
Dienstencentrum GID(t)S in beweging
• Diner Move Forward

“Dankzij de inzet van al onze donateurs blijven we samen 

extra kansen creëren.”

• Renovatie van De Stille Bron

“De stenen terugplaatsen verliep heel mooi.”

• Overkapping van buitenpiste hippotherapie

“Nu kunnen wij ook als het regent naar de hippo komen.”

• Into the cloud

• Open Monumentendag

• De Testkaravaan

“We komen nu met ‘een Minerva’ e-bike naar het werk.”

• Nieuwe leden Raad van Bestuur

Mariasteen en Molendries - Werk
• Automatisering en specialisering opent deuren

“Ik geef toe, elke nieuwe toepassing vraagt aanpassing, 

maar daarbij krijg ik goede hulp van mijn chef.”

“Er wordt stap voor stap geprojecteerd, waardoor we niets 

kunnen vergeten en minder fouten maken.”

• Sociale Werkplaats Molendries viert 30ste verjaardag

“Molendries is mijn tweede thuis.”

Jobcentrum - Toeleiding naar Werk
• Uitrol van Rentree: werkhervatting na kanker

“Gelukkig is er dan mijn coach bij Rentree die helpt om mijn 

grenzen te bewaken.”

• Feestjaar 10 jaar Op-Stap

Dominiek Savio - Zorg en Onderwijs
• Optimaliseren van oogbesturing

“Een camera ‘eyetracker’ filmt de ogen en zet de oogbewe-

gingen om in muisbewegingen.”

• Nieuwe directeur Basisonderwijs

• Duurzaam maatwerk in het onderwijs

“Ik kreeg een individueel traject op basis van mijn talenten.”

Kerncijfers

Leden Raad van Bestuur

In 2016 gebeurde er opnieuw heel wat in Dominiek Savio, Mariasteen, Molendries en  

Jobcentrum. Deze vier vzw’s van Dienstencentrum GID(t)S zijn onderling heel verschil-

lend. Zij zijn actief in zorg, onderwijs, werk en toeleiding naar werk - met binnen die vier  

domeinen nog telkens heel wat initiatieven. Je zou je de vraag kunnen stellen wat de 

band is tussen vzw’s met zo’n grote diversiteit aan activiteiten?  

Het antwoord is eenvoudig: niet zozeer ‘wat’ we doen verbindt ons, maar vooral 

‘waarom’ we het doen. Dit waarom vinden we terug in de verhalen van de mensen 

voor wie onze organisaties bestaan. De echte toetssteen van onze werking is dus 

welke verhalen er blijven voortleven. Daar draait het immers om, verhalen over hoe met 

en voor mensen met een beperking extra kansen gecreëerd worden. En daarrond is 

dit jaarverslag opgebouwd.

Patricia Adriaens

Dienstencentrum GID(t)S vzw
Groeien in Vertrouwen 2016

WOORD VAN DE VOORZITTER

INHOUD



Ann Vandenhoucke, stafmedewerker
“Meer dan honderd genodigden waren present op het  

fundraising diner ‘Move Forward’ ten voordele van het fonds 

‘Research & Innovation’ van Dienstencentrum GID(t)S. Met het 

fonds financieren wij wetenschappelijk onderzoek en kunnen wij 

bestaande en nieuwe technologieën in zorg, onderwijs, werk 

en toeleiding naar werk uittesten en implementeren. Achttien 

ondernemers steunden het fonds voluit. Hun interesse én de 

sympathie van hun gasten is hartverwarmend. Het geloof in de 

mogelijkheden van mensen met een beperking door het aan-

bieden van de juiste tools, is cruciaal om belangrijke stappen 

vooruit te kunnen zetten.  Dankzij de inzet van al onze donateurs 

blijven we samen extra kansen creëren voor en met kinderen, 

jongeren en volwassenen met een beperking.”

