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2019
GROEIEN IN VERTROUWEN

VOORWOORD
In een jaar gebeurt veel. Dat zullen we bij een terugblik op 2020 zeker beamen. Op het 
moment dat we dit jaarverslag afwerken, woedt de COVID-19-crisis volop. Die mag ons 
niet blind maken voor hoe Groep Gidts ook in 2019 inzette op extra kansen creëren 
voor en met mensen met een beperking. Stilstaan bij 2019 laat ons toe om vooruit te 
blikken en te hopen op een toekomst zonder het virus dat ons leven heel erg bepaalt. 

We bouwden dit verslag opnieuw op rond de invalshoeken: Gedreven, Verbon-
den, Duurzaam, Innoverend en Geïnspireerd. Kernwoorden die in 2019 door de vele  
mensen verbonden aan Groep Gidts dagelijks in praktijk werden gebracht. We kunnen 
onmogelijk alle inzet en initiatieven van het voorbije jaar opnemen. Maar lees het ver-
slag zeker als een eerbetoon aan alle cliënten, leerlingen, medewerkers en vrijwilligers.

Patricia Adriaens - Voorzitter 
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OPENING NIEUW SCHOOLGEBOUW ‘TALENTIER’
Sinds 1 september heeft Secundair Onderwijs Dominiek Savio er een nieuwe leer- en 
leefomgeving bij: Talentier. De naam is ontstaan vanuit de visie op het ontwikkelen van 
talenten en verwijst naar een zelfverzonnen boom. Die boom zet in op talentverster-
king, participatie en mede-eigenaarschap van de leerling tijdens zijn leertraject. 

Voor de inrichting van het gebouw baseerden we ons op het werk ‘The I still do not 
know’ van kunstenaar-architect Hundertwasser. De open ruimtes zijn verbonden 
door een slinger van hellingen, wat zorgt voor overzicht. Oriëntatie in het gebouw  
gebeurt door de kleurrijke volumes van de verschillende clusters. 

De leerlingen werden betrokken in het verbouwingsproject, zowel in het concept als 
in de vormgeving. Zo maakte het houtatelier van de school zitbanken, buitengevel- en 
binnenbekleding. Ook ontwierpen leerlingen de pictogrammen op de deuren. 

ANNELIES CALLEWAERT
logopediste Secundair Onderwijs Dominiek Savio
“Vanaf dag één voelen de leerlingen zich hier thuis. Iedereen vindt vlot en op eigen 
kracht zijn weg in de open ruimtes met heldere kleuren. Het is fijn om hen meer 
zelfstandig te zien. Je merkt ook de gedrevenheid en verbondenheid.”

 GEDREVEN

WATTAGE
2019 was het eerste volledige 
werkjaar van Wattage, een groep 
enthousiaste medewerkers uit 
de afdeling volwassenen van 
Dominiek Savio. Zij staan in voor 
dagbesteding met een niet- 
arbeidsmatig karakter en dit over 
alle woongroepen en het dag-
centrum heen. 

Wattage betekent: 

WAT: wat gaan we doen?
AGE:  voor allen toegankelijk
VOLT / ENERGIE: vol  enthousi-
asme aan de slag
BEWEGING: we willen iets in 
beweging brengen

Er zijn maandelijks activiteiten, 
telkens gekoppeld aan 1 van de 
4 pijlers: vorming, zingeving, ont-
spanning en sport & beweging.
Enkele voorbeelden van activi-
teiten: een quiz ‘De Slimste Mens 
van Savio’, een knutselactiviteit 
rond Valentijn en een carnavals- 
tocht in samenwerking met  
Freinetschool De Kasteeltuin. 
Elke vrijdag is er rolstoeldansen 
en bowling.  

De groep slaagt erin om  een  heel 
divers aanbod uit te werken, met 
aandacht voor de interesses van 
de deelnemers én de actualiteit.

