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Dienstencentrum GID(t)S vzw
Groeien in Vertrouwen

WOORD VAN DE VOORZITTER
Dienstencentrum GID(t)S, de koepel vzw boven Dominiek Savio,
Jobcentrum, Mariasteen en Molendries publiceert voor de vijfde
keer een jaarverslag. Juridisch bestaat de vzw al sinds 2008,
maar pas vanaf 2010 werd voor het eerst een jaarverslag opgesteld met de verwezenlijkingen van dat jaar.
Wat in de koepel gebeurt, is ondergeschikt aan wat in elk van
de beleidsdomeinen (Onderwijs, Zorg, Werk en Toeleiding naar
Werk) geschiedt. Het is immers in de dagelijkse werking dat we
er zijn voor mensen met een beperking en extra kansen creëren
met en voor hen. Het is vanuit die werking dat we de maatschappij overtuigen van de mogelijkheden van mensen met een
beperking en hen kracht geven.
De koepel vzw speelt in dit alles een verbindende en versterkende rol. De combinatie van de domeinen zorgt voor een uniek
continuüm in ons aanbod voor mensen met een beperking.
Het voorliggend jaaroverzicht is opgebouwd rond 6 strategische
doelstellingen voor de koepel, telkens geïllustreerd met enkele

concrete realisaties.
Het is voor mij een bijzondere editie… voor het laatst
schrijf ik dit voorwoord. In
juni 2015 zal ik immers – na
22 jaar – de voorzittersrol
overdragen aan Patricia
Adriaens. Ik wens haar alle
wijsheid en succes toe.
Ik ben dankbaar dat ik deze
taak op mij mocht nemen,
en voor alle vriendschap en
vreugde die ik ervoor terugkreeg.
Ik dank ook van harte alle
medewerkers, vrijwilligers en partners, die jaar na jaar ten volle
gaan voor dit waardevolle engagement.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
In dit jaarverslag gaan we dieper in op deze strategische
doelen van Dienstencentrum GID(t)S:

•

Het verhaal van mensen vertellen
Bezoekerscentrum Dienstencentrum GID(t)S

•

Kracht geven aan mensen
Onze middelen efficiënt en krachtig bundelen
Mensen en maatschappij mobiliseren

•

Extra kansen creëren met en voor mensen
Versterken wat aanwezig is
Nieuwe kansen zoeken en creëren

•

Ik zal er zijn voor u
Ons laten inspireren door het bijbels christelijk verhaal

Dienstencentrum GID(t)S verbindt de beleidsdomeinen in het vertellen van het verhaal van de mensen voor wie we bestaan. We
willen daarbij vooral hun mogelijkheden in de kijker stellen, niet hun
beperkingen.
We versterken de beleidsdomeinen in het kracht geven aan mensen, enerzijds door via samenwerking onze middelen optimaal te
gebruiken en anderzijds door mensen en de maatschappij te mobiliseren ten dienste van onze doelgroep.
We versterken de beleidsdomeinen ook in het creëren van extra
kansen. Extra kansen door de aanwezige mogelijkheden, kennis en competenties over de beleidsdomeinen heen te bundelen.
Maar ook door voortdurend nieuwe kansen te zoeken en te creëren
met en voor de mensen, vertrekkend vanuit het luisteren naar hun
vragen en noden.
De koepel werkt ook verbindend in het in leven houden van de
inspiratie in onze organisatie. Het bijbels christelijk verhaal – ‘Ik
zal er zijn voor u’ – is doorheen alle domeinen een drijvende kracht.
Door hierover te durven spreken, ook op vandaag, blijven we deze
inspiratiebron aanboren.

