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GROEIEN IN VERTROUWEN

VOORWOORD
2017 was opnieuw een intens jaar voor Groep Gidts. Een jaar vol kansen creëren
met en voor heel veel mensen. Een jaar met vreugde en verdriet, samen met de vele
mensen uit onze groep. Een jaar met strategische keuzes, feesten, innovatie, hard
werken …
Groep Gidts is niet enkel actief in Gits zelf, maar op vele plaatsen in de provincie
West-Vlaanderen. Dit jaarverslag focust op de werking buiten het domein van Gits,
in enclaves waar heel wat mensen van Mariasteen werkzaam zijn, scholen waar
ondersteuning geboden wordt, in thuissituaties. Ook daar worden dagdagelijks extra
kansen gecreëerd.
Veel leesplezier!
Patricia Adriaens - Voorzitter

WERK
STERKE GROEI IN ENCLAVEWERKING
In 2017 telde Mariasteen 14 enclaves. Dagelijks werken zo’n 274 medewerkers in een
enclave. Bij enclavewerking versterkt Mariasteen het bedrijf van de klant met een
stabiel team mensen, aangestuurd door een daadkrachtige en meewerkende begeleider. Elke opdracht is anders en elke werking van een enclave is dit ook. Sommige
contracten zijn voor onbepaalde duur, andere voor een tijdelijke opdracht. Steeds
wordt er gestreefd naar een samenwerking die nauw aansluit bij de bedrijfsstructuur
van de klant.
De opstart van een enclave gaat als volgt. De commerciële dienst van Mariasteen
gaat ter plaatse voor een verkennend gesprek, analyseert de opdracht en informeert de klant rond de mogelijkheden. Daarna zit de methodedienst samen met de
personeelsdienst en sociale dienst om te bepalen welke medewerkers en begeleider
in aanmerking komen voor dit type werk. In functie van de opdracht, afstand tot
het bedrijf, grootte van de groep en aantal begeleiders wordt door de commerciële
dienst een enclavecontract opgesteld.
Voor de effectieve operationele opstart is er steeds een audit door de preventieadviseur van Mariasteen in samenwerking met de klant. Hij bekijkt de werkomgeving en
de machines naar veiligheid en instructies. Collega’s van de methodedienst analyseren op hun beurt de werkpost en omgeving om te bepalen of er hulpmiddelen nodig
zijn om het werk uit te voeren. Iedere op te starten enclave vereist ook schriftelijke
goedkeuring van het departement Werk en Sociale Economie.
Nadat alle betrokken medewerkers een kennismakingsbezoek hebben gemaakt
en alles in orde is, kan er gestart worden. Op regelmatige tijdstippen zit Mariasteen
samen met de klant om de samenwerking te evalueren.

ROGER DERIEMAEKER
medewerker Mariasteen

“In 1981 ben ik gestart in de REO Veiling als arbeider aan de bakkenwasmachine.
Na een jaar kreeg ik de kans om heftruckchauffeur te worden en tot op vandaag
beoefen ik deze job nog steeds met veel plezier.”

OVERAL LANGS
VLAAMSE WEGEN
KOM JE DE POETSLIJN
TEGEN
De Poetslijn van Sociale Werkplaats Molendries heeft een erkenning om in West-Vlaanderen
bushokjes te poetsen. Zo worden
er maar eventjes 536 schuilhuisjes gepoetst over gans de
provincie en dit in zo’n
35 gemeenten.
Naast het feit dat dit een mooi
tewerkstellingsproject is, draagt
deze dienstverlening ook bij tot
de uitstraling van een openbare
dienst. Het geeft de buurt
een goed imago en vermijdt
vandalisme.
Ook voor gebruikers van het
openbaar vervoer is het aangenaam wachten in een proper
bushokje. Wist je trouwens
dat dit het veiligheidsgevoel
versterkt?

ORIAN VANDENHENDE
medewerker Poetslijn
Mariasteen heeft jarenlange expertise in zeer uiteenlopende sectoren gaande van de verlichtingsindustrie, metaalverwerkende nijverheid tot voeding.
Zo is er al meer dan 40 jaar een positieve samenwerking met REO Veiling
Roeselare.
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“Ik ben fier op mijn job. Het
doet deugd dat mijn werk
geapprecieerd wordt door de
busreiziger en dat ik zo meehelp om het straatbeeld een
propere look te geven.”

