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Woord van de voorzitter
2009 was een heel belangrijk jaar voor
Dienstencentrum GID(t)S.

Kortom, Dien-

Eind 2008, meer bepaald op 17 oktober,

GID(t)S zorgt

tijdens de viering van het vijftig jarig bestaan, kreeg het Dienstencentrum rechtspersoonlijkheid onder VZW-statuut.
De operationele VZW’s Dominiek Savio
Instituut, Mariasteen, Jobcentrum West
Vlaanderen en Sociale Werkplaats Molendries werden hierdoor juridisch met elkaar
verbonden binnen de grotere structuur van
Dienstencentrum GID(t)S.

dat het klaar is
om ook in de
volgende vijftig
jaar professionaliteit en
warmmenselijkheid uit te
stralen, en de
uitdagingen van
de toekomst aan te kunnen.
Dit alles in dienst van de mensen met beperkingen die er beroep op doen.
Wij bieden dan ook graag dit eerste jaarverslag van de VZW Dienstencentrum GID(t)S
aan.
Koen Vandelanotte
Voorzitter

In de loop van het voorbije jaar werd heel
veel energie gestoken in studie-, overleg- en beleidswerk om de inhoudelijke en
structurele kaders uit te tekenen.
De opdrachtverklaring werd uitgeschreven.
Er werd een nieuw organogram, met
nieuwe beleidsorganen opgemaakt.
De samenhang tussen de verschillende
geledingen op inhoudelijk, financieel en
operationeel vlak werd versterkt.

stencentrum

De basis voor de toekomst...
De Raad van Bestuur van de nieuwe vzw Dienstencentrum GID(t)S is zijn werkzaamheden
begonnen in een conclaaf op 27 en 28 februari.
Een opdrachtverklaring werd opgesteld. Trouw aan zijn slagzin, geïnspireerd op visie rond
empowerment, werden de mogelijkheden van de persoon met een beperking en zijn
kansen op een zinvol leven centraal geplaatst. Dit dient het uitgangspunt te blijven voor de
toekomst en de rode draad te blijven binnen Dienstencentrum GID(t)S.
Ook de opdracht van de operationele vzw’s binnen Dienstencentrum GID(t)S werd bepaald, én de plaats van de koepel-vzw Dienstencentrum GID(t)S als bewaker van de gezamenlijke basishouding en stimulator van synergiën, binnen een werkbare structuur.
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De nieuwe juridische structuur voorziet een onderscheid
tussen enerzijds het strategische
beleid of conceptuele regie,
en het dagdagelijkse beleid of
operationele regie.
De Raad van Bestuur van de
koepel-vzw stuurt het strategische beleid. In samenwerking
met de directies kwaliteit en
strategie behandelt hij de belangrijke uitdagingen voor de
toekomst.
Deze Raad van Bestuur treedt
tevens op als Algemene Vergadering van de vier Operationele VZW’s. Beperkte Raden
van Bestuur staan in voor het operationele beleid, samen met de operationele directies en in afstemming met de
strategische keuzes.
De directieleden kwaliteit en strategie vormen een Beleidscel onder leiding van de Gedelegeerd Bestuurder om het
strategisch beleid voor te bereiden.
De directieleden operationeel beheer vormen een parallelle Operationele Cel.
Met ingang van 18/03/09 is wekelijks één van beide cellen samengekomen.

De nieuwe beleidsorganen deden hun werk
en tekenden nieuwe structuren uit:
De nieuwe beleidsorganen doen hun werk en tekenen nieuwe structuren uit:
Vooreerst werd gekozen om 4 beleidsdomeinen af
te lijnen, met elk een eigen opdracht en een eigen
slogan :
• Beleidsdomein ZORG – Gids in het overwinnen
van je beperkingen
Bouwt van een gedifferentieerd aanbod van assistentie, begeleiding, therapie, opvoeding en zorg met en
aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en hun gezin, gegroeid vanuit de vraagstelling van personen met neuro-motorische beperking.
• Beleidsdomein ONDERWIJS – Gids in je grensverleggend leerproces
Richt zich tot leerlingen waarvoor het leerproces nietvanzelfsprekend verloopt omwille van (neuro-)motorische beperking en biedt gespecialiseerd onderwijs
dat zowel de reguliere studierichtingen aanbiedt als
schooleigen leertrajecten, alsook ondersteuning in
de gewone leeromgeving.
• Beleidsdomein TOELEIDING NAAR WERK –
Gids doorheen je loopbaan

