
In dit jaarverslag geven we een 

overzicht van hoe we hier het  

voorbije jaar op hebben ingezet. 

Bij mijn eerste voorwoord, als 

nieuwe voorzitter, hou ik er ook 

heel uitdrukkelijk aan om alle me-

dewerkers, vrijwilligers en part-

ners van harte te danken voor hun  

dagdagelijkse gedreven inzet. 

Patricia Adriaens

Voor u ligt het zevende jaarverslag van Dienstencentrum  

GID(t)S, de koepel boven Dominiek Savio, Jobcentrum,  

Mariasteen en Molendries. Doorheen de bijna 60-jarige geschie-

denis van onze organisatie werd heel wat expertise opgebouwd. 

Expertise over hoe voor en samen met mensen met een beperking 

extra kansen kunnen worden gecreëerd. Kansen op een volwaar-

dige participatie aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. 

We leven in een sterk veranderende maatschappij en er zijn ingrij-

pende wijzigingen in de wetgeving. Daarom hebben we heel be-

wust bekeken hoe we onze expertise blijvend kunnen ten dienste 

stellen van personen met een beperking. 

Dienstencentrum GID(t)S vzw
Groeien in Vertrouwen 2015

WOORD VAN DE VOORZITTER

VOORZITTERSWISSEL

Welkom Patricia Adriaens
16 juni 2015 was een belangrijke dag voor Dienstencentrum  

GID(t)S. Na 22 jaar voorzitterschap gaf Koen Vandelanotte de  

voorzittershamer door aan Patricia Adriaens. 

Patricia Adriaens (°1966) is sinds 2007 lid van de Raad van  

Bestuur van Dienstencentrum GID(t)S. Ze studeerde Handels- en  

Financiële Wetenschappen. Ze is gedelegeerd bestuurder van 

Fribona in Oostkamp, een bedrijf dat diepvriesvoeding produceert 

en door haar vader werd opgericht.

Dank aan Koen Vandelanotte
Koen Vandelanotte (°1948) werd voorzitter van Dienstencentrum 

GID(t)S in 1993. Hij behaalde het diploma Master Toegepaste  

Economische Wetenschappen en volgde zijn vader Roger  

Vandelanotte op aan het hoofd van Vandelanotte++, één van de 

top 10 accountancy kantoren in België. 

Met grote dankbaarheid kijken we terug op de gedreven en  

deskundige inzet van Koen Vandelanotte, die trouwens nog een 

tijdje lid van de Raad van Bestuur blijft. En ook voor het engage-

ment dat Patricia Adriaens opneemt, zijn we heel dankbaar.



Een jaar vol verandering
In 2015 werd het vroegere erkenningssysteem definitief ver-

vangen door beheersovereenkomsten zoals Multifunctioneel  

Centrum Minderjarigen en Flexibel Aanbod Meerderjarigen. Ook 

werd de persoonsvolgende financiering volop voorbereid. 

De onderliggende principes van deze veranderingen zijn  

individualisatie en vermaatschappelijking van zorg. 

Vroeger waren ‘doelgroepen’ een hoeksteen in de organisatie 

van zorg en ondersteuning.  Voor elke doelgroep bouwde men  

specifieke centra uit. Vandaag wil men echter dat de persoon met  

handicap de regie van zijn ondersteuning in eigen handen neemt en 

zelf kiest op welke diensten hij of zij beroep doet. 

Daarnaast wil men ook dat iemand met een handicap meer  

participeert in de samenleving en dat die samenleving hiervoor haar 

reguliere dienstverlening toegankelijker maakt. 

Geloof in doelgroepspecifieke deskundigheid
Dominiek Savio heeft in haar geschiedenis een divers aanbod 

uitgebouwd voor een specifieke doelgroep: personen met een  

(neuro-)motorische handicap.  Onze medewerkers hebben hierin 

dan ook heel wat deskundigheid opgebouwd.  

Dominiek Savio blijft erin geloven dat er in het veranderende 

zorglandschap nood is aan doelgroepspecifieke centra om  

kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen garanderen. Wij moeten 

echter nagaan hoe wij die doelgroepspecifieke deskundigheid 

meer ten dienste kunnen stellen van de samenleving.  