ZORG
ONDERSTEUNING IN DE THUISOMGEVING

272 GEZINNEN

Dominiek Savio is meer dan een plaats
waar kinderen en jongeren met een handicap onderwijs krijgen met de nodige
bijkomende zorg of waar volwassenen
terecht kunnen voor dagbesteding of
ondersteuning in een woongroep. In
haar ontwikkeling heeft de organisatie
steeds geïnvesteerd in de uitbouw van
diensten (zij het onder soms een andere
naam) die de persoon met handicap
en zijn netwerk ondersteunen in zijn
eigen omgeving. Zij vormen momenteel
meer dan 50% van de doelgroep die zij
bereikt.

opvoedings- en gezinsbegeleiding. Volwassen personen die geconfronteerd
worden met een handicap, zoals een
verworven hersenletsel na een ongeval,
worden door de begeleider van ’t Spoor
gecoacht in het terug perspectief brengen in hun leven. Of men kan assistentie
aanvragen bij onze dienst PASVU voor
ondersteuning bij dagelijkse activiteiten.

Jonge gezinnen met een prematuur kind
of met een kind met een (vermoeden
van) handicap kunnen terecht bij de
thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor voor

In Centrum Consult van Dominiek Savio
kan je terecht voor vragen rond hulpmiddelen, aanpassingen aan je thuisomgeving enz.

De dienstverlening werd ook uitgebreid
door een mobiel team dat kinderen
helpt in het aanleren van vaardigheden
die belangrijk zijn thuis, in de school of in
de vrije tijd.

kregen gezinsbegeleiding in hun
eigen thuisomgeving

76 KINDEREN

kregen training in functie van
bepaalde vaardigheden

165 VOLWASSEN

personen werden gecoacht
vanuit de thuisbegeleiding

45 PERSONEN

kregen persoonlijke assistentie
voor dagelijkse activiteiten

75 PERSONEN

stelden een vraag aan Centrum
Consult

Ondersteuning van gezinnen met een handicap
“Ik heb echt wel het gevoel dat de tips aansluiten bij wat
haalbaar is voor ons gezin, en voor Emile.”

“Na het eerste gesprek, dat zeer goed was meegevallen,
waren we vooral tevreden dat de dienst ons ging helpen
en ondersteunen bij al onze vragen.”

Ondersteuning van personen met een
niet-aangeboren hersenletsel

“De samenwerking met ’t Spoor is voor mij heel belangrijk.
Zij begrijpen dat een hersenletsel veel onzichtbare gevolgen heeft.”
“Thuisbegeleiding is voor mij een baken in de woelige zee
van het leven waarin ik mij sinds 5 jaar bevind sedert het
hersenletsel bij mijn man.”

Persoonlijke assistentie

“Omdat ik geen oplossing had toen mijn assistente verlof
nam of ziek was, ben ik overgestapt naar PASVU. Ik voel me
nu maximaal ondersteund.”
“Met een persoonlijke assistent moet er een ‘klik’ zijn. Ik kan
altijd terecht bij de coördinator van PASVU als het niet lukt
met een assistent.”

jaarverslag 2017
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ONDERWIJS

INZET OP INCLUSIE

Solidariteitsdag

De onderwijsopdracht van Dominiek Savio bestaat erin leerlingen
te versterken om later duurzame
relaties aan te gaan en aan de
maatschappij deel te nemen.
We realiseren dit enerzijds door
563 leerlingen te ondersteunen in het regulier basisonderwijs en secundair onderwijs in
West-Vlaanderen. Anderzijds
bieden we voor 288 leerlingen in
Gits leertrajecten aan, aansluitend bij hun onderwijsbehoeften.
Om deze tweeledige opdracht
te realiseren is maatwerk en een
multidisciplinaire benadering
noodzakelijk.
Als inclusie verrijkend wil zijn,
dan moeten we elk van de 851
leerlingen leren omgaan met
verschillen. Het inzicht in de problematiek van de leerlingen door
de ondersteuners is een noodzakelijke hefboom om met verschil
in gelijkwaardigheid om te gaan.
Maar evenzeer wordt er in de
leeropdrachten en –activiteiten
in Gits ingezet op ontmoetingen
met externen. Want inzage van
‘anderen’ in talenten, leerprestaties en persoonlijkheden van de
leerlingen maakt drempels lager.

