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Dienstencentrum GID(t)S vzw
Groeien in Vertrouwen

Woord van de voorzitter
In 2013 beëindigde Pierre Breyne zijn actieve loopbaan in Dienstencentrum GID(t)S. Gedurende 25 jaar heeft hij deze organisatie geleid en uitgebouwd tot wat het op vandaag is.
Hij gaf ook de nodige inspiratie mee om de toekomst verder
uit te bouwen, gebaseerd op onvoorwaardelijk kiezen voor het
creëren van kansen voor mensen met een beperking.
Eind april werd een academische zitting georganiseerd, met
als thema ‘Onverwacht gegeven’. Begin mei was er dan een
groot feest voor de hele gemeenschap van Dienstencentrum
GID(t)S.
Kunstenaar Filip Bisschop maakte een mooi geschenk voor
Pierre Breyne: een tekening van een boom, vol symboliek en
verwijzend naar de visie van Pierre Breyne. Een replica van het
werk vond zijn plaats op het plein voor het kasteel.
We zijn Pierre dankbaar voor zijn jarenlange gedreven en visionaire inzet in Dienstencentrum GID(t)S.
We wensen ook zijn opvolger, Philip Vanneste, alle succes toe.
2013 was ook het jaar waarin we 50 jaar Mariasteen vierden.
50 jaar kansen creëren voor personen met een beperking, via
zinvol en aangepast werk. Ook werd uitgebreid gevierd met
een fototentoonstelling en een schitterend tuinfeest.

Op 21 juni mochten we Middelpunt openen, ons vakantieverblijf met zorg in Middelkerke.
Het kwam tot stand in samenwerking met onze partner
ADMB. In Middelpunt bieden we
tewerkstelling voor mensen met
een beperking in combinatie met
echte vakantie voor mensen met
een zorgvraag.
Dit project wordt mee gedragen
door Dienstencentrum GID(t)S in
zijn totaliteit.
Doorheen deze grote gebeurtenissen bleven de medewerkers zich dagdagelijks inzetten voor de mensen die op hen
beroep doen.
Dat is immers het meest essentiële van onze werking.
Ik hou er dan ook aan om iedereen – verantwoordelijken,
medewerkers, vrijwilligers en partners – van harte te danken
voor hun inzet tijdens het voorbije jaar.
Koen Vandelanotte
Voorzitter

onverwacht gegeven
Afscheid van E.H. Pierre Breyne
Op 30 april 2013 vond in De Oude Melkerij de academische zitting “Onverwacht Gegeven” plaats n.a.v. het afscheid van Pierre
Breyne.
Samen met familie en vrienden van mr. Breyne en de professionele
contacten van Dienstencentrum GID(t)S namen we dankbaar afscheid van onze gedelegeerd bestuurder.
Maar we keken ook hoopvol vooruit. Dit is immers wat Mr. Breyne
altijd zelf heeft gedaan: met een open geest nieuwe vragen en
uitdagingen tegemoet gaan en de kansen benutten die je op je
weg tegenkomt. Ingaan op wat je ‘onverwacht gegeven’ wordt...

Op 3 mei was er het feestelijk afscheid van de leerlingen, bewoners en medewerkers van Dienstencentrum GID(t)S zelf.
In een rondgang langsheen de verschillende vestigingen werd
door de diverse beleidsdomeinen stil gestaan bij wat Pierre
Breyne voor de organisatie betekend heeft. Zowel in Jobcentrum, Dominiek Savio Instituut, Mariasteen en Molendries deelde
men waardevolle momenten en mooie herinneringen.
Tot slot kwam iedereen onder een stralende lentezon samen op
het plein voor het kasteel voor een warm en hartelijk afscheidsfeest!

An Neyrinck, werkneemster in Mariasteen, schreef deze
getuigenis over Mr. Breyne. Bij het afscheidsmoment in Mariasteen
las An deze tekst ook zelf voor.

Met het kunstwerk van Filip Bisschop gaven we E.H.
Pierre Breyne een bijzonder en betekenisvol geschenk.