DIENSTENCENTRUM GID(T)S IN BEWEGING

Mia Penninck, medewerker Bezoekerscentrum
“De Stille Bron, het herdenkingsmonument van de overle-

den leerlingen, bewoners en het personeel van Dominiek 

Savio is een emotionele plaats. Het doet iets met je om al 

die stenen met namen te zien, waarachter een lang ver-

haal schuilt. Bij de renovatie is het pad beter aangelegd, 

het bewateringssysteem hersteld en het monument uitge-

breid. Zo is iedere naam goed zichtbaar.”

Rosette Derhore, deelnemer dagcentrum 
“De stenen terugplaatsen verliep heel mooi. De ouders 

van de overledenen waren uitgenodigd en er werd tijd 

gemaakt voor het delen van herinneringen.” 

Het hippotherapeutisch centrum van Dienstencentrum  

GID(t)S biedt wekelijks aan 56 kinderen hippotherapie.  95% 

van de kinderen hebben hersenverlamming.  Zij werken vooral 

aan hun rompstabiliteit. Daarbij is het belangrijk dat het paard 

voldoende lange, rechte stukken kan stappen. Dit kan enkel 

in de grote buitenpiste. In de kleine binnenpiste, waren alleen 

kleine cirkeloefeningen mogelijk, die niet voor elke leerling haal-

baar waren. Dankzij de steun van vzw O-Tro slaagde men erin 

om een overkapping van de grote piste te realiseren. 

Artuur Dumont, leerling Basisonderwijs
“Wij zijn zeer blij met het dak boven de piste. Nu kunnen wij ook 

als het regent naar de hippo komen.”

DINER MOVE FORWARD RENOVATIE VAN DE STILLE BRON

Artuur traint met hippotherapeute Evi Lavent.

OVERKAPPING VAN BUITENPISTE ZORGT VOOR CONTINUITEIT HIPPOTHERAPIE



Nicolas Vyncke
(°1970) is CEO van Ingenium, 

een familiale KMO, ingeni-

eursbedrijf gespecialiseerd 

in duurzaamheid, energie en 

comfort in gebouwen. Hij is 

burgerlijk ingenieur en vader 

van 3 meisjes. 

Hij zetelt in de Raad van Be-

stuur van Dienstencentrum 

GID(t)S en Dominiek Savio. 

Filip Masschelein
(°1961) is directeur krediet-

beleid ondernemingsmarkt bij 

ING België. 

Filip, van opleiding Handels-

ingenieur, is gehuwd en vader 

van 2 kinderen. 

Hij versterkt de Raad van 

Bestuur van Dienstencen-

trum GID(t)S en Mariasteen /  

Molendries.

NIEUWE LEDEN RAAD VAN BESTUUR

DE TESTKARAVAAN

Dienstencentrum GID(t)S heeft een centrale ICT-dienst 

met oog op een globale, professionele aanpak en het effi-

ciënt inzetten van middelen. Toen in 2016 twee e-mailser-

vers aan vervanging toe waren, besliste de dienst om alle 

e-mails over te brengen naar het Microsoft Cloudsysteem. 

Cloud computing heeft volgende voordelen:

• Beheer en onderhoud door de cloud leverancier

• Betaling via abonnement, dus kosten zijn gekend

• Geen grote investeringen nodig

• E-mail is overal beschikbaar via internet

• Steeds de laatste versie

• 24/7 beschikbaar

• Schaalbaarheid

INTO THE CLOUD

Op 11 september vond de 28ste editie van Open Monu-

mentendag plaats in Vlaanderen. Het thema: erfgoedge-

meenschappen. 

Voor de regio Roeselare zette Dienstencentrum GID(t)S 

haar deuren open, ondersteund door de intergemeente-

lijke onroerend erfgoeddienst RADAR. 

Er waren allerlei activiteiten, waaronder een geschiedkun-

dige lezing in het oude stationsgebouw, een bezoek aan 

de molen en aan de benedenverdieping van het kasteel 

van Dominiek Savio, een fototentoonstelling over de his-

toriek van het domein, een kinderzoektocht etc.