OPDRACHTSVERKLARING
DIENSTENCENTRUM GID(t)S
Het Dienstencentrum GID(t)S gelooft in de mogelijkheden
van personen met een beperking en creëert voor hen maximale kansen op een gelukkig en zinvol leven.
De operationele vzw’s binnen het Dienstencentrum GID(t)
S bieden hiertoe een veelzijdig en innovatief aanbod voornamelijk op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, zorg en
wonen.
Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke basishouding: vanuit
christelijke inspiratie permanent luisteren naar de vragen en
de noden van de doelgroep.
De koepel-vzw Dienstencentrum GID(t)S heeft in dit geheel
de opdracht het veelzijdige en sinds jaren opgebouwde aanbod van dienstverlening aan personen met een beperking
binnen een werkbare structuur te bundelen en te coördineren. Ook wil ze de verdere uitbouw sturen, stimuleren en uitdragen naar de samenleving.
De doelstelling is meerwaarde te realiseren zowel op inhoudelijk, professioneel als materieel vlak, voortbouwend op de
synergie die tussen de verschillende geledingen bestaat.
De koepel-vzw Dienstencentrum GID(t)S waakt er ook over
dat iedereen de gezamenlijke basishouding trouw blijft.

Jobcentrum West-Vlaanderen is voor de werkzoekende een partner bij
het vinden van een job in het normaal economisch circuit. Voor de werkende wil zij partner zijn in loopbaanadvies- en begeleiding. Voor de werkgever is zij een partner die instaat voor het efficiënt invullen van vacatures,
ondersteuning biedt bij aanwerving van personen met een arbeidshandicap en advies verstrekt inzake ergonomie, werkpostaanpassing en werkorganisatie.
• Beleidsdomein WERK – Gids in duurzame tewerkstelling
In de beschutte werkplaats Mariasteen en de sociale werkplaats Molendries wordt in diverse sectoren tewerkstelling geboden aan personen met
beperkingen, die moeilijk terecht kunnen in de reguliere arbeidsmarkt.
Er is nog een vijfde beleidsdomein: INNOVATIE EN (WOON-)TECHNOLOGIE, onder de bevoegdheid van vzw In-HAM, Gids in doordacht
wonen.
In-HAM is een buitenbeentje omdat het een consortium is van de vier
operationele VZW’s met belangrijke partners uit bouw-, domotica- en
electronicawereld.
Drie stafcellen vallen rechtstreeks onder de koepel-VZW: communicatie, kennis- en expertise en informatica. Hun werking wordt opgevolgd in
overleg met de respectievelijke verantwoordelijken.

Uitdagingen voor de toekomst
Per beleidsdomein werden strategische
doelstellingen bepaald als
uitdagingen voor de toekomst .
1. Het nastreven van een gezamenlijke basishouding (luisteren, vraagstelling, beantwoorden, acties nemen…)
2. Het uitbouwen van een cliëntgericht en
veelzijdig aanbod.
3. Het uitbouwen van een innovatief aanbod via samenwerkingsverbanden.
Ook voor de koepelvzw werden strategische doelstellingen afgelijnd:
1. De structuur van het Dienstencentrum
GID(t)S bewaken en beoordelen
van de werkbaarheid.
2. Het veelzijdig en opgebouwde aanbod
intern bundelen en coördineren
binnen het Dienstencentrum GID(t)S.
3. De verdere uitbouw stimuleren en uitdragen naar de samenleving.
4. Meerwaarde realiseren op inhoudelijk,
professioneel en materieel gebied.
Per beleidsdomein wordt hierop telkens een
jaaractieplan opgesteld met kritische succesfactoren, en eraan gekoppelde indicatoren.

IN MEMORIAM E.H. Andries Favorel
Op 11 juli 2009 overleed E.H. Andries Favorel.
Hij was het die in 1958, als directeur van het Hoger Instituut voor
Kinesitherapie van Gits, inging op de nood aan onderwijs en opvang
voor polio patiëntjes, en de VZW Dominiek Savio Instituut oprichtte.
Hij bleef dertig jaar lang aan het roer als Algemeen Directeur en Gedelegeerd Bestuurder, waarna hij in 1988 nog vijf jaar voorzitter werd.
Onder zijn leiding werden steeds nieuwe initiatieven genomen inzake
zorg, onderwijs, wonen en werken.
Hij bouwde Dominiek Savio verder uit, ontplooide Mariasteen tot een
toonaangevende Beschutte Werkplaats en richtte Molendries op.
Hij gaf ook vorm aan een infrastructuur in een open en groene omgeving, met een eigen karakter.
Hoewel hij zelf niet meer rechtstreeks betrokken was bij de oprichting van de VZW Dienstencentrum GID(t)S mag hij toch beschouwd
worden als de vader ervan.
Het zijn vooral zijn initiatieven die erin gegroepeerd
worden.
Om hem blijvend te herinneren werd het plein aan
het dagcentrum van Dominiek Savio omgedoopt tot
het ‘Andries Favorelplein’.

