmoeten en beleven staan voorop. In de beleefwinkel ontdekken we, op een 
unieke manier, talenten en mogelijkheden van mensen met een handicap.  
Dagelijks kan er kennis gemaakt worden met het creatief talent en het bijzonder 
productieproces.”

 GEDREVEN

POSITIEF ZELFBEELD
Binnen de afdeling Metaal & 
Montage van Mariasteen wordt 
gewerkt met het Light Guide 
System, een technologische 
toepassing ontwikkeld als hulp bij 
montageopdrachten. Tania is fan 
van het eerste uur! 

Tania groeide op in een pleeg- 
gezin en werkt reeds 28 jaar 
in onze organisatie. In eerste 
instantie leerden we haar kennen 
als een plichtsbewuste, maar 
eerder ingetogen collega. Door te 
leren werken met het montage-
systeem, kreeg Tania een enorme 
boost aan zelfvertrouwen.
Wie nu voorbij haar tafel  komt,  
ziet steevast een positief 
ingestelde, enthousiaste en 
gedreven medewerker die 
terecht zeer trots is over haar 
prestaties.

Recent verscheen een artikel 
over Tania in  het tijdschrift Pleeg-
zorg. Daarin werd ze voorgedra-
gen als rolmodel voor mensen die 
opgroeien in een pleeggezin.

TANIA DEGRANDE
medewerker Mariasteen
 “De inzet van technologie leidt 
tot een positief zelfbeeld en 
trots.”

BEGELEIDEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS
Tijdens het schooljaar 2018-2019 startte Lieselot De Vos in het basisonderwijs 
als personeelscoach. Haar specifieke doelstelling is om nieuwe personeels- 
leden te begeleiden en te ondersteunen. Een boeiende taak, waarbij ze 
nieuwe gemotiveerde en leergierige  medewerkers helpt hun weg te vinden 
in deze grote organisatie. Over hun kennis en vaardigheden beschikken ze al, 
maar Lieselot ondersteunt hen bij vragen, onzekerheden en zorgen.

Vanaf volgend schooljaar willen we het concept van een vertrouwenspersoon 
doortrekken naar andere afdelingen. Starten in een nieuwe job brengt telkens 
twijfels en onzekerheden met zich mee. We zijn er dan ook van overtuigd dat 
dit helpt om nieuwe mensen zich vlugger thuis te laten voelen, hun ervaringen 
te delen en zo sterktes naar boven te laten komen.

Zo helpen we mensen hun gedrevenheid te tonen.
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DOMINIEK SAVIO (BE-)LEEFT
We tekenen 30 september 2018, een staalblauwe hemel en 
een uitnodigende herfstzon. Dominiek Savio viert zijn 60ste 
verjaardag onder gunstige weersomstandigheden. 
 
Medewerkers, cliënten en leerlingen slaan de handen in elkaar 
en bieden de bezoeker een keuze uit meer dan 50 activiteiten. 
Om het geheel vlot te laten verlopen wordt het aanbod 
gebundeld in vijf  routes : actie, muziek, artistiek, innovatie  én 
culinair.

 
Bijna 5.000 bezoekers weten de inspanningen en het warme 
onthaal van de 800 vrijwilligers zeer te appreciëren. Het is een 
verhaal van verbondenheid en betrokkenheid, een prachtige 
weerspiegeling van het unieke DNA van Dominiek Savio. Een 
hoogtepunt in de geschiedenis en meteen ook een trotse 
vooruitblik op een toekomst die we vol vertrouwen mogen  
tegemoet zien.

GEZAMENLIJK UNIEK
Op vrijdag 29 september 2018 bogen we ons met alle 
personeelsleden van het secundair onderwijs over de 
vraag: ‘Waar zijn wij samen uniek in?’ 

Het resultaat van de brainstorm gaf ons 4 speerpun-
ten die we als medewerkers van Dominiek Savio  willen 
uitdragen. Het zien van kansen (in het maatwerk dat we 
naar streven), collegialiteit (door elkaar te zien), passie 
(uit liefde voor de job) en humor (als ingrediënt voor 
relativeren) bepalen onze gezamenlijke uniekheid.  
Deze functiebeschrijving werd door de Raad van 
Bestuur bekrachtigd op 18 oktober 2018 en door de 
Schoolraad op 6 december 2018.