PESTACTIEPLAN: STIP IT !
Basisonderwijs Dominiek Savio nam in februari deel 
aan de Week tegen Pesten. In de startshow werd het 
thema via een toneeltje voorgesteld. Assepoester en 
Ridder Rik speelden hun rol vol overgave! Daarna zong 
en danste iedereen op het themalied van dit jaar: Stip it!

Elke dag konden de leerlingen hun stippen verdienen. 
Ze maakten met de klas een foto of filmpje waarin ze 
duidelijk maakten dat pesten niet oké is. Ze knutselden 
bloemen en luisterden naar het pestactieplan.

De slotshow knalde: een voorstelling van de filmpjes 
en een groepsfoto waarop alle leerlingen hun stippen 
toonden. Een geslaagde actie en een leuke week !

STUDIEDAG COLLECTIEF OVERLEG
Met de gebruikersraad hebben cliënten inspraak in 
het beleid van Dominiek Savio. De vertegenwoordigers  
behartigen de woon- en leefsituatie van alle  
gebruikers en zetelen samen met de directie in het  
Collectief Overleg.  Om de vier jaar zijn er verkiezingen.

Eddy Vande meulebroucke, stafmedewerker van FO-
VIG vzw, sloot aan op de studiedag van 18 september. 
Deze instantie is een federatie van gebruikersraden en 
oudercomités in voorzieningen voor personen met een 
handicap. Hij reikte de nieuwe gebruikersraad hand- 
vatten aan om een goed geïnformeerd lid te zijn van het 
Collectief Overleg.  Iedereen was zeer tevreden over de 
achtergrondinformatie en de fijne wisselwerking. 
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DOORVERWIJZERSDAGEN
Door de bomen het bos niet meer zien ... een verzuch-
ting van verschillende doorverwijzers van Dominiek 
Savio. GIO, RTH, niet-RTH, RTH-flex, Mobiel Team, 
Thuisbegeleiding, MFC, Centrum Consult, Ondersteu-
ningsteam T4. Welke lading dekken deze diensten? 
Voor wat kan men op welke dienst beroep doen?

De verschillende diensten van Dominiek Savio die  
mobiel werken, sloegen de handen in elkaar en orga-
niseerden drie netwerkmomenten in Hoeve ter Kerst. 
Na een algemeen gedeelte, kreeg elke doorverwijzer 
de kans om via een doorschuifsysteem de specifi-
citeit van elke afzonderlijke dienst te leren kennen. 
Daarnaast werd vanuit elke dienst ook net de comple-
mentariteit benadrukt: we versterken elkaar door de  
verschillende expertises met elkaar te combineren.

130 doorverwijzers zakten af naar Gits. Doel bereikt, 
want er kwamen al meer en gerichtere vragen.

VRIENDEN VAN DOMINIEK SAVIO
De donateurs en sympathisanten van Dominiek Savio 
zitten niet stil! Het hele jaar door organiseerden parti-
culieren, bedrijven en organisaties warme acties.

Alle steun investeren wij in kleine en grote projecten  
zoals o.a. de bouw van de nieuwe ‘Lysterbesse’ (stu-
diowonen) en van het nieuwe ‘Withuys’ (basisschool, 
MFC en internaat). De plannen werden in september  
voorgesteld op de 2de ‘Vrienden van Dominiek Savio’. 

Centraal die dag stond de exclusieve rondleiding door 
Talentier, het nieuwe schoolgebouw van het secundair. 
Een project gerealiseerd dankzij de steun van velen. 
Het doordachte concept, de zeer geslaagde uitwerking 
en de drive van het schoolteam scoorden hoge ogen. 

De volwassenen van de atelierwerking gingen speciaal 
aan de slag voor de veiling die dag en alle kunstwerken 
vonden een nieuwe thuis.  

De weergoden waren ons misschien niet goed gezind, 
de hartverwarmende interesse van onze bezoekers 
maakte alles goed. 