Hoe onze expertise naar buiten brengen?
Cliënten ondersteunen in hun eigen context is al lang een  

strategische doelstelling van Dominiek Savio.  Momenteel  

ondersteunt de vzw meer dan 1.000 personen met een handicap, 

waarvan de helft in hun eigen leefomgeving.  

Deze dienstverlening hebben wij versterkt door de uitbouw van een 

mobiel team voor begeleiding van kinderen en jongeren.  In 2 

jaar tijd bereikte het meer dan 80 kinderen en het voorbije jaar was 

er een stijging van meer dan 50%.  

Een tweede oplossing ligt in de diagnostiek. Men kan bij  

Dominiek Savio terecht voor een duidelijkere beeldvorming rond de 

problematiek van een kind en advies voor de verdere aanpak.  

Via ‘outreach’ brengen onze experten tot slot externe  

hulpverleners inzicht bij in de vraagstelling van de specifieke  

doelgroep.

INDIVIDUALISATIE EN VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG

BELEIDSDOMEIN ZORG

KENNIS & EXPERTISE
De cel Kennis & Expertise van Dienstencentrum GID(t)S  

ondersteunde ook in 2015 de operationele vzw’s op het vlak 

van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek 

en banden met hogescholen en universiteiten.

Project voor kinderen met  
dyskinetische cerebrale parese

Kinderen met dyskinetische cerebrale parese ervaren 

complexe voedings- en slikproblemen. Medewerkers van  

Dominiek Savio willen die in kaart brengen op basis van een 

multidisciplinair observatie-instrument. 

Deze benadering vereist input uit de logopedie, ergotherapie, 

voedings- en dieetleer. 

Om de validiteit en betrouwbaarheid van het instrument te  

onderzoeken werkt de cel Kennis & Expertise samen met  

VIVES Brugge, studiegebied gezondheidszorg. 

Het project startte op in 2012 en eindigde in 2015. 

De huidige versie van het instrument voldoet nog niet aan alle 

voorwaarden van een wetenschappelijk instrument. De cel 

tast de mogelijkheden rond een vervolgtraject af. 

Binnen de werking biedt dit instrument alvast een goed  

kader om op een betere manier te observeren en adviezen te 

formuleren.

DIENSTENCENTRUM GID(t)S BLIJFT INZETTEN OP EXPERTISE



KENNIS & EXPERTISE
Een tweede onderzoeksproject is dat rond opvoedings- 

ondersteuning van ouders bij kinderen met cerebrale 

parese. Hiervoor wordt samengewerkt met UGent. 

Vooreerst willen de universitaire onderzoekers een grondiger 

inzicht verwerven in de ervaringen en de beleving van ouders 

met een kind met een ontwikkelingsstoornis. 

Vervolgens brengen zij de dynamische interactie tussen erva-

ringen, opvoedingsgedrag en de ontwikkeling van kinderen 

over een langere periode in kaart. 

Tot slot wordt de dagelijkse dynamiek onderzocht via een 

dagboekstudie. 

Resultaten van dit onderzoek zullen de medewerkers van  

Dominiek Savio in staat stellen om uitdagingen, eigen aan het 

opvoeden van een kind met een dergelijke beperking, beter te 

begrijpen en om interventies op te zetten die het welbevinden 

van zowel ouders als van kinderen kunnen verbeteren.

M-DECREET EN BESTUURLIJKE SCHAALVERGROTING

BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS

Multidisciplinair inzicht
Buitengewoon Onderwijs Dominiek Savio ondersteunt via GON 

(Geïntegreerd ONderwijs) leerlingen met een (neuro-)motorische 

beperking in hun leertraject in het gewoon onderwijs in gans West-

Vlaanderen of biedt in Gits zelf leertrajecten aan in een gespecia-

liseerde onderwijssetting, daar waar de totale zorgvraag de moge-

lijkheden van gewoon onderwijs overschrijdt. 

Deze dubbele onderwijsopdracht krijgt vorm vanuit opgebouwd 

multidisciplinair inzicht in de onderwijsbehoeften van deze leerlin-

gen, eigen aan hun (neuro-)motorische beperking. Vanuit dit mul-

tidisciplinair inzicht liggen de kwaliteitscriteria voor goed onderwijs 

voor deze leerlingen onlosmakelijk vervat in het maatwerk gericht 

op duurzaamheid.