Als extraatje kreeg elk personeelslid een badge als 
knipoog naar deze nieuwe functiebeschrijving.

VERBONDEN

FUNDRAISING DINER
Meer dan honderd genodigden genoten van het tweejaarlijks diner ‘Move 
Forward’.  Het team van chef Franky Vanderhaeghe (** St.-Nicolas-Elverdinge) ging 
samen met onze medewerkers van D’Oude Melkerij en Molendries aan de slag om 
een uitmuntend diner samen te stellen, in het betoverende decor van het 
Lauretum in Jabbeke. 
Het diner werd georganiseerd ten voordele van het fonds ‘Research & Innovation’ 
van Groep Gidts.  Het fonds financiert specifiek wetenschappelijk onderzoek en de 
ontwikkeling en implementatie van innoverende technologieën.   

Dankzij de inzet en steun van onze donateurs blijven we kansen creëren voor en 
met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. 

PORTFOLIO DOMINIEK SAVIO SECUNDAIR
Een portfolio is een instrument waarin de leerlingen van het secundair onderwijs hun  
talenten en competenties verwoorden, maar ook benoemen waar ze hulp bij nodig hebben 
en wat niet lukt. Naar aanleiding van zijn portfolio vertelde Jordy Thery het volgende:

“Mijn grootste angst is dat mensen iets van mij verwachten dat ik niet kan en dat ik hen zou 
teleurstellen.”
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DUURZAAM

GROENONTWIKKELING DOMEIN
In 2017 keurde het Agentschap Natuur & Bos een plan goed 
waarbij krijtlijnen gespecifieerd werden om de groenzones op 
het domein beter te kunnen beheren. 

Dit plan werd, in eerste instantie, beperkt opgesteld, maar door 
de weinig gespecificeerde maatregelen is het niet meer 
mogelijk om het bosbeheer hier verder op af te stemmen. 
Samen met een onderzoeksgroep groenmanagement van 
Hogeschool VIVES willen we in 2019 het bosbeheerplan 
verfijnen. Hierbij focussen we op meer individuele benadering 
van het bestaande groen op het domein, rekening houdend 
met de randvoorwaarden (participatie, parkeerbeleid, …).

KORTE KETEN
Het team van restaurant Molendries koos bewust voor de korte 
keten en wil zo de lokale economie ondersteunen.

 
Het persoonlijk contact met de producent garandeert de 
versheid en kwaliteit van de producten en zorgt voor nóg meer 
verfijning in de gerechten. Zonder veel voedselkilometers of 
verpakkingsafval gaan we op zoek naar unieke smaken. 
Voortaan kopen we dus onze kazen en groenten op de 
Roeselaarse Lokaalmarkt en ambachtelijk ijs bij SurprICE in 
Houthulst.

 
Straks wordt een samenwerking opgezet met het maatwerk-
bedrijf Aarova uit Oudenaarde, voor de aankoop van duurzaam 
vervaardigde pastaproducten.

DUURZAAM ONDERNEMEN
Als maatwerkbedrijf draagt Mariasteen al meer dan 
10 jaar “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” 
hoog in het vaandel. Onlangs beslisten we  om mee te 
stappen in het Voka-charter “duurzaam ondernemen”. 
Dit biedt ons de mogelijkheid om, via een actieplan op 
maat, resultaatsgericht en continu optimaliserend aan 
duurzaam ondernemen te werken. Hierbij worden onze 
acties afgetoetst aan het universeel kader opgesteld 
door de Verenigde Naties. Daarnaast lag de focus in 
2018 vooral op “Industrie, Innovatie en Infrastructuur”.

De verdere implementatie van Cognitieve Arbeids- 
ondersteuning via Light Guide System en de verdere 
uitrol van fysieke arbeidsondersteuning via Cobot- 
technologie zijn hier enkele voorbeelden van.