SAINT NICOLAS** AMBASSADEUR 
Het restaurant van maatwerkbedrijf Molendries streeft steeds 
naar topkwaliteit. Dat bewijst ook de succesvolle samen- 
werking met Hostellerie Saint Nicolas**.  Beide partners delen 
het geloof in de meerwaarde van lokale verankering, kennis- 
uitwisseling en ontwikkeling van talenten van medewerkers.

In het team van Molendries werken mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De passie voor de stiel van topchefs 
Franky en Michael Vanderhaeghe straalt op hen af. Het aan-
leren van nieuwe technieken zoals pekelen, nog meer werken 
volgens het principe van langzaam garen en tal van andere za-
ken die keukengeheim blijven, creëert kansen en uitdagingen.

RONNY VANDEWIERE & 
THIBAUT VANOVERSCHELDE
chefs Restaurant Molendries
“Ons speciaal menu ‘Hostellerie Saint Nicolas’ prikkelt de 
smaakpapillen van onze klanten. De complimenten nemen 
we dan ook graag in ontvangst. Zij doen het team groeien!”

OPEN BEDRIJVENDAG MARIASTEEN
Maar liefst 3876 bezoekers leerden een maatwerkbedrijf anno 
2019 van binnenuit kennen en waren zeer verrast! 

Het talent, de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van 
ons personeel heeft vele mensen geraakt. Dit, in combinatie 
met ons modern machinepark en onze technologische inno-
vatie, heeft ervoor gezorgd dat we de sector van sociale te-
werkstelling in een actueel en positief daglicht hebben gesteld.

Deelnemen aan dergelijk event werkt ook heel verbindend: 

• Collega’s uit andere afdelingen leerden elkaar kennen. 
• Familie en vrienden maakten kennis met Mariasteen.
• Klanten verleenden hun medewerking .
• Buren, klanten, burgemeester, ...  allen toonden waardering.

Iedereen heeft op de één of andere manier zijn steentje  
bijgedragen en mag terecht zeer trots zijn om zich een  
medewerker van Mariasteen te noemen! 

VERBONDEN
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DUURZAAM

MASTERPLAN INFRASTRUCTUUR

Drie jaar geleden stelden we op de Algemene Vergadering van 
Groep Gidts een masterplan voor om onze infrastructuur te 
verduurzamen. Een aantal gebouwen waren aan vernieuwing 
of renovatie toe. 
Ondertussen is hiervan een belangrijk deel gerealiseerd, en  
zitten twee projecten in een finale fase.

Gerealiseerd 
Kinderdagverblijf ‘t Stationnetje
De nieuwe opvang werd in gebruik genomen in januari 2019.

Talentier 
In september kon de secundaire school haar intrek nemen in 
het nieuwe schoolgebouw - zie pagina 2 in dit jaarverslag.

Gebouw facilitaire diensten Groep Gidts
Het MAC-gebouw (vroeger een productiegebouw van  
Mariasteen) werd omgebouwd tot economaat, werkplaatsen 
voor onze technische ploeg, onze logistiek en de archiefruimte. 
Ook het houtatelier van het BuSO vond er een nieuwe plek. 

Vanaf 2020 komt hierbij een nieuwe gezamenlijke wasse-
rij voor Mariasteen en Dominiek Savio. De machines van de 
wasserij van Dominiek Savio waren aan vernieuwing toe. Een 
uitgelezen kans om de handen in elkaar te slaan en er een te-
werkstellingsproject van Mariasteen aan te koppelen. Voor het 
plooi- en sorteerwerk van de was van Dominiek Savio wordt er 
ook nog verder beroep gedaan op de volwassen cliënten van  
het dagcentrum van Dominiek Savio. 
De gloednieuwe wasinstallatie gaat zeer ver in het duurzaam  
gebruik van water, energie (o.a. opgewekt door zonnepanelen) 
en wasmiddelen, en wordt wat dat betreft een referentie. 

Op de planning
De Lysterbesse
Voor deze groep volwassen cliënten van Dominiek Savio komt 
er een nieuwbouw met 18 studio’s aan Hoeve Ter Kerst. De bouw 

van dit project, ontworpen door architectuuratelier DERTIEN 12, 
start in de loop van 2020. 