OPEN MONUMENTENDAG

In de lente nam Dienstencentrum GID(t)S deel aan de  

campagne ‘De Testkaravaan komt eraan!’, een initiatief van de 

Provincie West-Vlaanderen om milieuvriendelijker woon-werk-

verkeer te promoten. 

Hierbij kon elk personeelslid gedurende 2 weken een duurzaam 

vervoermiddel gratis uittesten voor de rit van en naar het werk 

- van bakfietsen tot NMBS-passen. Deelnemers maakten kans 

op de hoofdprijs: een elektrische fiets.

Marnix Crevits 
coördinator medisch-verpleegkundige diensten 

“De Testkaravaan heeft zijn impact gehad. Ikzelf heb twee weken 

een elektrische fiets getest. Nadien heb ik er ook één gekocht. 

Bovendien overtuigde ik Anja en Isabel, collega-verpleegkun-

digen, om te gaan fietsen. Zo komen we nu alle drie met ‘een 

Minerva’ e-bike naar het werk.”



Een pintje via de terminal
Ook in Eetcafé Hoeve Ter Kerst is het personeel met nieu-

we technologie actief. Elke bestelling wordt er meteen in-

getikt in een terminal die verbonden is met de kassa aan 

de toog. Bovendien kan men betalen via de app Payconiq. 

Diëgo Deroo, ober 
“Ik ervaar deze veranderingen als heel positief. Ik werk hier 

6 jaar. In het begin leerde ik geleidelijk met een kassa wer-

ken, in latere fase kwam er een nieuwe kassa en nu de 

terminal en de betaling via smartphone. Ik geef toe, elke 

nieuwe toepassing vraagt aanpassing, maar daarbij krijg ik 

goede hulp van mijn chef. En via de Facebookpagina van 

Hoeve Ter Kerst kan ik ook al thuis beter werken met mijn 

eigen computer en smartphone. Veel klanten zijn nu mijn 

vrienden, leuk toch?”

Prestatie

Tijd / Ervaring

?







AUTOMATISERING EN SPECIALISERING OPENT DEUREN VOOR MEDEWERKERS

MARIASTEEN EN MOLENDRIES - WERK

Werk voor mensen 
Als maatwerkbedrijven kiezen Mariasteen en Molendries voor 

een ruim en divers pallet van activiteiten binnen B2B en B2C. 

Dit, vanuit hun missie ‘werk zoeken voor mensen’. 

Door het afstemmen van de arbeidsvaardigheden op de uit te 

voeren job creëren zij maximale kansen tot duurzame tewerk-

stelling voor een diverse groep van medewerkers. 

Toch stellen zij vast dat ondanks hun duidelijke visie en inspan-

ningen in de praktijk werknemers soms botsen op uitdagingen 

en problemen bij de uitvoering van taken. 

Leercurve van de werknemer verbeteren
Vanuit die praktijkervaringen en langetermijnvisie willen Maria-

steen en Molendries verder specialiseren en automatiseren in 

functie van de persoon met beperking. Dit zowel op het fysieke 

als cognitieve domein of op combinaties van beide.

Door het inzetten van technologie en ondersteunende proces-

sen willen zij ingrijpen op de leercurve van het individu (afb.1).  

Zij willen sneller progressie maken en - als het kan - willen zij net 

nog een iets beter eindresultaat. Dat laatste betekent niet enkel 

een hoger rendement, maar ook het behalen van een betere 

kwaliteit, betere borging van het proces, hogere moeilijkheids-

graad of algemene tevredenheid van de medewerker zelf.

Uitdagingen voor de toekomst
• Vereenvoudigen van complex werk

• Stabiliteit en structuur creëren in het proces 

• Meer ondersteuning bij mensen met lagere inzetbaarheid

• Borgen van kennis en goede kwaliteit  

• Snelle leercurve genereren 

Inzet op innovatie en technologie
Het domein tewerkstelling zet steeds sterk in op innovatie. In 

2016 kreeg dit vorm met doorgedreven digitalisering in admi-

nistratie, diensten en in combinatie met SAP voor productie. 