HET VERHAAL VAN MENSEN VERTELLEN
BEZOEKERSCENTRUM DIENSTENCENTRUM GID(T)S
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Diversiteit aan bezoekers
Een lunch in Molendries, een vormselactiviteit of boerderijkamp voor
peuters in Hoeve Ter Kerst, een werkbezoek voor volwassenen,...
het zijn gelegenheden waarop bezoekers in aanraking komen met
onze werking. Hun leeftijd en sociale achtergrond verschilt vaak
sterk, wat elke ontmoeting boeiend maakt. Aan iedere bezoeker
wil Dienstencentrum GID(t)S hetzelfde verhaal vertellen. Een verhaal

van mensen - met een beperking maar bovenal met veel talenten
en mogelijkheden.
De bezoeken leiden eveneens tot opportuniteiten. Mensen worden
geraakt en engageren zich bijvoorbeeld als vrijwilliger, donateur of
- waarom niet - toekomstig medewerker. Onze ambitie is om dergelijke kansen extra te ondersteunen vanuit de synergie tussen de
cel Communicatie, Kennis & Expertise en Fondsenwerving.

KRACHT GEVEN AAN MENSEN
ONZE MIDDELEN EFFICIENT EN KRACHTIG BUNDELEN
Blik gericht op het grote geheel
Door overkoepelend te werken is Dienstencentrum er opnieuw
in geslaagd de algemene werkingsefficiëntie te verhogen. De
masterplannen IT en infrastructuur (zie kaders), maar ook de gemeenschappelijke vervoerdienst zijn hiervan mooie voorbeelden.
Eén dienst stemt alle vervoersvragen van Dominiek Savio en Mariasteen op elkaar af. Resultaat: er zijn minder middelen, voertuigen

Masterplan infrastructuur

zie ook pagina 5

In 2014 werd een werkinstrument ontwikkeld - het ‘Masterplan infrastructuur’ - dat toelaat de financiële draagkracht van Dienstencentrum GID(t)S in te schatten, gegeven nog uit te voeren infrastructuurprojecten.
De ramingen van de verschillende projecten die op stapel staan worden ingebracht, waarna we de impact op
het resultaat kunnen simuleren (investeringsbedrag, tijd,
vreemd en/of eigen vermogen,…). Het verloop van de
operationele cash flow is de sleutel in dit instrument.
De tool loopt over 25 jaar en kan permanent in functie van
nieuwe vragen, aangepaste ramingen, definitieve resultaten van een boekjaar,… geüpdatet worden. Door het bundelen van ervaring vanuit zowel domeinen Zorg als Werk
is hij ook bruikbaar voor o.a. bankfinancieringsaanvragen.

en chauffeurs nodig en dat terwijl de dienstverlening is verbeterd.
Individuele vervoersvragen van bewoners kunnen nu vaker positief
beantwoord worden, wat hun mobiliteit enorm vergroot.
De bouwploeg heeft dan weer samengewerkt met de VDAB voor
schilder- en rioleringwerken en de aanleg van terrassen. Dat was
voor beide partners positief. De VDAB-cursisten kregen de kans op
werkplekleren en ons budget werd maximaal benut.

Masterplan IT

De wereld van IT staat nooit stil. Om structurele beslissingen te kunnen nemen voor onze organisatie drong een
nieuw globaal IT-plan zich op. Dienstencentrum GID(t)S
riep hiervoor de hulp in van Delaware Consulting uit Kortrijk. Dit bureau voerde in 2014 een audit uit van het ITsysteem en toetste die af aan marktonderzoek en trends.
Het advies heeft zijn impact. Zo zal er meer ‘in the cloud’
worden gewerkt, ook wanneer later het serverpark wordt
vernieuwd. Grootste voordeel: flexibiliteit. Het systeem is
overal via internet toegankelijk en is vlot uit te breiden of
te upgraden - terwijl nu telkens nieuwe hardware gekocht,
geïnstalleerd en onderhouden moet worden.
Het definitieve masterplan wordt in september 2015 aan
de Raad van Bestuur voorgelegd.