Een greep uit de jaaractieplannen
DOMEIN ZORG

DOMEIN ONDERWIJS

1. Gezamenlijke basishouding/luisterhouding
Op de proloog van september 2009 werden de getuigenissen van nieuwe personeelsleden centraal geplaatst,
gekoppeld aan een nieuwe visietekst ‘de Gist in het Deeg’
van dhr. Daniël Declercq. Zij moeten borg staan voor de
basishouding in de toekomst.
2. Uitbouw continuüm
Een zorgstrategisch plan wonen legt nadruk op het continuüm wonen–zorg : dienst persoonlijk assistenten, voorbereiding VLETER-wonen, aangepaste residentiële woonvormen….. Ook een zorgstrategisch plan minderjarigen
wordt opgestart
3. Innovatieve projecten
Actieve participatie aan zorgvernieuwing binnen de gehandicaptenzorg : deelname aan experiment PGB, participatie
aan experiment intersectorale aanpak van knelpuntdossiers bij minderjarigen…

1. Gezamenlijke basishouding/ luisterhouding
Kwaliteitsmeting bij leerlingen, schoolteams,ouders en
CLB’s over de GON ondersteuning van type 4 leerlingen in
het gewone onderwijs.De wijze waarop zij de ondersteuning ervaren, is een belangrijke indicatie i.f.v. kwaliteitsverbetering.
2. Uitbouw continuüm
Aanbod voor leerlingen met complex meervoudige problematiek werd in de basisschool uitgebouwd zoals het
reeds bestond in het secundair. Aanbod van een evenknie
voor inclusief onderwijs type 4 werd ingevoerd als GIN
(Gedeeltelijke Integratie) in het secundair, waar het reeds
meerdere jaren als proeftuin in het lager bestond. Het
moet leerlingen die aangewezen zijn op gespecialiseerd
onderwijs meer studiekeuze bieden.
3. Innovatieve projecten
De Online-tweedehandswinkel van MSO1-groep kreeg
internationale erkenning via de Innovative Teachers Award
in Brazilië als doeltreffend Life Skill programma voor ondernemende leerlingen.

DOMEIN WERK
1. Gezamenlijke basishouding
Groeiende samenwerking en uitwisseling tussen Mariasteen en Molendries:
- uitwisseling van personeel indien nodig
- uitbreiding erkenning SW Molendries (klussen)in afspraak
met groendienst Mariasteen
- uitwisseling ervaring en kennis inzake HCCP wetgeving
in horeca
Door deze uitwisseling groeien kansen voor de doelgroep
in beide organisaties.
2. Veelzijdig/ cliëntgericht aanbod
De samenwerking rond de rolstoel ADREMO is een mooi
verhaal: DSI levert praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. Een expertendoorlichting leerde dat de expertise
in de Stafcel Kennis & Expertise, DSI en Orthopedie Mariasteen mogelijkheden kon bieden op een nieuwe soort
dienst- en productverlening binnen de Belgische markt.
Door de intense marktbenadering en de samenwerking
met het Nederlandse bedrijf Adremo Revalidatie Techniek
werden 21 dossiers met een aanvraag gerealiseerd met
mogelijkheden de toekomst.
Na 50 jaar bestaan wordt voor het eerst kennis & expertise uit verschillende domeinen van DC GID(t)S vermarkt in
een externe dienst- en productverlening vanuit Orthopedie
Mariasteen.
3. Innovatief aanbod
Het project Middelpunt in Middelkerke staat voor toerisme
voor personen met beperkingen door personen met beperkingen i.s.m. de ALS Liga.
Intern leidt het tot samenwerking binnen Mariasteen,

DSI en Jobcentrum. Extern tot samenwerking tussen de
departementen Welzijn en Toerisme. Ondertussen liep er
i.s.m. KHBO een marktonderzoek naar toerisme voor personen met beperkingen aan onze Vlaamse kust.