Daarnaast was er ook de verdere integratie van de collabora-

tieve robots, de flexibele werkpostorganisatie met pick-to-light 

in elektromontage en het nieuwste project: cognitieve arbeids-

ondersteuning op de werkvloer.

Mariasteen en Molendries omarmen technologie en geloven dat 

automatisering, robotisering en digitalisering kansen bieden om 

hen als maatwerkbedrijven verder te versterken.

Afb.1 Ondersteuning kan de leercurve verbeteren.



Mariasteen gebruikt als eerste maatwerkbedrijf in Europa 

de Light-Guide-Systems-technologie in een reële produc-

tieomgeving. Dit gepatenteerd systeem, ontwikkeld in de 

VS, koppelt beamertechnologie aan bewegingscontrole 

voor de opmaak van dynamisch geprojecteerde werkin-

structies. Op die manier wordt het mogelijk om werknemers 

met een cognitieve beperking computergestuurd én inter-

actief te begeleiden bij complexer werk. 

De eerste resultaten met het innovatieve systeem zijn 

veelbelovend. Deelstappen in een manueel montagepro-

ces kunnen duidelijk worden aangegeven. Het zelfstandig 

aanleren van nieuwe taken is met deze techniek mogelijk. 

Beeldprojectie wordt zo een innovatieve aanvulling op de 

klassieke individuele opleidingsmethodes. 

In een samenwerking met Prof. Dr. Frederik Cornillie van de  

KULAK wil Mariasteen het positief effect van de toepassing 

op de leercurve evalueren en verder optimaliseren. 

Men onderstreept het belang van dit academisch onder-

zoek. Eerst en vooral wil Mariasteen met het onderzoek 

richting geven aan de toekomstvisie rond het gebruik van 

deze innovatieve technologie. Vanuit de resultaten hoopt zij 

ook vlotter nieuwe klanten te overtuigen.

Rudy poseert met de vlag van Molendries, samen met zijn team en de directie.

SOCIALE WERKPLAATS MOLENDRIES VIERT 30STE VERJAARDAG

Henk Melsens
“Er wordt stap voor stap geprojecteerd, waardoor we niets 

kunnen vergeten en minder fouten maken.”

Giovanni Condé 
“Ik vind het projectiesysteem zeer goed om stapsgewijs te 

leren, zonder dat ik telkens opnieuw vragen moet stellen.”

Marc Bardyn
“Het is een meerwaarde, zeker als je samenwerkt met een 

persoon op wie je niet afgestemd bent.”

Rudy Van Melkebeke 
kelner in Restaurant Molendries

“Mijn eerste vakantiejobs waren in de ho-

reca en dit bleef de rode draad in mijn 

leven. Ik ben reeds 20 jaar tewerkgesteld 

in Molendries. Het 30-jarig jubileum was 

voor mij een topgebeuren. Molendries is 

mijn tweede thuis, waar ik mij echt ‘jeun’ 

en waar ik wil blijven werken tot ik met 

pensioen ga.”

Jolien Verlinde
“Het was even wennen, maar ik werk er graag mee. De 

lichtjes tonen mij uit welk bakje ik onderdelen moet grijpen.”

Jari De Deyne
“Wanneer een chef uitleg geeft, kan ik meer extra vragen 

stellen. Met het systeem ben ik wel sneller zelfstandig.”

Franky Allaeys
“Mocht het voorhanden zijn, ik zou het systeem altijd  

gebruiken, niet enkel tijdens het aanleren.”

Blended learning in social profit

Montage van een treinprofiel. Twee werknemers werken 

hier samen aan, met behulp van visuele ondersteuning.