Ode aan E.H. Pierre Breyne
Meestal ben ik een vrouw van weinig woorden. Eerder eentje die van
op de zijlijn het spektakel volgt, weliswaar enthousiast supporterend.
Ik heb dan ook nooit de gelegenheid gehad met u, mijnheer Breyne,
een praatje te maken.
Maar ik houd mijn ogen open en ik zie haarscherp.
Het beeld dat ik van u gevormd heb is de eeuwig glimlachende, de
Boeddha van Mariasteen. Ik zag een oprecht blije glimlach, nooit
smalend of neerkijkend. Als ik uw eigen woorden mag gebruiken en
ik citeer: “Ik heb immers mogen proberen in deze boeiende sector
een stukje van het evangelie waar te maken”. Dan moet ik denken
aan het verhaal uit het evangelie van Marcus. De stelling was: vijf
broden, twee vissen en vijfduizend man. Ik zeg u: uw glimlach werkt
zo aanstekelijk, dat we over enkele luttele seconden... met een groot
aantal zullen glimlachen...
Ik kan u verzekeren, slechts weinigen hebben dat staaltje uit het
evangelie nagedaan. U kent ongetwijfeld ook het enthousiasme van
de werknemers van Mariasteen. Maar mocht er eens een dag komen dat het één van ons niet meezit, laat ons dan denken aan die
glimlach. Om dit niet te vergeten, hangt overal in de werkplaatsen
het SMILE concept.
Jaren heeft u zich vastgebeten in de zorg voor mensen met een
beperking. Al deze mensen zijn u bijzonder dankbaar.
Als anders-valide is het niet eenvoudig om op te boksen tegen vooroordelen en taboes.
Het is een jarenlange strijd om jezelf te aanvaarden, maar werken in
Mariasteen stelt ons in staat een quasi-normaal leven te leiden. Uw
loopbaan is gestart te midden van de leefwereld van mensen met
een beperking. Gaandeweg is die omgevormd tot een bestuursfunctie. Mariasteen zou niet zijn wat het nu is, zonder uw invloed.
U heeft dus zeker een stukje evangelie waar gemaakt, want staat
ook niet in dat evangelie: “Wat gij aan één van hen hebt gedaan, dat
hebt gij aan Mij gedaan.”?

waar mensen veranderen in vogels,
of vogels mensen inspireren,
en mensen vleugels krijgen
en vogels worden...
- Filip Bisschop -

De motor van verandering
“De enige constante is verandering.” Dit citaat van de Griekse filosoof Heraclitus uit de zesde eeuw voor Christus is nog
steeds - misschien zelfs meer dan ooit - actueel.
Voor elk van de vzw’s waren er ingrijpende veranderingen in
de wetgevende context. In het beleidsdomein zorg verdween
het begrip ‘Medisch Pedagogisch Instituut’.
Voor minderjarigen werden we een Multifunctioneel Centrum
(MFC), bij de meerderjarigen schakelden we over naar een
Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).
In het onderwijs zorgde een geactualiseerde interpretatie van
het decreet Coens-Steyaert onverwacht voor extra personeelsmiddelen, een rechtzetting van een jarenlang scheefgetrokken situatie in buitengewoon onderwijs Type 4.

Binnen het beleidsdomein werk werd het maatwerkdecreet
gestemd. Dit decreet zal de komende jaren verstrekkende gevolgen hebben voor de tewerkstelling van personen met een
beperking.
Voor de toeleiding naar werk betekende de wetgeving omtrent
de vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg (het
befaamde artikel 127) een uitdaging.
Sommige veranderingen waren al lang aangekondigd en voorbereid. Andere kwamen als een onverwacht gegeven. Telkens
was het belangrijk om er op een bewuste manier mee om te
gaan, vertrekkende van de gezamenlijke visie: extra kansen
creëren voor personen met een beperking.

Zorg in beweging
Beleidsdomein zorg van Dominiek Savio
Instituut heeft gekozen voor zorgvernieuwing. We willen ons voorbereiden op de
toekomst, zoals neergeschreven in de ‘Perspectiefnota 2020’. Dit toekomstplan van
Minister Jo Vandeurzen beschrijft de contouren van een nieuw ondersteuningslandschap voor personen met een handicap.
Een beleidsdomein in verandering
Het voorbije jaar kenden we heel wat veranderingen:
- Op 1 januari 2013 zijn we vanuit onze minderjarigenzorg ingestapt in het pilootproject Multifunctioneel Centrum (of kortweg
MFC).
- Eind augustus kregen we de beslissing dat onze volwassenenzorg vanaf 1 januari 2014 kon deelnemen aan het pilootproject
Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).
- Kinderdagverblijf ’t Stationnetje is in Vlaanderen erkend als één
van de 16 Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK) voor de
zorgregio Roeselare.
Van erkenningen naar beheersovereenkomst
Deze veranderingen betekenen dat we het ‘klassieke’ erkenningssysteem met al zijn regels (zoals bv. internaat, semi-internaat,
dagcentrum, tehuis…) hebben losgelaten. Voor zowel onze minderjarigen- als meerderjarigenzorg hebben we nu een beheersovereenkomst met de overheid.
Dit houdt in dat we een vorm van enveloppefinanciering krijgen
en hiertegenover moeten we een output aantonen in termen van
aantal cliënten, welke ondersteuning,...