MENSEN EN MAATSCHAPPIJ MOBILISEREN
Directieleden en medewerkers van Dienstencentrum GID(t)S engageren zich in beleidsorganen en federaties om mee het beleid te kunnen
bepalen. Dankzij hun deelname krijgen niet alleen onze gebruikers, maar alle mensen met een beperking, zorgvraag of arbeidshandicap
een stem bij de overheden.

Domein Zorg

Domein Werk

Binnen de sector ondersteuning
aan personen met een handicap
werd op 25 april 2014 het decreet
‘Persoonsvolgende financiering’
goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dat decreet zal leiden tot
een belangrijke wijziging van het
systeem: in plaats dat de overheid organisaties erkent en subsidieert, zal zij aan iedere persoon met een handicap een budget
toekennen om zijn ondersteuning te organiseren - al of niet met
hulp van een zorgaanbieder.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap startte
een taskforce PVF (of projectgroep) op met diverse werkgroepen
om de persoonsvolgende financiering concreet vorm te geven en
de implementatie ervan voor te bereiden.
De directie Kwaliteit & Strategie van Dominiek Savio participeert
hieraan actief, onder andere rond de bepaling van de toekomstige
budgetcategorieën.

Vanuit de schoot van BW-West,
de federatie van West-Vlaamse
beschutte werkplaatsen, groeide
het idee om de 8 beschutte en
20 sociale werkplaatsen uit onze
provincie te verenigen in 4Werk.
Het beleidsdomein Werk van Dienstencentrum GID(t)S heeft hierin
bewust een trekkersrol opgenomen. Deze nieuwe federatie, met
secretariaat en maatschappelijke zetel in Gits, wil niet alleen de sociale tewerkstelling van 6830 medewerkers structureel verzekeren en verder uitbouwen, maar ook de samenwerking tussen
de leden versterken. Met dit initiatief, uniek in Vlaanderen, wordt
proactief ingespeeld op het toekomstig beleid voor de sociale economie. Het decreet dat in 2015 concreet vorm krijgt, maakt geen
onderscheid meer tussen de verschillende werkvormen en wordt
in één term ‘Maatwerkbedrijven’ vervat. 4Werk zet proactief in op
‘Maatwerk’ en is een belangrijke gesprekspartner voor het beleid
van de werkgeversorganisaties en de Vlaamse overheid.

Domein Toeleiding naar Werk
Jobcentrum begeleidt personen met een arbeidsbeperking naar
duurzame tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. Ook zij
wil noden signaleren en suggesties geven aan de overheid. Vele van
de arbeidsmarktactoren zijn Vlaams georganiseerd (VDAB, GTB,
Gebruikersoverleg,…) Gezien de specifieke expertise en knowhow
van de GOB’s (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentra) als uitvoerder op de werkvloer wil Jobcentrum
een evenwaardige gesprekspartner zijn.
Er bestond reeds langer een samenwerking tussen de GOB’s, maar
met de officiële oprichting van de vzw FeGOB op 25 maart 2014
bevestigden alle GOB’s de wil om via FeGOB de doelstellingen als
federatie van de 12 GOB’s in Vlaanderen en Brussel te realiseren
en de rol van spreekbuis op Vlaams niveau verder uit te bouwen.
Door de samenwerking tussen de 12 leden kan FeGOB haar rol als
volwaardige partner opnemen en input geven op beleid, visievorming en opdrachten ten voordele van de doelgroep. Vanaf de officiële oprichting nam Jobcentrum het ondervoorzitterschap op
zich (sinds 1/1/2015 zelfs het voorzitterschap).
FeGOB wil zich maximaal engageren bij de voorbereiding en implementatie van het beleid met betrekking tot de doelgroep en haar
duurzame tewerkstelling. FeGOB en
de GOB’s participeerden in 2014
aan heel wat fora
en werkgroepen.