Montage van een verlichtingsspot. Dankzij de projectie kan 

één werknemer de volledige spot samenstellen.



Rentree ontstond na de vaststelling dat 

Jobcentrum in haar loopbaancentrum 

steeds vaker mensen over de vloer kreeg 

die na kanker terug aan de slag wilden. 

Het systeem van de loopbaancheques 

bood onvoldoende antwoorden op hun 

specifieke vragen. 

Met de steun van Kom op tegen Kanker 

en CM West-Vlaanderen startte Job-

centrum in 2015 met dit pilootproject in 

West-Vlaanderen.

In 2016 begeleidde Jobcentrum 105 

mensen tijdens hun werkhervatting. Het 

grote succes van dit pilootproject zorg-

de ervoor dat Kom op tegen Kanker het 

project vanaf 2017 ondersteunt voor alle 

werknemers en werkzoekenden in Vlaan-

deren die terug aan het werk willen na 

kanker.

Sarah De Wolf, medewerker 
“Terug aan het werk gaan na kanker is 

geen evidentie. In Rentree gaan we op 

zoek naar antwoorden op vragen waar 

mensen mee zitten. Die zijn heel divers. 

Vaak gaat het over het nog kunnen uit-

voeren van hun laatste job, eventuele 

nevenwerkingen van de behandeling, het 

ter sprake brengen van de terugkeer bij 

de werkgever en collega’s … De werk-

gever en het omringend netwerk worden 

hierbij actief betrokken. Doel is om de 

werkhervatting voor alle partijen zo opti-

maal mogelijk te laten verlopen.”

FEESTJAAR 10 JAAR OP-STAP

JOBCENTRUM - TOELEIDING NAAR WERK
UITROL VAN RENTREE: WERKHERVATTING NA KANKER

Op-Stap is een activerings- en oriënteringsmodule voor men-

sen met een psychische kwetsbaarheid die gericht is op het 

zetten van stappen naar werk. Naast de groepsvormingen is er 

ook individuele begeleiding en een opleiding op de werkvloer. In 

2016 organiseerde Jobcentrum in opdracht van VDAB West-

Vlaanderen 12 modules, waaraan 132 mensen deelnamen. 

Het tienjarig bestaan van het programma werd gevierd met 

een groots event op 26 mei. Professor Chantal Van Audenhove 

kwam het succesrecept van Op-Stap toelichten. Fons Leroy, 

gedelegeerd bestuurder van VDAB, reikte daarna het Attest In-

clusief Ondernemen uit aan meer dan 500 bedrijven die in de 

afgelopen 10 jaar hun werkvloer openstelden voor één of meer-

dere deelnemers van Op-Stap. 
Het team van Op-Stap.

Enkele cliënten  
aan het woord 

“Ik heb werk nodig om gelukkig te zijn.  

Bijleren, intellectueel bezig zijn ... geeft 

me energie.” 

“Ik heb nogal de neiging om te denken 

dat ik snel weer voltijds kan werken.  

Gelukkig is er dan mijn coach bij Rentree 

die helpt om mijn grenzen te bewaken.” 

“Alle vragen en zorgen vormden als het 

ware een bol wol in mijn hoofd. Rentree 

hielp bij het ontwarren ervan.”



Patrick Hellin, orthoptist
“Voor wie over een paar goede ogen beschikt, 

wordt het werken met de oogbesturing kinderspel.  

Letterlijk dan, want op haar 4 jaar leerde Ellie werken met 

de oogbesturing. Een camera ‘eyetracker’ filmt de ogen 

van Ellie; de eyetracker zet de oogbewegingen om in  

muisbewegingen; zo weet de computer waar Ellie naartoe 

kijkt op het scherm. Zo kan Ellie iets vertellen, een spel 

spelen, kijken naar haar favoriete YouTube filmpjes… en 

zelfs de TV bedienen. Zonder handen, gewoon door naar 

iets te kijken. Ook voor kinderen met een minder goed 

kijkgedrag, wordt via therapie gepoogd om hen toch met 

de oogbesturing te leren werken. Dominiek Savio gaat de 

uitdaging aan!”