Werken met een beheersovereenkomst biedt meer vrijheid om de
ondersteuning op een meer vraaggestuurde en flexibele manier
te organiseren. We zijn immers minder gebonden aan die regelgeving die samengaat met een erkenningssysteem.
Een nieuw kader biedt nieuwe kansen
Dit regelluw kader biedt nieuwe kansen voor de verdere uitbouw
van een zorgcontinuüm voor personen met een handicap. Door
de erkenning als MultiFunctioneel Centrum Minderjarigen kon het
buitengewoon onderwijs vanaf 1 september een eigen paramedische omkadering hebben.
Dit bood kansen voor nieuwe mogelijkheden binnen beleidsdomein zorg; een aantal speerpunten werd afgelijnd. We kozen
naast versterking en kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod ook voor de uitbouw van een nieuw aanbod.
In samenwerking met onze thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor werd
een mobiel team opgestart voor kinderen met een neuromotorische beperking. Kinderen die verblijven in een eigen omgeving
kunnen zo ook behandeling en training krijgen van therapeuten,
verbonden aan ons centrum. We bouwden advies en consulatie uit rond verschillende vragen, zoals
voedingsbegeleiding,
communicatie,
developmental coördination disorder en
centrale visuele inprentingsproblemen.
Zo krijgen kinderen die verblijven in een
gewone context en hun ouders, toegang tot de noodzakelijke expertise, net
zoals die kinderen die beroep doen op
ons centrum. Op deze wijze werken we
aan een meer inclusieve samenleving.

Buitengewoon Onderwijs
Multidisciplinair omkaderd vanaf 1 september 2013
Op 1 januari 2013 werd Dominiek Savio als Multifunctioneel Centrum erkend. Dit bracht voor het domein onderwijs een heel ‘onverwacht gegeven’ met zich mee.
Elke leerling die ingeschreven is op 1 februari krijgt vanaf nu niet
alleen een lesurenpakket toegekend, maar kan vanaf 1 september
2013 ook rekenen op een volledige paramedische omkadering
in de school zelf.
Concreet betekent dit dat de beide schoolteams bij de opstart van
het schooljaar spectaculair zijn uitgebreid. Het BuBaO-team nam
toe met 36%, het BuSO-team met 29%.
Deze schaalvergroting gaat gepaard met een grotere diversiteit
van beroepsprofielen. Voor het eerst zijn de scholen immers volledig multidisciplinair omkaderd.
Nieuwe functies voor therapeuten, opvoeders, leerbegeleiders,
verpleegkundigen worden uitgestippeld, uitgewerkt en ingevuld.

Dit is nodig om enerzijds
de leerlingen met neuromotorische beperking
een specifieke leeromgeving aan te bieden en
tegemoet te komen aan
hun leervoorwaarden.
Anderzijds laten we elke
leerling zo veel mogelijk participeren en waarborgen we de continuïteit van zijn/haar leerproces.
Een bijkomende uitdaging in dit ingrijpende veranderingsproces
is de samenwerking met de zorgpartner, het MFC. Waar vullen
we elkaar aan? Is het duidelijk bij wie ik met welke vragen terecht
kan? … Kortom, complementariteit en wederzijds vertrouwen zijn
onontbeerlijk voor een vlotte samenwerking.

Ergotherapeut in de klas

Een leerkracht vertelt...

Wat is het verschil? Heb je je weg al gevonden?
Is er een meerwaarde? Veel vragen van leerkrachten, ergocollega’sen
anderen kwamen de laatste maanden op me af.
Het was een zoektocht met verschillende mensen, elk met een andere
opleiding, vanuit een andere invalshoek, maar met hetzelfde doel: kinderen maximale ontplooiingskansen bieden, waarderen en respecteren,
elk met hun mogelijkheden en beperkingen en hun leertempo volgen
samenwerken binnen een klas.
In een klas, waar ik o.a. kom om te ondersteunen bij het rekenen, proberen we elke kind maximaal te laten deelnemen aan het klasgebeuren.
De klasgroep is heel divers in cognitieve en motorische mogelijkheden.
We starten met een gezamenlijk, kort instructiemoment. Dan worden
de leerlingen met sterk motorische, visuele en verbale beperkingen,
individueel begeleid voor een opdracht.
Door het feit dat we met twee in de klas staan, kunnen we onze aandacht verdelen en kunnen we leerlingen sneller mediëren, elk vanuit
zijn opleiding.
De betrokkenheid en participatie van de leerlingen is zeker verbeterd.
Anderzijds is onze handelingswijze niet meer dezelfde als in het therapielokaal. De therapie zit meer verweven in klasactiviteiten.
Overleg en communicatie met mensen van zorg blijft van belang om wat
op activiteitenniveau in de context (nog) niet lukt, te signaleren.
Zo kan dit individueel aangepakt en geoefend worden.