Voor de solidariteitsdag kwamen
enkele leerlingen uit VABI Roeselare
de jongeren van Secundair Onderwijs
Dominiek Savio vergezellen tijdens een
zwerfvuilactie en werkten ze samen
rond fietseducatie. Onze jongeren en de
jongeren uit de VABI sloegen de handen
in elkaar en maakten van deze dag een
dag waarop samenwerken en saamhorigheid centraal stonden.

Versterken van
expertise
HANNES RONDELEZ
leerkracht en ondersteuner
Dominiek Savio

“De combinatie ondersteuner/leerkracht is ‘the best of both worlds’. Zo is
het een kans om kennis op te bouwen,
want je werkt zowel in het buitengewoon als in het regulier onderwijs.
Daarnaast krijg je als ondersteuner
een hechte band met de leerlingen. Je
ziet hen doorheen de jaren groeien en
dat zorgt voor een groot werkplezier.
Het contact met de verschillende
scholen en collega’s verloopt goed.
Je voelt je een meerwaarde in het
schoolteam, ook al kom je er slechts
enkele uren per week.”
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Op verkenning
Op twintigjarige leeftijd maken de jongeren op school een maturiteitsproef.
Een boeiend onderwerp ligt aan de basis
van een uitdagend traject: een zoektocht waarin kan afgeweken worden van
het gewone pad, botsen op grenzen en
die verleggen, ontmoeten en nieuwe
banden smeden.
Zo is er Hanne Delmotte. Zij schreef een
verhaal, illustreerde het helemaal zelf
en maakte er een boek van dat ze ging
voorlezen in de lagere school van Dominiek Savio. Van een uitdaging gesproken.

FILIEP NOLLET
leerkracht VABI Roeselare

“Van harte bedankt voor de medewerking, de interesse en het persoonlijk verhaal. Jullie bijdrage was een
onmisbare schakel in het slagen van
deze dag. Wij hopen dat u net als ons
kan terugblikken op een positieve
samenwerking en ervaring.”

PATRICIA VANDELANOTTE
extern jurylid en zaakvoerder
van Soft Naert

“Hanne is een superlieve, grappige
en creatieve persoon. Ik was geraakt
door de openheid waarmee ze haar
verhaal deelde en mij direct toeliet
om hier een deeltje van te mogen
uitmaken. Voor mij was het een zeer
leerrijke en inspirerende ervaring. Met
de maturiteitsproef sluit Hanne een
hoofdstuk af, een startsein voor een
mooie, positieve toekomst.”

GROEP GIDTS IN BEWEGING
ONDERZOEKSSYMPOSIUM:
WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE ZORG VOOR
KINDEREN EN JONGEREN MET CEREBRALE PARESE
Op 9 november 2017 organiseerde Groep Gidts een symposium rond Cerebrale
Parese (CP). In dit interdisciplinair symposium werden resultaten voorgesteld van
verschillende onderzoekslijnen die dankzij de brug tussen de zorgsector en
academische instellingen tot stand zijn gekomen.
De meer dan 110 aanwezigen kregen ook een primeur. De onderzoekers stelden de
groeicurves voor kinderen met CP voor. Deze curves zijn het resultaat van een
jarenlange gegevensverzameling in Vlaanderen. Dominiek Savio speelde in dit
onderzoek een cruciale rol.

FIEN GEERAERT - arts en onderzoeker Dominiek Savio

“Het is interessant om het resultaat van onze vele inspanningen te zien. Het
begon een tijd geleden bij mijn onderzoek waarin ik ontdekte dat het beter is om
de kniehoogte en de armomtrek van kinderen met CP te meten. Andere organisaties in Vlaanderen namen deze meetmethode over. Op basis van de gegevens
die de voorbije jaren zijn verzameld, werden nieuwe groeicurves opgesteld. Die
maken het mogelijk om de kinderen beter op te volgen en adviezen te geven aan
de ouders.”

SOFTWARE VOOR
ONDERSTEUNENDE
COMMUNICATIE EN
OMGEVINGSBESTURING
Vanuit de cel Onderzoek en Innovatie
ondersteunden we Dominiek Savio in
hun zoektocht naar technologische producten die kansen bieden voor mensen
met een beperking. Centrum Consult
van Dominiek Savio is een belangrijke
partner in dit proces.
Het product GRID is hiervan een voorbeeld. GRID is assistieve software voor
ondersteunende communicatie. GRID
werkt ook voor omgevingsbesturing, zo
kunnen mensen vanuit hun rolstoel de
TV bedienen, de deur openen, rolluiken
optrekken,…
We konden het product dankzij de steun
van het Mira Louise Fonds bovendien
aankopen. Hierdoor kunnen nog meer
cliënten de mogelijkheden uittesten.