In 2016 verwelkomde Dienstencentrum GID(t)S Annabel  

Deneckere. Vanaf januari 2017 is zij officieel de nieuwe directeur 

van Basisonderwijs Dominiek Savio. 

Annabel werkte voorheen al onder meer als opleidingscoördi-

nator van de opleiding ergotherapie in Howest.

Tot eind 2016 was Annelies Benoit directeur. Vandaag is zij  

orthopedagoog binnen Dominiek Savio, afdeling kinderen. 

Annabel Deneckere, directeur Basisonderwijs
“Aanvankelijk wilde ik leerkracht lager onderwijs wor-

den. Toch volgde ik de opleiding pedagogische weten-

schappen. Tijdens mijn opleiding deed ik stage binnen het  

buitengewoon lager onderwijs. In deze functie van directeur 

vind ik een ideale combinatie.”

Annabel Deneckere en Annelies Benoit.Ellie is één van de kinderen die met oogbesturing werken.

NIEUWE DIRECTEUR BASISONDERWIJS

DOMINIEK SAVIO - ZORG EN ONDERWIJS

Tom Dobbelaere, student Toegepaste Informatica
“In het 2de jaar secundair stapte ik over naar Secundair Onderwijs Dominiek Savio. 

Ik kreeg een individueel leertraject dat voortbouwde op mijn talenten. Er werd voor 

een inclusief traject gekozen. Ik volgde zowel lessen in het BuSO zelf, als in de  

Burgerschool in Roeselare en Sint-Jozef in Brugge - al dan niet via Bednet. Ik kreeg 

vertrouwen van mijn vakleerkrachten en o.a. voor Wiskunde stegen mijn punten 

spectaculair. Ook de kleine klasgroep zorgde voor een positieve dynamiek. 

Nu studeer ik aan de Howest. De stap naar de hogeschool waagde ik, dankzij GON-

begeleiding vanuit Dominiek Savio. Doordat ik de begeleiding al kende, zaten we 

inhoudelijk snel op één lijn. Ondertussen slaagde ik in 1ste zit voor 1ste Bachelor!”

OPTIMALISEREN VAN OOGBESTURING

DUURZAAM MAATWERK IN HET ONDERWIJS



KERNCIJFERS 2016

Beleidsdomein Zorg Onderwijs Werk
Toeleiding 
naar werk

TOTAAL

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

Bereik doelgroep 1102 750* 656 50 749 3027

Aandeel ambulant 52,5% 62,7% 28% 0% 100% 65,5%

% personen met fysieke en/of 
neuromotorische beperking 100% 99,7% 41,5% 24% 44%** 71%

Nieuwe cliënten 2016 249 211 128 1 749 1338

Aantal FTE begeleidend 
personeel 441,6 164,9 136,8 5 45,1 793,5

Aantal (koppen) bezoldigde 
werknemers 529 193 854*** 36 50 1662

* bereik doelgroep Onderwijs: van de 750 zijn er 280 leerlingen die beroep doen op het domein Zorg 
** 44% is berekend op reguliere PH-MOO (Persoon met Handicap - Modulair Opgebouwde Opleiding) -  *** 854 is inclusief doelgroepwerknemers

In Memoriam
Dhr. Marcel Delodder       

5/5/25 - 6/5/16
Dhr. Delodder was weduwnaar van Mevr.  

Marie-Aimée Geldhof en echtgenoot van 

Mevr. Andrea Coudenys. 

Hij was Ere-notaris, Ere-burgemeester van 

Rumbeke, Gewezen schepen van de Stad 

Roeselare, Ridder in de Kroonorde en Ere-

bestuurder van Dienstencentrum GID(t)S.

Dienstencentrum GID(t)S is enorm dankbaar 

voor de inzet van Dhr. Delodder.
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