Waar we vroeger handen te weinig hadden, zorgt de extra ondersteuning
ervoor dat de leerlingen nu meer aandacht krijgen. Dit komt het leren van
onze leerlingen zeker ten goede. Elke therapeute behoudt haar eigenheid en bekijkt de klasgroep vanuit de eigen therapeutische bril.
Dat maakt het lesgeven juist boeiend en leerrijk en zorgt dat leerkrachten
en therapeuten van elkaar leren.
Inhoudelijk wordt er gereflecteerd en samengewerkt en dit zorgt ervoor
dat het lesniveau opgetild wordt.
Zo helpt de ergotherapeut het functioneel rekenen of bij de uitwerking
van de crea-lessen. De logopediste ondersteunt een leesgroepje of helpt
bij het uitwerken van begrijpend lezen, actualiteit, projectonderwijs.
De opvoedsters helpen het individueel werk mee ondersteunen of helpen
in de crea-les.
Elke therapeut en klasleerkracht zoekt hoe de ondersteuning het best
ingevuld wordt in functie van het leerproces van de kinderen.
Veerle Cuvelier

Stefanie Rigolle

Toeleiding tot werk
Dat de wereld niet stilstaat, ondervond Jobcentrum in 2013 meer
dan eens. Jobcentrum heeft een rijke geschiedenis aan veranderingen. Onze medewerkers zijn altijd al trendsetters geweest.
Ze worden gedreven door een onweerstaanbare drang om telkens
opnieuw op zoek te gaan naar antwoorden op problemen waarmee werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking
geconfronteerd worden.
LOOPBAANBEGELEIDING
Zo was Jobcentrum er in 2004 als eerste bij om loopbaanbegeleiding aan te bieden, een (tijdelijk) ESF-project waarin we werknemers gratis begeleidden om hun loopbaan vorm te geven.
Op 1 juli 2013 veranderde de regelgeving grondig. De invoering
van de loopbaancheques zorgde er voor dat deze dienstverlening niet langer gratis is en er werden veel meer loopbaancentra erkend. De nieuwe spelregels stimuleerden ons om verder
de kaart te trekken van werknemers met een arbeidsbeperking.
We sloegen met het gespecialiseerd netwerk van GTB, GA’s en
GOB’s de handen in elkaar onder de noemer ‘Loopbaanclick’.

PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
Met de afbouw van het aantal ‘psychiatrische bedden’ wil de overheid vrijgekomen middelen inzetten in ambulante dienstverlening.
Er worden o.a. revalidatiecentra opgericht voor mensen met
psychiatrische problemen. Zij zullen deze mensen ook begeleiden
naar werk. Deze opdracht ligt helemaal in de lijn van de expertise die Jobcentrum de afgelopen jaren opbouwde. Op vandaag
werken we samen met GTB om deze opdracht vorm te geven
en alle kansen voor personen met psychische kwetsbaarheid te
vrijwaren.
UITWISSELING JOBCENTRUM / DOMINIEK SAVIO
Een transitie tussen school en arbeidsmarkt
In plaats van het debat over transitie tussen school en ardbeidsmarkt aan de zijlijn te volgen, zijn we het veld in getrokken. Samen
met Dominiek Savio Instituut zetten we een uitwisseling op waarbij een leerkracht van Dominiek Savio een jaar meedraait in Jobcentrum en omgekeerd, een arbeidsbegeleidster van Jobcentrum
een jaar wordt ingezet in Onderwijs Dominiek Savio.
We leerden elkaars expertise kennen en we zorgden dat de overgang tussen school en werk vlotter kan verlopen door een betere
informatieoverdracht en ondersteuning tijdens de schoolloopbaan.