KEVIN DE BRUYCKER
cliënt Dominiek Savio

Professoren en medewerkers uit UGent, KU Leuven, UZ Brussel, Erasmus Universiteit Rotterdam
en Dominiek Savio

“Ik communiceer veel meer sinds ik
GRID gebruik. Ik kan via het programma makkelijk op Facebook en mijn TV
bedienen. Zo kan ik nog beter supporteren voor mijn favoriete voetbalploeg Club Brugge!”

BELEEFWINKEL HARTWERK
In 2017 startte de cel Onderzoek en Innovatie een traject op samen met de
dagbesteding van Dominiek Savio rond de uitbouw van hARTwerk, de beleefwinkel van Dominiek Savio. Hierbij staan onze unieke producten centraal. In
dit traject werken we rond een sterk merk, sterke producten en sterke samenwerking. We nemen medewerkers mee in het meer klantgericht denken
en aandacht voor externe communicatie. De officiële opening is gepland
eind september 2018.

jaarverslag 2017
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VRIJWILLIGERS CREËREN KANSEN
Vrijwilligers zetten hun talenten in om voor mensen met een
beperking extra kansen te helpen creëren. Om nog meer
vragen van mensen bij Dominiek Savio te kunnen invullen,
ging de campagne ‘Vrijwilligers creëren kansen’ van start. Via
een gerichte communicatie willen we potentiële vrijwilligers
enthousiast maken om bij ons te vrijwilligen.

GREET GHESQUIÈRE
coördinator vrijwilligersdienst

“Wekelijks of zelfs dagelijks, af en toe of eenmalig, jong
of minder jong, sportief, handig, administratief of sociaal
talent, elke vrijwilliger helpt op zijn manier.“

PATRICK
vrijwilliger

“Het was de bedoeling om 2 jaar te vrijwilligen. Maar de
goede band met de mensen van Dominiek Savio en het
atelierwerk kan ik niet achter mij laten. Ik ga er nog een tijdje
mee door.”

VRIENDEN VAN DOMINIEK SAVIO
Op de eerste editie van de ‘Vrienden van Dominiek
Savio’ toonden wij graag ‘live’ wat wij met de steun van
onze donateurs realiseerden. Ook het project ‘Samen
kansen bouwen’ werd uitgelegd. De bezoekers namen
een kijkje achter de schermen, bewoners en leerlingen
vertelden enthousiast hun verhaal en onze medewerkers gaven deskundige uitleg. Iedereen tevreden!

REACTIES VAN DONATEURS

“Iedereen was verwonderd wat allemaal met de
giften gerealiseerd wordt. We beseffen nu nog meer
dat de noden ook hier groot zijn en de middelen
goed worden besteed.”
“De lachende gezichten tijdens ons bezoek hebben
mijn bewondering voor jullie werking alleen maar
groter gemaakt.”

RECORDAANTAL
BEZOEKERS
Nog nooit hebben de gidsen van Bezoekerscentrum Gidts aan zoveel mensen
het ‘verhaal’ verteld van Groep Gidts.
Maar liefst 6825 bezoekers maakten in
2017 kennis met de werking van onze
organisaties. Het aantal volwassen
bezoekers is in de voorbije 4 jaar verdubbeld naar 1096. Bezoekerscentrum
Gidts blijft één van de belangrijkste tools
om de positieve beeldvorming rond
mensen met een beperking te versterken en externen warm te maken voor
onze missie.
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50 JAAR GIDOS
GIDOS vierde in 2017 zijn 50-jarig bestaan. Een feestjaar waarin tal van activiteiten plaatsvonden. We kozen dit jaar voor
een nieuwe look. Het nieuwe logo symboliseert de eenheid in
diversiteit: verscheidenheid in sporten, sporters en vrijwilligers
en verscheidenheid in ambities en talenten. Bovendien ontving de club de koninklijke titel van de Koning. Als apotheose
organiseerden we GIDOSsneukelt. Al fietsend en wandelend
kon je kennismaken met al onze sporten.