Anderzijds legden we de klemtoon op “Eerlijk werk en 
economische groei” binnen West-Vlaanderen. We zijn 
er namelijk van overtuigd dat Mariasteen een sterke 
verankering heeft in de provincie. Door de samen- 
werking met de reguliere economie, ontstaat een  
win-winsituatie voor beide partijen.

JUDITH ROELS 
lid milieuraad
“Geen doemdenken, maar doen denken
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ROADSHOW TTI
Ook de sociale economie heeft te 
kampen met de steeds toenemende 
werkdruk. Vooral binnen de afdeling 
Metaal & Montage van Mariasteen neemt 
de complexiteit van de opdrachten 
steeds toe: minder repetitief werk, 
kleinere productiereeksen, meer een- 
malige werken of opdrachten met 
meerdere productvarianten. Om een 
antwoord  te kunnen bieden op deze 
evolutie werd een proeftuin opgezet, 
waarbij we collaboratieve robots (cobot) 
ontwikkelden. Een cobot werkt samen 
met een werknemer. Zo kan de werkne-
mer zijn arbeidsmogelijkheden verrui-
men.

Als organisatie bieden we meer kansen 
op tewerkstelling, garanderen we onze 
kwaliteit ten opzichte van de klant en 
kunnen we een nóg grotere diversiteit 
aan opdrachten uitvoeren. Momenteel 
wordt de cobot ingezet in lijmtoepas- 
singen voor de verlichtingsindustrie en 
worden grijp- en vacuümtoepassingen 
onder de loep genomen om de universe-
le inzetbaarheid van cobots aan te tonen

BART DECLOEDT
eindverantwoordelijke R&D 
Mariasteen
“Wij brengen het werk niet naar de 
cobot, maar de cobot naar het werk.”

INNOVEREND

CODAR
In de nabije toekomst zullen negen op de tien jobs digitale vaardigheden vereisen. 
Ook in de sociale economie lopen experimenten met nieuwe technologieën. Zo werkt 
Mariasteen op de werkvloer met augmented reality, collaboratieve robots en 
bewegingsdetectie. 

De kloof in de doorstroom van het bijzonder onderwijs naar de sociale economie valt 
niet te negeren. In 2018 ging het project Cognitieve Ondersteuning door Augmented 
Reality (CODAR)  voor jongeren met een handicap op zoek naar een mogelijke 
oplossing voor dit probleem. 

Tijdens het project getuigden werknemers van Mariasteen, die al ervaring hadden 
met innovatieve technologieën, over hun ervaringen. We ontwikkelden individueel 
aanpasbare programma’s voor onderwijs en zorg. De leerlingen, leerkrachten en 
cliënten uit de dagbesteding gaven feedback aan het projectteam en op 13 november 
organiseerden we een symposium met experts. Een week later, op 23 november, 
verwelkomden we minister De Croo en lieten we hem kennismaken met de 
resultaten.

Om CODAR te realiseren, werkten alle organisaties binnen Groep Gidts nauw samen. 
De expertise over de innovatieve technologieën ligt bij het team Research & Develop-
ment  van Mariasteen, maar door het project ontstond een intensieve samenwerking 
met Dominiek Savio in de domeinen zorg en onderwijs. De coördinatie gebeurde 
vanuit de cel Onderzoek & Innovatie.

Dit project was mogelijk dankzij de steun van het Digital Belgium Skills Fund.

MIJN EIGEN PLAN
Cliënten van Dominiek Savio experimenteren met de app ‘Mijn Eigen plan’. De app 
ondersteunt in het aanbieden van dagstructuur, zelfredzaamheid en emotie- 
regulatie. Tijdens de pilot experimenteerden 22 cliënten en keken we naar de 
kansen die technologie biedt. Meer dan 10 cliënten gebruiken de app op een 
duurzame manier.

In 2019 blijven we dit hulpmiddel inzetten in onze dienstverlening. Deze app maakt 
blended hulpverlening mogelijk. Het fonds Research & Innovation van Groep Gidts 
financierde dit project.
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VRIJWILLIGERS CREËREN KANSEN
Met meer dan 100 kwamen ze bij ons vrijwilligen. Door de belangeloze inzet van onze 
vrijwilligers worden extra kansen gecreëerd voor mensen met een beperking.  