Het ontwerp is uitgewerkt met een dak uit duurzaam hout, 
voorzien van luifels. Het biedt beschutting en houdt over- 
verhitting tegen. Daarnaast werd gekozen voor zeer  
energiezuinige vloerverwarming op lage temperatuur, via een 
lucht-water warmtepomp. 

Het nieuwe Withuys
samenwerking met Triamant
Voor de leerlingen en medewerkers van het Withuys (Dominiek 
Savio) was 2019 een belangrijk jaar. We kregen een zeer  
boeiend maar tegelijk uitdagend voorstel van Triamant.  
Triamant is een uitbater van toekomstgerichte en inclusieve 
woon-leef-concepten. Hun idee: laat ons bovenop het school-
gebouw een woon-leef-concept met 156 woonunits realiseren.

V2 Architecten, die instaan voor het ontwerp van het 
Withuys, werkten een nieuw project uit samen met B2AI, het  
ontwerpbureau van Triamant. Na het nodige studiewerk en in 
goed overleg met gemeentebestuur en buurtbewoners, werd 
dit project in oktober 2019 ingediend. In december bekwamen 
we de omgevingsvergunning. 

Qua duurzaamheid valt in de eerste plaats het verantwoord 
grondgebruik op. Door samen te werken kunnen we op  
dezelfde grondoppervlakte niet alleen een school met verblijf- 
en internaatsfunctie realiseren, maar eveneens 156 woonunits. 

Dit wordt eveneens een zeer inclusief project. De groene 
parkomgeving van het Withuys wordt gedeeld tussen onze  
leerlingen en de bewoners van het Triamant project. Tegelijk is 
er respect voor eenieders privacy, onder andere via de aanleg 
van groendaken die bijkomende groene ruimte creëren voor de 
woonunits. 

Om dit project te kunnen realiseren, zal de school gedurende 
twee jaar haar intrek nemen in de gebouwen van AZ Delta in de 
Westlaan te Roeselare. 

Maquette van het project ‘Lysterbesse’ Ontwerp van het project ‘Withuys’
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INNOVEREND

LICHTWERK - GO DIGITAL, STAY HUMAN
In 2019 werd de start-up Lichtwerk (www.lichtwerk.io) opgericht door Groep Gidts, 
Mariasteen, Molendries en emino. Lichtwerk ondersteunt maatwerkbedrijven, regulie-
re bedrijven en vormingscentra bij het gebruik van slimme assistieve productietech-
nologie. Lichtwerk adviseert, installeert én geeft opleiding. De oplossingen van Licht-
werk zijn toepasbaar in alle sectoren, als permanente ondersteuning of als training.

Lichtwerk is aanbieder van Light Guide SystemsTM (nu al gebruikt in Mariasteen en  
Dominiek Savio). Daarbij wordt projectietechnologie gecombineerd met came-
ra’s en sensoren om werkinstructies stap voor stap en interactief te presenteren.  
Zo kunnen niet-getrainde operatoren sneller nieuwe taken aanleren en kunnen  
bedrijven de kwaliteit 100% borgen.

COSMO 
COSMO is een onderzoeksproject waarbij bedrijven uit de maakindustrie, onder-
zoeksgroepen en secundaire scholen betrokken zijn. Het wil het leerpotentieel van 
Virtual Reality (VR) en van Augmented Reality (AR) in kaart brengen, de huidige 
toepassingen personaliseren en de ontwikkeling van opleidingen automatiseren.

Voor Groep Gidts betekent dit dat Secundair Onderwijs Dominiek Savio en  
Mariasteen verder experimenteren met Light Guide SystemsTM - zie uitleg bij  

Lichtwerk. Mariasteen wil binnen COSMO vooral kijken hoe de instructies zich  
kunnen aanpassen aan de werknemer. Dominiek Savio zet vooral in op  
kwaliteitscontrole bij het gebruik van Light Guide SystemsTM in de klas. 