DOMEIN TOELEIDING ARBEIDSMARKT
1. Gezamenlijke basishouding
Tevredenheidsmeting bij de doelgroep na elk traject,
waarbij expliciet de basishouding bevraagd wordt.
2. Veelzijdig/ cliëntgericht aanbod
Herwerken aanbod oriëntatiemodules, werkgroep Integraal, start september 2009, proef voorjaar 2010
Afgewerkt: resultaat is de module Startblok.
3. Innovatief aanbod
Een innovatieproject ( ESF) rond werkgeversbenadering,
met vijf producten:
- Ergobox: een ergonomische tool als ‘eye opener’
- Ergokijk : een nieuwe bril om een werkpost te analyseren
- Verkocht: een handleiding voor bemiddelaars in werkgeversbenadering
- Zicht op werk : een DVD die een realistische kijk biedt
op de eisen van de arbeidsmarkt, de wensen van werkgevers en mogelijkheden van personen met een arbeidsbeperking.
- Loongid(t)s en loonkostsimulatie : De loongid(t)s geeft
advies aan de werknemer die de stap naar zowel een voltijds of deeltijdse tewerkstelling willen zetten. De lookostsimulatie berekent het kostenplaatje voor de werkgever.

NIEUWS VANUIT DE STAFCELLEN
COMMUNICATIE
Een nieuwe structuur vraagt naar een nieuwe profilering. De identiteit van elk der delen dient naar voor te komen, maar
evenzeer de verbondenheid binnen het geheel. Er werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Voor het Dienstencentrum is dit
een groene blokjesstructuur met vast logo. Het onderschrift ‘persoon met handicap’ wordt weggelaten, omdat dit een
te enge formulering is voor de ruimere doelgroep.

De profilering van de vijf operationele VZW’s sluit erbij aan: zelfde vorm, maar in een eigen kleur, met een eigen slogan
en telkens wordt het eigen logo voorafgegaan door het algemene.
Een grafisch charter legt alle afspraken vast.
Ook de website wordt in dit kader volledig herwerkt.

Kennis- en expertise

Dienstencentrum GID(t)S
Ambassadeur Provincie West-Vlaanderen
“Ondernemen. Het zit in ons.”
Ter promotie van de regio focust de
provincie op de speerpunten ‘genieten’, ‘ondernemen’ en ‘kwaliteit’.
In 2009 staat ‘Ondernemen. Het zit in
ons’ centraal.
Om deze boodschap uit te dragen doet de Provincie een beroep op haar ondernemers.
Op 3 december 2009 selecteerde het provinciebestuur 34 bedrijven die de titel mogen dragen van
Ambassadeur van West Vlaanderen.
In hun sector worden ze beschouwd als topbedrijven met nationale en internationale uitstraling.
Dienstencentrum GID(t)S is uiteraard fier daartoe
te mogen behoren en draagt deze boodschap in
haar promotie en communicatie uit.

Stand van zaken:
Een eerste internationale publicatie werd aanvaard voor
publicatie in Developmental Medicine and Child Neurology
(E. Monbaliu). Elf eindwerken werden afgerond en 25 werden opgestart. Voor het eerst werd een eindwerk gemaakt
in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen
(orthopedie). Een onderzoekster van het Coronelinstituut
(Universiteit van Amsterdam) heeft onderzoek verricht rond
de MELBA.
Beslissingen:
Inventarisatie en verwerking van onderzoeksvragen werd
in een procedure vastgelegd.
De bibliotheek werd aangesloten op LIBIS (via KHBO) en
zal een nieuwe plaats krijgen in het In-HAM Center.
ADREMO wordt een belangrijk project in kennis- en productontwikkeling, met economische meerwaarde.

Informatica
In 2009 ging grote aandacht naar het operationeel houden
én optimaliseren van de bestaande computersystemen,
hardware zowel als software. Er werd geïnvesteerd in nieuwe computers en uitbreiding van het intern datanetwerk.
Een studie werd opgestart om het bestaande serverpark
te vervangen binnen een toekomstgerichte computerarchitectuur: een beperkt aantal compacte, maar zeer
krachtige fysieke servers, die als één geheel zullen werken,
met voldoende capaciteit om ze te splitsen in meerdere
virtuele servers.
Het toekomstig datacenter zal op twee afzonderlijke,maar
onderling verbonden locaties worden uitgebouwd.

Kerncijfers

(*) bereik doelgroep onderwijs: van de 529 zijn er 245 leerlingen die beroep doen op het domein zorg			
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