GEERT VERMEIRE 
coördinator chauffeurs vrijwilligersdienst
“Onze vrijwillige chauffeurs zijn echte helden met 1 595 ritten in 2018.  Ze kijken niet 
op een paar kilometers meer of minder en staan altijd paraat om bewoners en 
leerlingen naar hun bestemming te rijden.”

JOHAN 
chauffeur-vrijwilliger
“Ik ben chauffeur en geef de bewoners van Dominiek Savio de mogelijkheid om 
eens op stap te gaan, om hun hobby’s uit te oefenen en tal van andere 
verplaatsingen te maken die voor hen anders niet haalbaar zijn. “

HIGH 5

“We stralen kracht uit en grijpen alle 
kansen. Dit maakt ons samen sterk. Als 
groep zijn we sportief en steeds uniek.”

Deze quote vertelt wat onze leerlingen 
belangrijk vinden, in de eerste plaats binnen 
Dominiek Savio, maar ook daarbuiten. 
Enkele leerlingen van het Technisch Instituut 
Heilige Familie in Brugge hebben deze 
woorden omgezet in beelden. 

Een namiddag samen praten, werken, schil-
deren en lachen resulteerde in een prachtig 
vijfluik dat vertelt wie we zijn. 

De High 5 kreeg een plaats aan de muur van 
het zwembad. 

EEN NIEUWE START
Collega Frank, actief binnen de montageafdeling en het atelier van de ortho- 
pedie, is gekend als goedlachse en optimistische collega die zeer positief in het 
leven staat. Ooit was dit anders. In zijn vorige job, als zelfstandig fietshandelaar, 
had hij te kampen met een alcoholverslaving. Sinds 7 jaar heeft hij deze 
problematiek overwonnen en zijn negatief zelfbeeld omgebogen naar een 
realistisch denken.

Zijn “nieuwe start” zoals hij het vaak zelf benoemt, grijpt hij met beide handen 
om andere mensen en collega’s te inspireren. Dit doet hij door spreuken te 
schrijven en op te hangen in het atelier of te posten op sociale media. 
 
Enkele van zijn spreuken zijn: 

“Als je geduldig bent in alle omstandigheden, hoe moeilijk ook, ben je een 
groot en sterk mens.”

 “Als je elke dag wat aan jezelf werkt, door diep over jezelf na te denken en 
je past de waarden van het leven toe, dan voel je je écht goed in je vel.”

GEÏNSPIREERD
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BESTUURSWISSEL GIDOS
Sportclub Gidos doet al meer dan 50 jaar lang bewegen. Telkens kunnen we rekenen 
op de tomeloze inzet van onze sporters, trainers en vrijwilligers. Natuurlijk is het 
bestuur eveneens een onmiskenbare schakel in de werking van de sportclub.  Samen 
creëren ze kansen zodat personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, 
mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier kunnen 
sporten en bewegen.

Na 6 jaar als voorzitter, geeft Veerle Wouters de fakkel door aan Katrien 
Miechielssens. Lieve Verfaillie, jaren actief als secretaris, vertrouwt haar functie toe 
aan Guido Vermeulen.

Katrien is actief in de privé-sector, Guido is op pensioen, maar werkte lange tijd 
binnen maatwerkbedrijf OptimaT te Lichtervelde. Deze kruisbestuiving binnen het 
Gidosbestuur zorgt voor een meerwaarde op integraal vlak en biedt nieuwe 
perspectieven voor de ganse Gidosfamilie. 

NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR
Patricia Vandelanotte
Patricia Vandelanotte (1975) is zaakvoerder van Soft Naert. Soft Naert ontwikkelt 
ERP-pakketten voor specifieke sectoren.
Patricia, licentiaat Handelswetenschappen, is gehuwd en moeder van 2 kinderen. 

Zij zetelt in de Raad van Bestuur van Groep Gidts en Dominiek Savio. 