Nieuwe bestuurders
Dirk Desnoeck
(°1965) is CEO van EHS Timmerman, een bedrijf dat industriële warmtewisselaars
maakt. Dirk volgde een opleiding als industrieel ingenieur, is gehuwd en vader
van 2 kinderen. Hij versterkt
de Raad van Bestuur van
Dienstencentrum GID(t)S en
Mariasteen.

Isabel Vanslembrouck
(°1971) is directeur biotechniek en paramedische beroepen én directeur onderzoek
en valorisatie bij hogeschool
VIVES. Isabel, van opleiding
landbouweconoom, is gehuwd en heeft 3 kinderen. Ze
versterkt de Raad van Bestuur van Dienstencentrum
GID(t)S en Dominiek Savio.

EXTRA KANSEN CREEREN MET EN VOOR MENSEN
VERSTERKEN WAT AANWEZIG IS
De omvang en diversiteit van onze organisatie creëert uitzonderlijke kansen. Elk jaar wordt er binnen Dienstencentrum GID(t)S gezocht naar
manieren om tussen de beleidsdomeinen onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. Boeiende projecten en ontmoetingen hebben er
ook dit jaar voor gezorgd dat de expertise binnen onze organisatie is gegroeid.

TriLED
Via CERA Foundation kwamen we in contact met TriLED, een onderneming die intelligente LED-verlichting produceert. Dankzij die
verlichting kunnen we in vele lokalen tot 80% van de elektriciteit
voor verlichting besparen. Goed voor ons budget én het milieu.
Toen het TriLED-team langskwam voor metingen in de sporthal van
Dominiek Savio, kwamen ze in contact met Mariasteen en bemerkten zij de productiemogelijkheden. Resultaat: we zullen niet alleen
hun verlichting toepassen, ook de productie voor deze innovatieve
starter zal binnen Dienstencentrum GID(t)S plaatsvinden.

Kennis & Expertise

Uitwisseling Barbara Van Vlaenderen:

De cel Kennis & Expertise brengt de interne kennis en expertise in
kaart en werkt die verder uit door samenwerking met interne en
externe partners. Zij is werkzaam in vele projecten. Eén voorbeeld,
opgestart in 2014, is een initiatief rond online hulpverlening.
Vanuit de cel organiseerden zij een vzw overschrijdende themaontmoeting. Philippe Bocklandt, onderzoeksmedewerker van Arteveldehogeschool, dompelde 25 medewerkers uit de domeinen
Onderwijs, Zorg en Toeleiding naar Werk onder in de onlinewereld.
Die ontmoeting gaf een duidelijk beeld van de toepassingen die
momenteel binnen de hulpverlening geïntroduceerd worden.
In 2015 zullen we verder experimenteren met verschillende
tools. Zo zullen cliënten en leerlingen een online dagboek bijhouden, dat hulpverpleners aanvullend ondersteunt in hun begeleiding.
Ook dit experiment wordt ondersteund door Arteveldehogeschool.

“Eén jaar lang ruilde ik anderhalve dag per week van job met Daisy
Van der Auwera. Zij nam mijn taak als GON-begeleidster bij Dominiek Savio over en ik ging bij Jobcentrum werken. Zo volgde
ik onder meer trajecten van arbeidsbegeleiders, nam ik deel aan
workshops, infosessies,… Ik had zelfs de kans om de overstap van
mijn GON-leerling naar de arbeidsmarkt mee te maken.
Door de uitwisseling heb ik als GON-begeleidster en leerkracht
een beter zicht gekregen op de huidige arbeidsmarkt. Tijdens de
samenwerking werkte ik een strategie uit om GON-begeleiders te
ondersteunen, die leerlingen in hun laatste jaar begeleiden.
De jobwissel heeft geleid tot suggesties, aanbevelingen, acties,…
Het doel is dat Dominiek Savio en Jobcentrum het onderwijs en
de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen en zo de overstap
van student naar werknemer eenvoudiger maken.”