Evoluties in het onderwijslandschap
Twee belangrijke evoluties in het onderwijslandschap dagen ons uit 

die kwaliteitscriteria te blijven waarborgen.

Enerzijds is er de uitrol van het M-decreet met maatregelen  

waardoor leerlingen met een beperking recht hebben op een  

onderwijstraject in het gewoon onderwijs. 

Wordt de plaats waar de leerling onderwijs volgt hierdoor als eerste 

kwaliteitscriterium gesteld boven ‘fullpotential learning’? 

Is er voldoende oog voor de valkuil van de handelingsgerichte  

diagnostiek, met name de faalervaringen bij leerlingen alvorens de 

gepaste ondersteuning aangereikt wordt, in het bijzonder voor leer-

lingen met een niet-zichtbare beperking? 

Anderzijds is er de evolutie van bestuurlijke schaalvergroting, 

waarbij scholengroepen een onderwijscontinuüm uitbouwen voor 

een regio. Door de lage prevalentie van en de grote diversiteit bin-

nen onze doelgroep heeft onze onderwijsopdracht geen regionaal, 

maar provinciaal bereik. 

Welke positie zullen we regionaal als partner hebben?

Nood aan samenwerkingsmodellen
Een derde onderwijsopdracht dringt zich op: uitbouw van duur-

zame samenwerkingsmodellen met scholengroepen die meer zijn 

dan de optelsom van de individuele GON-begeleidingen. 

Een gespecialiseerd kenniscentrum voor onderwijsbehoeften 

van leerlingen met (neuro-)motorische problematiek is hiertoe een 

noodzaak. 

Hiermee willen we een antwoord bieden op generalisering van on-

derwijsbehoeften enerzijds en laattijdige detectie anderzijds om 

doeltreffende en multidisciplinaire begeleiding van leerlingen ook 

met een niet-zichtbare problematiek een antwoord te bieden. 

Een tevreden ouder... 
“Dankzij de GON-begeleidster en een bereidwillige, leer-

gierige klasjuf, kan onze 5-jarige Marlies zich goed hand-

haven in onze dorpsschool.  Het uitwisselen van obser-

vaties, tips ... omtrent DCD en het samen zoeken naar 

oplossingen en aanpassingen, zorgt ervoor dat Marlies 

maximale integratie- en ontwikkelingskansen krijgt.” 



Toegepaste Technologische Innovatie

Het project Toegepaste Technologische Innovatie, kortweg 

TTI, staat voor het plan om nieuwe technologieën binnen 

onze sector Sociale Economie te implementeren om zo de 

tewerkstellingskansen van werknemers met een arbeids-

beperking te verhogen. 

Mariasteen definieerde een project rond de ‘collaboratie-

ve robot’: dit is een robot die de arbeidsmogelijkheden van 

zwakke werknemers verruimt door hen een ‘helpende hand’ 

aan te reiken. Zo kunnen zij meer taken uitvoeren en bieden 

we hen meer kans op tewerkstelling. 

Voor wie de fijne motoriek ontbreekt, voor wie geen vaste 

hand heeft, voor wie functioneert met één hand ... Voor hen 

kan de robot een helpende hand zijn in de uitvoering van hun 

taak. 

Het project van Mariasteen wordt financieel ondersteund 

door de overheid binnen een groter TTI-project. De kennisin-

stelling die instaat voor het robotproject, is Sirris. 

Binnen dit kader wordt er tot slot ook grensoverschrijdend 

samengewerkt met andere maatwerkbedrijven, leden 

van de koepelorganisatie 4Werk. 

Stefaan en zijn collaboratieve robot
Stefaan Maes werkt in de afdeling metaal & montage van  

Mariasteen. Hij gebruikt dagelijks een robothand die hij 

zelf programmeert voor het lijmen van verlichtingsarma-

turen. Deze collaboratieve robot werkt met hem samen 

zonder de aanwezigheid van een veiligheidshekwerk. Zo 

kan hij een hoog-technologisch proces uitvoeren. 

INVOER VAN HET MAATWERKDECREET

BELEIDSDOMEIN WERK

Twee maatwerkbedrijven
Het jaar 2015 betekende de invoering van het Maatwerkdecreet. 

Mariasteen en Molendries, beleidsdomein werk, werden vanaf 

1 april officieel erkende maatwerkbedrijven en er was dus niet  

langer sprake van oude erkenningen. 