BEELDBELLEN - HET NIEUWE NORMAAL
De mobiele begeleiding van Dominiek Savio zette al langer in op beeldbellen; om 
mensen op de wachtlijst te ondersteunen,  om de begeleiding af te bouwen of 
om tussendoor eens een check-up te doen. Dominiek Savio zetelde eveneens in 
de gebruikersgroep van een TETRA-project met de Arteveldehogeschool. In dat  
project onderzochten verschillende organisaties hoe beeldbellen in de zorg  
succesvol kan worden geïmplementeerd. 

In coronatijd is beeldbellen uitgegroeid tot het nieuwe normaal in heel Dominiek 
Savio. Om cliënten thuis te ondersteunen, om contact te houden met familie of 
om te vergaderen met het team.

VIRTUAL REALITY IN THERAPIE 
Binnen de volwassenwerking van Dominiek Savio wordt Virtual Reality volop uitgetest 
door ergotherapeuten. Er wordt gekeken of dit deel kan zijn van de therapie in functie 
van voortgezette revalidatie, onderhouden van fysieke mogelijkheden, ...

Ergotherapeuten proberen om belevingsgerichte therapie aan te bieden aan cliënten 
die omwille van hun motorische beperking niet aan ateliers kunnen deelnemen.

Zo gaan ze bijvoorbeeld via Google Earth naar een bepaalde plaats die een  
belangrijke waarde heeft voor de persoon of kunnen er belevingsgerichte  
filmpjes worden getoond.

Deze vorm van therapie moet bijdragen aan een kwaliteitsvolle tijdsbesteding met een 
positieve en rustgevende invloed op het gemoed, het gedrag, de spierspanning, ...
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VRIJWILLIGERS CREËREN KANSEN
Meer dan 130 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om 
samen met onze medewerkers extra kansen te creëren voor de 
mensen bij Dominiek Savio. 

Begeleiding in de atelierwerking of bij de vrijetijdsbesteding, 
hulp in de woongroepen, klussen, vervoer, …   Zoveel activiteiten 
worden mogelijk dankzij de hulp van onze vrijwilligers.  

JENKA  
coördinator vrijwilligersdienst
“Ik ben dit jaar gestart als coördinator. Zowel structu- 
rele als occasionele vrijwilligers kunnen bij ons aan de slag.  
Extra helpende handen voor tal van kleine en grote projecten 
blijven zeer welkom. Het is een plezier om het enthousiasme 
en de inzet van onze vrijwilligers te mogen ervaren.”

CHRIS 
vrijwilliger
“Ik ben dit jaar gestart als vrijwilliger bij Dominiek Savio.  
Wat een eye-opener ! Als vrijwilliger heb ik bv. de leerlingen  
begeleid bij het maken van de banken voor het nieuwe 
schoolgebouw Talentier.  Supertof om mijn ervaring als  
leerkracht houtbewerking hier goed te kunnen inzetten.”

EERSTE EDITIE WARMSTE MARKT
De Warmste Week gaat nooit ongemerkt voorbij in 
Groep Gidts. Tal van acties worden opgezet voor 
Dominiek Savio en andere organisaties of projecten 
binnen de groep. Maar ook onze medewerkers,  
leerlingen en cliënten dragen hun steentje bij.

Zo zette Basisonderwijs Dominiek Savio voor het eerst 
een Warmste Markt op poten. Vzw De Zonnebloem-
blaadjes werd de organisatie waarvoor ze geld gingen 
inzamelen. Een vereniging die o.a. kampen inricht voor 
jongeren met een handicap. Een goed doel gekozen 
door de leerlingen en voor velen onder hen bekend. 

Het weer zat echter niet mee. Wat een gezellige buiten-
markt moest worden, werd een knusse, overdekte markt 
met vuurkorven. Voor zij die het gure weer trotseerden, 
waren er drankjes en versnaperingen. Op de binnen-
markt vond men allerhande werkjes van zowel leerlingen 
als leerkrachten. 