NIEUWE KANSEN ZOEKEN EN CREEREN
Steun voor wetenschappelijk onderzoek
In Dominiek Savio worden we dagelijks geconfronteerd met het
belang van wetenschappelijke kennis voor de verbetering van de
levenskwaliteit van kinderen met een beperking. Méér kennis rond
groeicurves bij kinderen met een ernstig fysieke beperking is

essentieel. Groei is immers een belangrijke parameter voor de algemene gezondheid én voor de sociale participatie binnen de maatschappij. Het opzetten van een dergelijke studie vraagt echter heel
wat financiële middelen. Om de nodige middelen te werven voor
dit onderzoek, werden de krachten gebundeld en werkten we samen met baron Philippe Vlerick. Dhr. Vlerick engageerde heel wat
mensen uit zijn netwerk om ons wetenschappelijk onderzoek naar
groei van kinderen met hersenverlamming te steunen. De resultaten van de opvolging van 450 kinderen gedurende 2 jaar, zullen
ongetwijfeld een belangrijke stap vooruit zijn om het leven van deze
kinderen meer kwaliteit en comfort te geven.
In maart 2014 werden alle donateurs – samen met andere geïnteresseerden – uitgenodigd op een diner onder voorzitterschap van
dhr. Vlerick, waarbij het onderzoeksproject aan hen werd voorgesteld.

IK ZAL ER ZIJN VOOR U
ONS LATEN INSPIREREN DOOR HET BIJBELS CHRISTELIJK VERHAAL
Er zijn voor mensen – dat is voor veel van onze medewerkers een
belangrijke motivatie in hun dagelijkse job.
Het bijbels christelijke verhaal, het verhaal van mensen op weg,
van God die kiest om er te zijn voor die mensen op weg, telkens
weer en ondanks alles, is daarbij steeds een inspiratiebron geweest. Een bron die we ook op vandaag blijven aanboren. Aan
de hand van verhalen, symbolen en rituelen blijft deze inspiratie
aanwezig in onze dagelijkse werking.

In 2014 hebben we neergeschreven hoe we hiermee omgaan. De
tekst werd gepubliceerd in een
cahier van Caritas over christelijke identiteit en inspiratie op vandaag.
http://www.caritas.be/nl/publication/caritas-cahier-14-vele-brillen-een-verhaal

MASTERPLAN INFRASTRUCTUUR
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Balans

Start2Play

In Balans, de
nieuwe leefgroep binnen
volwassenwerking Dominiek
Savio, willen wij
mensen met
een zeer complexe zorgvraag een huis en een thuis aanbieden. De realisatie van het gloednieuwe gebouw en de opstart
van deze nieuwe werking was een mooi samenspel tussen architecten, de bouwploeg, de VDAB en de medewerkers. Dankzij
de vele inspanningen kon de werking opstarten in november
2014. We streven naar een hoog welbevinden van de gebruikers, dankzij het aangeven van grenzen en het creëren van rust
- een ‘balans’.

2014 was het startjaar voor Start2Play, het renovatieproject
voor de speelplaats van het Basisonderwijs Dominiek Savio.
De speelplaats is verouderd, onveilig en niet aangepast aan de
noden van kinderen met een beperking. Een speelomgeving met
veel mogelijkheden tot samenspel is een stimulans tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
‘De ideale speelplaats’ is naast veilig en toegankelijk ook aantrekkelijk voor kinderen. Ze spreekt hen aan, is kleurrijk, heeft
een voldoende groot aanbod aan verschillende spelen, biedt vrijheid en ruimte voor eigen inbreng,…
Op basis van deze visie werden er plannen uitgetekend en de
bouwaanvraag ingediend. De renovatie zal mogelijk zijn door
heel wat fondsenwervende acties van ouders en medewerkers
vanuit alle beleidsdomeinen. Zo was er de deelname aan de ING
Solidarity Award 2014, waarbij we als West-Vlaamse winnaar
1000 euro ontvingen. Ook een subsidiedossier bij AGIOn geeft
een duwtje in de rug. We zullen kunnen rekenen op de gewaardeerde steun van de bouwploeg van Dominiek Savio en van de
VDAB voor de realisatie van het project. Die staat gepland voor
het eerste trimester van het schooljaar 2015-2016.