Voor de overgangsperiode 2015 en 2016 voorzag het subsidie-

mechanisme van de overheid een tijdelijke vergoedingsregeling 

onder de vorm van een vast bedrag (niet langer gekoppeld aan 

gepresteerde uren en erkende tewerkgestelden). 

Binnen de sector werden er eind 2015 juridische stappen gezet 

naar het beleid omdat dit systeem in de overgangsperiode diverse 

problemen met zich mee bracht. Binnen het domein tewerkstelling 

zorgt dit tot vandaag voor de nodige onrust en onzekerheid.

Is doorstroom altijd haalbaar?
Het nieuw decreet zet in op doorstroom van medewerkers naar 

het regulier arbeidscircuit. Dit is in realiteit niet altijd haalbaar. 

Negatieve ervaringen met Supported Employment leerden ons dat  

individuele doorstroom naar reguliere bedrijven moeilijk is. Daarom 

wil Mariasteen en haar methodedienst inzetten op tewerkstelling in 

enclaves als een bewezen duurzaam alternatief, en dit vooral 

in het belang van onze medewerkers. Bij een enclave wordt een 

groep werknemers van een maatwerkbedrijf ingezet in een regulier 

bedrijf, voor een welbepaalde of langdurige opdracht.

Cognitieve ondersteuning en robottechnologie
Uiteraard zullen de sterkere doelgroepwerknemers de stap naar 

het regulier bedrijf kunnen zetten en zullen Mariasteen en Molen-

dries dit vanuit hun missie en visie ondersteunen. 

Binnen de interne werking zorgt die evolutie wel voor een bedrei-

ging. De medewerkers die in dienst blijven, moeten immers de 

activiteiten in de productie en diensten verder kunnen realiseren. 

Willen wij in de toekomst duurzame tewerkstelling blijven ga-

randeren, dan moeten wij binnen het beleidsdomein werk verder 

inzetten op arbeidsorganisatie, plus investeren in cognitieve 

arbeidsondersteuning en assistieve robottechnologie.

INVOER VAN HET MAATWERKDECREET



BELEIDSDOMEIN TOELEIDING NAAR WERK

Een topjaar
Jobcentrum was in 2015 gids in de loopbaan van meer dan 700 

mensen en zette heel wat nieuwe projecten op de rails: Rentree, 

WERKR8!, (H)Artwerk, 13Troef! … 2015 was een ‘grand cru’! 

Al bijna 30 jaar is Jobcentrum een gespecialiseerde dienst om  

Personen met een ArbeidsBeperking (PmAB) te begeleiden naar 

duurzaam werk in het Normaal Economisch Circuit (NEC). 

Marktgericht en vraaggestuurd
Ondanks alle succes kan ons team niet blind zijn voor de vele uit-

dagingen die op ons afkomen. ‘Marktgerichtheid’ en ‘Vraagge-

stuurdheid’ zijn twee principes die beleidsmatig meer en meer aan 

belang winnen in de sector toeleiding naar werk. 

Deze vertalen zich onder andere in meer overheidsopdrachten 

en tenders in plaats van structurele dienstverlening. Subsidies 

staan onder druk. Specialisaties worden in vraag gesteld … 

Veranderingen bieden nieuwe kansen
De uitdaging bestaat erin te verbreden in doelgroep maar toch 

de specialisatie rond mensen met een arbeidsbeperking blijvend 

te garanderen en zo de kwaliteit te behouden.

Veranderingen bieden ons daarnaast ook mogelijkheden om 

nieuwe activiteiten te ontwikkelen die van grote betekenis zijn 

voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij denken daarbij aan 

een doorgedreven dienstverlening aan bedrijven bij aanwer-

ving en retentie van hun medewerkers, preventieve acties rond 

burn-out waarmee we met Urnie & Burnie al een voorzet gaven,  

re-integratie van langdurig zieken etc.

EXCLUSIEVE BEGELEIDING GARANTIE VOOR INCLUSIEVE TEWERKSTELLING

Hoe komt het dat sommige werkzoekenden en werkge-

vers elkaar niet vinden? Zijn werkgevers te veeleisend?  

Of beschikken de kandidaten over te weinig competenties? 

Of is er meer aan de hand? 