Ondanks het tegenvallende weer, heeft de inspanning 
geloond en kon men een mooi bedrag schenken.

GEÏNSPIREERD

NIEUW PEDAGOGISCH PROJECT
Het ganse team van Basisonderwijs Dominiek Savio werkte  
aan een nieuw pedagogisch project. Het is opgebouwd aan 
de hand van 6 kernthema’s: optimale ontplooiing van elk 
kind, op maat, buitengewoon goed onderwijs, concreet le-
ren met een blik op de toekomst, spelen, open dialoog.
Bij elk thema schreven ze hun streefdoel en visie neer en  
maakten ze een visuele voorstelling met Playmobil.
Om het bij de ouders en leerlingen kenbaar te maken, gaven 
ze telkens voor een vakantie een wedstrijdvraag mee. Voor 
de kleuters en de sociale leerklassen waren dit kleurplaten 
of zoekopdrachten. Voor de leerklassen waren dit invul- 
oefeningen, verbindingsoefeningen of woordzoekers.

ART HELEMAAL ANDERS
In december 2019 en januari 2020 vond in het Diocesaan 
Dienstencentrum Groenhove een unieke kunstexpo plaats. 
16 creatieve cliënten van Dominiek Savio kwamen in contact 
met 4 doorwinterde Torhoutse kunstenaars. Daniël Joseph, 
Frans Vanryckeghem, Walter Van Damme en Alain Cool  
legden samen met hen een weg af en presenteerden meer 
dan 100 werken tijdens een publieke tentoonstelling. 

De cliënten zorgden voor verrassende resultaten in de vorm 
van prachtige zelfportretten en sculpturen in keramiek. De 
werken spreken een eigen beeldtaal. Over geestdrift. Over 
kansen zoeken en mogelijkheden vinden. Over hoe ontmoe-
tingen je blik verruimen. Over vriendschap. Over creativiteit.
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VEILIG WERKEN = VEILIG THUISKOMEN
In Mariasteen stond veiligheid in 2018 en 2019 extra in de kijker. 
De geleverde inspanningen op dit vlak vertaalden zich in een  
daling van het aantal arbeidsongevallen. 

Veilig werken staat voor Mariasteen in de missie en doel- 
stelling. Wij willen als werkgever dat iedereen ’s morgen veilig op 
het werk aankomt, maar veel belangrijker nog is dat iedereen  
’s avonds ook gezond en wel terug veilig thuiskomt.

De sensibilisering voor veiligheid zorgde binnen de groendienst 
voor een innovatieve aanpak. Het team begeleiders stelde op  
eigen initiatief een veiligheidscharter op met alle aandachts-
punten waar ze extra wilden op inzetten. Meer nog, iedereen 
signeerde dit en engageerde zich op die manier om hun team 
goed aan te sturen en aan te spreken op onveilige situaties.  
De directie werd uitgenodigd om dit charter mee te signeren.

Initiatief van bottom-up, ook als het over veiligheid gaat.  
Een innovatieve aanpak!

SLIMME KASSA IN HARTWERK WINKEL 
Sinds dit jaar werken we in hARTwerk met een slimme kassa. We 
leerden die kennen via onze collega’s van de Branding vzw en 
konden hierin investeren dankzij het Mira Louise Fonds.

Sara Desmet, cliënt: “Aan alle producten hangt een label met 
een barcode. Dit label kan ik inscannen. Zo kan de kassa een  
totaal maken van de aankopen. De klanten betalen met  
Bancontact of Payconicq. Betalen ze cash, dan toont het 
scherm de juiste munten en biljetten en zo weet ik hoeveel  
wisselgeld ik moet teruggeven.”