TEWERKSTELLING
Maatwerkdecreet
We bieden werk op maat voor mensen met een grote afstand
tot de reguliere arbeidsmarkt. Onze medewerkers en werkzoekenden uit midden West-Vlaanderen krijgen hiervoor kansen in
2 verschillende werkvormen: Sociale Werkplaats Molendries vzw
en beschutte werkplaats Mariasteen vzw.
Vanaf 2014 is er geen sprake meer van
verschillende werkvormen, maar vallen
Molendries en Mariasteen onder het
regelgevend kader voor ‘maatwerkbedrijven’. De principes liggen in grote
lijnen vast, we wachten enkel nog op
de goedgekeurde uitvoeringsbesluiten,
zodat de uitvoering kan starten in 2015.
De grote lijnen omvatten:
- Een gelijke financiering van de doelgroepwerknemer met
gelijke afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht de aard van de
belemmering tot die arbeidsmarkt en de plaats van tewerkstelling
- Een duidelijke screening en inschaling van de doelgroepwerknemers om te komen tot een goed ondersteunings- en
begeleidingspakket

- Een kwaliteitsvol ontwikkelingsplan voor het individu met oog
op doorstroom en groeipad voor de medewerkers binnen de
sociale economie (indien mogelijk naar de reguliere economie)
- Een regelgevend kader dat mogelijkheden creëert zodat maatwerkbedrijven professioneel en bedrijfsmatig kunnen gelabeld
worden.
Vertrekkend van de grote lijnen willen wij als werkgever vooral
inzetten op ontwikkeling en welbevinden van het individu.
Daarom vinden we het belangrijk dat er in de uitvoeringsbesluiten
bijzonder aandacht en ruimte is voor:
1. Kwaliteit van opleiding en begeleiding
op de werkvloer
2. Aanpassing van de werkplek in
functie van de persoonlijke noden
van het individu
3. Een correcte loonpremie-subsidie op
basis van de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt
4. Een correcte organisatiesubsidie om de duurzaamheid van
onze tewerkstelling binnen Molendries en Mariasteen te bestendigen en in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

middelpunt
Vakantieverblijf met de puntjes op zorg
Vakantieverblijf Middelpunt in Middelkerke in de startblokken zetten, was in
2013 de grootste uitdaging binnen het domein tewerkstelling.
De financieel-technische constructie om het CASCO-project over te dragen
aan onze partners binnen ADMB Social Invest werd een feit.
Ook de afwerking van het gebouw zelf, het verkrijgen van de nodige vergunningen en uitbatingsmodaliteiten en het behalen van het A-label voor
toegankelijk toerisme waren uitdagingen.
Met dit project willen we inspelen op een belangrijke maatschappelijke
nood: zorgeloze vakantie aan zee, voor mensen met een beperking en/
of zorgvraag. Middelpunt is meer dan verzorging en ondersteuning, het is
genieten van échte vakantie, samen met anderen (familie, mantelzorgers,...).
Voor Middelpunt betekent investeren in duurzaamheid immers investeren in levenskwaliteit en keuzevrijheid van mensen.
Ook in de dagelijkse werking investeren we in
duurzaamheid. In dit nieuwe tewerkstellingsproject van Dienstencentrum GID(t)S werken
16 mensen met een arbeidsbeperking. Zij
zorgen voor ontvangst, onderhoud en keuken, kortom, het reilen en zeilen in het hotel.
Dit maakt Middelpunt eens zo uniek: een vakantieverblijf voor mensen
met beperking uitgebaat door mensen met beperking!

Middelpunt is ook online toegankelijk via de site
booking.com. Bij de beoordelingen lezen we deze
sprekende getuigenis van één van onze gasten.
We willen ze u niet onthouden.

Als MS-patiënte ben ik uitermate tevreden over de
aangepaste accommodatie. Eindelijk kunnen wij
als mindervaliden ook eens naar zee gaan in het
besef dat we geen “gesukkel” gaan hebben met de
inrichting van het hotel! Ook het eten en het personeel was tiptop; daarvoor een dikke proficiat! De
hulp die nodig was in noodgevallen heeft zijn werk
gedaan en dat was achteraf gezien een zeer grote
opluchting. Ik zal jullie hotel zeker aanbevelen en
de foldertjes die jullie mij gegeven hebben, leg ik
volgende week in de MS-kliniek van Melsbroek.
Nogmaals mijn hartelijke dank voor het zeer goede
ontvangst, zowel van mij als mijn begeleider en
zeker ook van onze vrienden!
We komen zeker terug!
Maria

Officiële opening van Middelpunt | 28 juni 2013
Op vrijdag 28 juni 2013 openden we officieel de deuren van
Middelpunt in bijzijn van onder andere ADMB, de provincie
West-Vlaanderen, de burgemeester van Middelkerke en de
verschillende betrokken kabinetten van de Vlaamse overheid.
Minister van Toerisme Geert Bourgeois kreeg de eer om het
lint door te knippen.
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nieuwe cliënten 2013

Werk

(*) bereik doelgroep onderwijs: van de 680 zijn er 284 leerlingen die beroep doen op het domein zorg
(**) 56 % is berekend op reguliere PH-MOO (Persoon met Handicap - Modulair Opgebouwde Opleiding)
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