EXTRA NIEUWS
Samen innoveren
Met het Del20-project brengt 
technologiebedrijf Delaware 
organisaties samen in een 
netwerk. Op die manier leert 
men van wat anderen al hebben 
geprobeerd. Mariasteen was daar 
vorig jaar één van. Door onze 
noden en die van onze klanten te 
bundelen, kunnen we concreet 
aan innovatie en co-creatie doen.

Drie sterren voor Middelpunt 

Ons Hotel Middelpunt kende de 
laatste 5 jaren een serieuze 
evolutie en kreeg hiervoor in 2018 
de officiële 3-sterren superior 
erkenning. Evolutie van goed naar 
beter tot best!

 ‘t Stationnetje
Voor de kinderen en de 
medewerkers van kinderdag-
verblijf ‘t Stationnetje werd een 
volledige nieuwbouw opgetrok-
ken. In de eerste week van januari 
2019 namen zij hun intrek in het 
nieuwe complex.

NIEUWS

NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR
Francis Rysman
Francis Rysman (1966) is bedrijfsrevisor sinds 1994 en als vennoot werkzaam bij 
cvba Vandelanotte Bedrijfsrevisoren. Hij is voornamelijk actief als commissaris bij 
diverse instellingen in de social-profitsector. 
Francis, master T.E.W. en master Accountancy, is gehuwd met Patricia Eggermont 
en papa van Eline en Julie.

Francis versterkt de Raad van Bestuur van Groep Gidts en Dominiek Savio.  Hij is 
tevens lid van de Financiële Commissie die opgericht werd binnen de groep.
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BESTUURDERS 
Christine Depuydt
Magda De Rammelaere
Dirk Desnoeck-Vaneeckhoutte
Els Maes
Filip Masschelein
Francis Rysman
Patricia Vandelanotte
Miche Vandenbroucke
Isabel Vanslembrouck
Nicolas Vyncke
Heidi Diet (waarnemend)

ERE-BESTUURDERS
Pierre Breyne
Gaston De Prycker
Paul Denys
Rose-Mie Devoldere
Luc Goesaert
Olav Leuridan
Gudrun Van Biervliet
Herman Vandecasteele
Koen Vandelanotte
Roger Vandelanotte
Johan Van Oost

VOORZITTER
Patricia Adriaens

ONDERVOORZITTER
Luc Beelprez

GEDELEGEERD BESTUURDER
Philip Vanneste

RAAD  VAN BESTUUR GROEP GIDTS

DIRECTIES
Annabel Deneckere
Taziana Pyson
Bart Sabbe
Koen Staelens
Eric Van Parys

KERNCIJFERS 2018

Beleidsdomein Zorg Onderwijs Werk TOTAAL

VZW Dominiek Savio Dominiek Savio Mariasteen Molendries Groep Gidts

Bereik doelgroep 1 152 916* 666 38 2 772

Aandeel ambulant 51,9% 68,7% 29,9% 0% 51,5%

Nieuwe cliënten 2018 333 237 49 6 625

Aantal FTE begeleidend 
personeel 444,1 189,1 158,6 46 837,8

Aantal 
bezoldigde werknemers 531 231 859 38 1 659

IN MEMORIAM
Marc Olivier
Groep Gidts nam op 15 december 2018 afscheid van ere-bestuurder Marc Olivier.  
Hij werd op 30 juni 1940 geboren in Gullegem.

Als graduaat in de Handelswetenschappen startte hij zijn loopbaan als 
bedrijfsconsulent. Op 27 maart 1979 werd Marc benoemd tot bestuurder van vzw 
Dominiek Savio Instituut en vzw Mariasteen. Hij was, onder andere, medestichter 
van vzw Molendries (1985 - beter bekend als het voormalige Jobcentrum), vzw 
Sociale Werkplaats Molendries (1999) en vzw Dienstencentrum GID(t)S (2008). 
In 2010 ontving hij de titel ere-bestuurder.

Marc Olivier was getrouwd met Annie Vandamme en vader van 1 dochter en 2 
zonen.

*bereik doelgroep onderwijs: van de 916 zijn er 287 leerlingen die beroep doen op het domein zorg