Hilde Debo, ergotherapeut: “De kassa ondersteunt de cliënt 
maximaal. De cliënten zijn trots op hun werk en de klanten  
verbaasd over hun mogelijkheden. Om tot dit punt te komen 
gingen we intensief in gesprek met de leverancier. Die was  
zeker bereid om naar onze vragen te luisteren en te kijken  
hoe hij aanpassingen kon doen aan het systeem. Zo experi-
menteerden we met het bedienen van de kassa met een Easy 
Mouse. Op die manier kunnen cliënten met spierziekten via hun  
besturing toch een actieve rol opnemen in de winkel.”

NIEUWE VOORZITTER 
SPORTCLUB GIDOS
Geert Tansens

55 jaar, gehuwd met Myriam en 
vader van 2 zonen, waaronder 
Mark die elektrische rolstoel- 
hockey speelt bij GIDOS. 

“Mijn drive is Katrien Miechielssens, de vorige voor- 
zitter, van wie we helaas afscheid moesten nemen. 
Met onze G-sportclub wil ik naambekendheid bereiken 
om zo meer instroom van sporters en sporttakken te  
verkrijgen. Samenwerking met reguliere sporttakken en 
valide sporters zal hierbij een grote rol spelen.”

NIEUW LID  
RAAD VAN BESTUUR
Heidi Diet

Heidi is licentiaat in de rechten 
en is al jaren actief in de gezond-
heidssector als bedrijfsjuriste. 

Ze is voorzitter van de vereniging van ziekenhuisjuristen 
en werkt in het OLV Ziekenhuis in Aalst.  Ze is gehuwd 
met Marc Castermans en moeder van twee dochters.  
Ze zetelt in de Raad van Bestuur van Groep Gidts en  
Dominiek Savio en is lid van het comité ‘gedragen  
medewerkers’.

NIEUWS

SARA DESMET
cliënt Dominiek Savio
“Ik werk graag in de winkel en geniet van het contact met 
de klanten. Dit is een zeer mooie aanvulling bij de creatieve  
ateliers waaraan ik deelneem.”



8
Groep Gidts | Koolskampstraat 24 - 8830 Hooglede-Gits | 051 230 711 | info@gidts.be | www.gidts.be

BESTUURDERS 
Kurt Claeys (waarnemend)
Christine Depuydt
Magda De Rammelaere
Dirk Desnoeck-Vaneeckhoutte
Heidi Diet
Filip Masschelein
Francis Rysman
Patricia Vandelanotte
Miche Vandenbroucke
Stefaan Vangheluwe (waarnemend)
Linus Vanlaere (waarnemend)
Nicolas Vyncke

ERE-BESTUURDERS
Pierre Breyne
Paul Denys 
Gaston De Prycker
Rose-Mie Devoldere
Luc Goesaert
Olav Leuridan
Els Maes
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
Lieven Libbrecht
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KERNCIJFERS 2019

Beleidsdomein Zorg Onderwijs Werk TOTAAL

VZW Dominiek Savio Dominiek Savio Mariasteen Molendries Groep Gidts

Bereik doelgroep 1171 988* 673 32 2864

Aandeel ambulant 53,3% 71,5% 24,6% 0% 54,6%

Nieuwe cliënten 2019 362 283 35 18 698

Aantal FTE begeleidend 
personeel

436,2 184,6 158,6 4,1 783,5

Aantal 
bezoldigde werknemers

524 225 856 42 1647

*Van de 988 zijn er 282 leerlingen die beroep doen op het domein Zorg

IN MEMORIAM
Katrien Miechielssens

Op 19 november 2019 overleed 
Katrien Miechielssens. Ze zou op 
23 december 51 jaar worden. 
Katrien was sinds 2018 gedreven 
voorzitster van onze sportclub 
GIDOS, en lid van de Algemene 
Vergadering van Groep Gidts. 
Katrien in een korte tekst vatten 
is onmogelijk. Laat ons het erbij 
houden dat deze onderneemster 
in korte tijd enorm veel energie 
gegeven heeft aan GIDOS en aan 
vele mensen binnen de groep. 
Energie die blijft verder leven. 
Katrien was gehuwd met Yves 
Lenihan en was moeder van 6  
kinderen.