VEERLE WOUTERS - voorzitter sportclub GIDOS

“De club maakt zich klaar voor de toekomst waarbij we streven naar continuïteit van onze activiteiten en waarbij de vrijwilligers en sporters van onschatbare
waarde zijn.”

NIEUW LID
RAAD VAN BESTUUR
Estel Meyhui

Estel Meyhui (°1980) is founder
van Effectis, HR partner voor
KMO’s. Van opleiding bedrijfspsycholoog, samenwonend met
partner Ben en trouwe viervoeter
in Oedelem. Zij versterkt de raad
van bestuur van Groep Gidts en
Mariasteen/Molendries.

AFSCHEID JOBCENTRUM

ONGEWOON
TALENT WERKT.

Voor Jobcentrum was 2017 een intens en belangrijk jaar. Het werkveld –
gespecialiseerde begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – is in volle beweging en klanten verwachten een aanbod dat over de
provinciegrenzen heen reikt. Vanuit die vaststelling werden gesprekken
opgestart met andere organisaties die in Vlaanderen met dezelfde doelstelling actief zijn. Deze gesprekken resulteerden in de oprichting van emino,
samen met 4 andere partners: De Ploeg, De Poort, De Winning Opleiding en
Begeleiding en Job-Link.
De slagzin ‘ongewoon talent werkt’ maakt duidelijk waartoe emino werd
opgericht. Deze Vlaamse organisatie is voor bedrijven, werknemers en
werkzoekenden dé referentie in Vlaanderen en Brussel wat betreft arbeidsbeperking en gezondheidsproblemen in combinatie met werk. Emino ging
op 1 januari 2018 van start, en op dat moment werden alle activiteiten van
Jobcentrum overgedragen naar emino. Emino maakt geen deel uit van Groep
Gidts, maar via de algemene vergadering en de raad van bestuur van emino is
er een sterke band.

jaarverslag 2017
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KERNCIJFERS 2017
Toeleiding
naar werk

TOTAAL

Molendries

Jobcentrum

Groep Gidts

669

39

639

3.297

66,2%

35,1%

0%

100%

60,9%

255

227

51

5

639

1.177

Aantal FTE begeleidend
personeel

442,8

167,8

139,7

4,4

43

797,7

Aantal
bezoldigde werknemers

524

201

859

44

50

1.678

Beleidsdomein

Zorg

Onderwijs

Werk

VZW

Dominiek
Savio

Dominiek
Savio

Mariasteen

Bereik doelgroep

1099

851*

Aandeel ambulant

51,9%

Nieuwe cliënten 2017

*Van de 851 leerlingen zijn er 288 die beroep doen op het domein Zorg.

IN MEMORIAM
Remi De Clerck

Groep Gidts nam op 12 november 2017 afscheid van ere-bestuurder Remi De
Clerck. Hij werd op 19 februari 1925 geboren in Hooglede. Als doctor in de Rechten, startte hij in 1954 zijn loopbaan bij de provincie als bestuurssecretaris van
het rijkspersoneel. Nadien promoveerde hij tot bestuursdirecteur en in 1967 tot
provinciegriffier.
Remi De Clerck was getrouwd met Maria Vermander en vader van twee zonen.

RAAD VAN BESTUUR GROEP GIDTS
VOORZITTER

BESTUURDERS

Patricia Adriaens

ONDERVOORZITTER
Luc Beelprez

GEDELEGEERD BESTUURDER
Philip Vanneste

SCHATBEWAARDER
Els Maes

Pierre Breyne
Christine Depuydt
Magda De Rammelaere
Dirk Desnoeck-Vaneeckhoutte
Filip Masschelein
Estel Meyhui
Francis Rysman (waarnemend)
Johan Van Oost
Patricia Vandelanotte (waarnemend)
Jozef Vandenberghe
Miche Vandenbroucke
Isabel Vanslembrouck
Nicolas Vyncke

ERE-BESTUURDERS
Gaston De Prycker
Paul Denys
Rose-Mie Devoldere
Luc Goesaert
Olav Leuridan
Marc Olivier
Gudrun Vanbiervliet
Herman Vandecasteele
Koen Vandelanotte
Roger Vandelanotte

DIRECTIES

Annabel Deneckere
Taziana Pyson
Bart Sabbe
Koen Staelens
Eric Van Parys
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