Met deze vragen gingen Jobcentrum en Secundair  

Onderwijs Dominiek Savio in samenwerking met JES 

aan de slag in het ESF-project WERKR8! Samen ontwikkel-

den wij een werkinstrument waarmee trajectbegeleiders en 

leerkrachten onmiddellijk aan de slag kunnen. 

WERKR8! transformeert werkzoekenden en leerlingen 

tot loopbaanondernemers. Zij krijgen enerzijds een duide-

lijk beeld op vaardigheden, wensen, randvoorwaarden … en 

werken anderzijds aan een realistisch beeld over de eisen 

van de arbeidsmarkt en de werkgever. Door vraag én aan-

bod in kaart te brengen, creëren wij een extra dimensie: de 

meerwaarde van de kandidaat voor de werkgever. Op deze 

manier versterkt Jobcentrum leerlingen en werkzoekenden 

om hun eigen loopbaan in handen te nemen. 

Op www.werkkracht.wordpress.com is meer informatie 

te vinden over het project. WERKR8! en alle bijhorende werk-

instrumenten zijn er ook gratis te downloaden.

Samen Kansen Creëren !
Meer dan 550 kleine en grote donateurs, service clubs en be-

drijven hielpen Dientencentrum GID(t)S extra kansen te creë-

ren. De belangeloze inzet van velen om een benefiet of actie 

op te zetten, het gebaar van een gift en de helpende handen 

van vrijwilligers bevestigen het geloof in de mogelijkheden en 

kansen van mensen met een beperking.  Dankzij dit enga-

gement kon er bijvoorbeeld een oogsturingssysteem en 

aangepaste fiets voor onze kinderen worden aangekocht.  

Aanpassingen aan woningen voor volwassenen worden 

gerealiseerd en de renovatie van de Stille Bron kan van start 

gaan.  

Volg de cel fondsenwerving via www.gidts.be/steun-ons

Rollend door Vlaanderen 
De tocht van de Rollers voerde in 2015 langs de Vlaamse 

Kust. Naast het verleggen van eigen grenzen wilden zij be-

langstelling oproepen voor de vraag naar aangepaste facilitei-

ten voor rolstoelgebruikers aan de kust.

Het sponsorgeld ging naar de opstart van het fonds ‘Vakan-

tie voor mantelzorgers’, een initiatief van Vakantieverblijf 

Middelpunt en Dienstencentrum GID(t)S. 

Dankzij het fonds krijgen mantelzorgers de kans om ook eens 

op vakantie te gaan. De mantelzorger mag samen met de 

zorgbehoevende in Middelpunt logeren, waar een professio-

neel team de zorg tijdelijk overneemt. Op die manier kan de 

mantelzorger er even uit of kan hij in een aparte kamer slapen.



KERNCIJFERS 2015

Beleidsdomein Zorg Onderwijs Werk
Toeleiding 
naar werk

TOTAAL

Vzw DS DS Mariasteen Molendries Jobcentrum DC GID(t)S

Bereik doelgroep 1109 718(*) 664 51 734 3276

Aandeel ambulant 52% 61% 29% 0% 85% 56%

% personen met fysieke en/of 
neuromotorische beperking 95% 99,7% 41,7% 25% 37%(**) 71%

Nieuwe cliënten 2015 279 198 76 6 734 1293

Aantal FTE begeleidend 
personeel 435 162 129 5 44 775

Aantal (koppen) bezoldigde 
werknemers 521 189 832 37 48 1627

(*) bereik doelgroep Onderwijs: van de 718 zijn er 282 leerlingen die beroep doen op het domein Zorg 
(**) 37% is berekend op reguliere PH-MOO (Persoon met Handicap - Modulair Opgebouwde Opleiding)

In Memoriam
Dhr. Gilbert Vermeersch       

17/1/44 - 31/7/15
Dhr. Vermeersch was lang directeur 
van Syntra West Kortrijk en adjunct-
directeur binnen de Algemene Direc-
tie van Syntra West. 
In 2004 werd hij lid van de Algemene 
Vergadering van Dominiek Savio, en 
in 2005 van de Raad van Bestuur. In 
2008 werd hij ondervoorzitter van 
Dienstencentrum GID(t)S, in 2009 
bestuurder van Jobcentrum. 
Dhr. Vermeersch was gehuwd met  
Mevr. Erna Claeys. Hij had twee 
dochters en twee kleinkinderen. 
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