’t Pomphuys en Montmartre
September 2014: het doel is bereikt, de bewoners van de
woonunits ’t Pomphuys en Montmartre betrekken hun nieuw
huis. Het was een boeiende weg. In 2011 werd de vergunning
van Vipa, de subsidiebelofte, goedgekeurd. In 2012 vingen de
werken aan. Ondertussen ontstonden nieuwe ordewoorden:
dialoog, oplossingen zoeken, afmetingen uitproberen, domotica
installeren,... De architecten werden bondgenoten.
Het resultaat is fantastisch: comfortabele woon- en slaapkamers, elk zijn eigen voordeur, toegankelijke leefruimtes,...
Het is wonderlijk hoe dezelfde
plek vandaag
de dag zo betoverd kan zijn
met een enorm
ruimtegevoel en
licht.

Gebouwen A en B
Binnen het kader van ons masterplan zochten wij al lang een
oplossing voor de leerlingen uit de richting OV1 Dominiek Savio. Zij volgden nog steeds les in het Withuys, ver van de andere
leerlingen van het secundair. De krachten werden gebundeld
met Mariasteen. Initieel werd overwogen om het gebouw MAC
over te dragen. Door een contract met Sapa Precision Tubing
Lichtervelde, een nieuwe grote klant van Mariasteen, kon dit
plan evenwel niet doorgaan. De gebouwen A en B, waarin het
buurtwinkeltje zich bevindt, kwamen wel in aanmerking voor
een schoolgebouw. In afwachting van goedkeuring van het architecturale plan door de overheid (AGIOn), stelt Mariasteen het
gebouw in zijn huidige staat ter beschikking.

KERNCIJFERS 2014
Beleidsdomein

Toeleiding
naar werk

TOTAAL

Molendries

Jobcentrum

DC GID(t)S

651

47

587

3072

61%

32,47%

0%

85%

54,52%

95%

99,6%

42%

20%

45%(**)

74,18%

263

198

97

11

587

1156

353,62

165,29

137

4,92

43,3

704,13

555

186

826

41

49

1657

Zorg

Onderwijs

DSI

DSI

Mariasteen

Bereik doelgroep

1046

741(*)

Aandeel ambulant

49%

% personen met fysieke en/of
neuromotorische beperking
Nieuwe cliënten 2014

Vzw

Aantal FTE begeleidend
personeel
Aantal (koppen) bezoldigde
werknemers

Werk

(*) bereik doelgroep Onderwijs: van de 741 zijn er 289 leerlingen die beroep doen op het domein Zorg
(**) 45% is berekend op reguliere PH-MOO (Persoon met Handicap - Modulair Opgebouwde Opleiding)
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In Memoriam | Dhr. Marcel Bode			

29/11/18 - 10/8/14
Marcel Bode bouwde een indrukwekkende carrière uit in de arbeidersbeweging en in de politiek. Hij
bracht het zelfs tot ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het ging hem echter niet om de eer, maar om de dienstbaarheid. Voor het Dienstencentrum was hij
van groot belang. Zo was hij er bij toen het Dominiek Savio Instituut werd opgericht. Hij heeft de
hele uitbouw meegemaakt en zijn invloed aangewend om dossiers vooruit te helpen. Jarenlang zat
hij in de Raad van Bestuur met een ongeziene inzet. Zelfs nadat hij op 70-jarige leeftijd ontslag nam
en ere-bestuurder werd, bleef hij de vergaderingen volgen.
Marcel Bode was gehuwd met Elisabeth Vanhoutte, had vijf kinderen en woonde in Ieper.

