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VOORWOORD

Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrift blijven voor

verschillende uitzonderlijke data. Naast de zoveelste

palindroom op 2 februari 2020 – de eerste in 900 jaar met 8

cijfers, kwam natuurlijk Covid-19 het wereldbeeld verstoren.

Het virus dat ons uit China bereikte heeft tot op heden

miljoenen doden op haar geweten. Een veelvoud daarvan

geraakte tot op heden besmet. Dit is een fractie van de

vorige grote pandemie die begin vorige eeuw ons getroffen

heeft – namelijk de Spaanse griep. Op vandaag viel alleszins

de wereldwijde samenwerking op in de wereld van

onderzoek en ontwikkeling. Nog nooit werd zo snel een

vaccin ontwikkeld.

Onze organisatie werd eveneens - zoals gepland, stevig door

elkaar geschud. Het management team bracht in het begin

van het jaar verschillende pijnpunten in de werking aan het

licht. En deze werden tegen het einde van het jaar

aangepakt. In het financieel beleid werd mede onder

invloed van externe bestuurders en boekhoudkantoor

klaarheid geschapen. Soms dienden keuzes gemaakt te

worden die niet voor iedereen de gewenste uitkomst gaven.

Andere keren waren het onze externe stakeholders die

zorgden voor de nodige aanbevelingen.
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Onze structuren werden hervormd rond een vijftal pijlers:

permanent wonen, tijdelijk verblijf, eerstelijns zorg en

diensten, dienstencentrum en vrijwilligerswerking. Het

spreekt voor zich dat de reorganisatie niet van een leien

dakje gelopen is, en het ganse jaar in beslag genomen heeft.

En ondertussen was er steeds die grote onbekende factor:

Covid-19. Onze medewerkers legden de grootst mogelijke

flexibiliteit aan de dag bij de dagelijkse werking. Tijdens de

eerste fase hebben we nog nooit zo’n grote samenhorigheid

aan de dag gelegd om te verzekeren dat onze cliënten

konden blijven genieten van hun verblijf bij ons. Een

welgemeende dank u is dan zeker op zijn plaats.

Iedereen smachtte naar het einde van de crisis. De

versoepelingen na de eerste periode van lockdown zorgde

voor een korte pauze in de alsmaar toenemende druk bij

het personeel. Onze dagbesteding zorgde hierbij voor een

deugddoende zomerwerking. Vakantie werd echter op een

andere manier beleefd bij de meesten van ons.

De tweede fase van strenge maatregelen konden op niet

veel begrip meer rekenen. En toch deden we verder.

Termen als thuiswerken, Teams, cohortewerking, FFP2

masker, corona briefing deden hun intrede. Waar in het

begin van het jaar er een tekort aan maskers,

ontsmettingsgel, schorten, … dreigde, werd er een zware

financiële injectie met eigen middelen gerealiseerd. Later

op het jaar kregen we dan van de Vlaamse overheid een

overvloed aan extra middelen.
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E D W A R D  D E  B O N O

Vaak is er een veel eenvoudiger manier om iets te doen – als je maar de
moeite neemt er naar te zoeken. Het kan enige creativiteit vergen.

S C H O E N M A K E R  B L I J F  B I J  U W  L E E S T
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De verschillende VZW’s zijn opgesplitst en bestuurders zijn eenduidig

toegewezen. Dit betekent dat een aantal bestuurders een aantal bevoegdheden

hebben moeten loslaten en dat anderzijds een aantal bestuurders zijn op een

andere plaats gepositioneerd.

Er is een eenduidige rolverdeling tussen de afgevaardigd bestuurder en de

coördinator. Ook hier is voor bijna alle coördinatoren het werkdomein

hertekend.

Er zijn zuivere financiële stroomlijnen en iedere VZW is verantwoordelijk voor

zijn eigen financieel beleid.

EENVOUDIGER

Dit jaarverslag is het eerste verslag die vanuit de cluster wonen wordt geschreven.

In 2019 zijn de fundamenten gelegd voor een eenvoudiger structuur met duidelijke

afsplitsing van functies en bevoegdheden en eenduidige beslissingslijnen. In 2020

zijn we hier mee aan de slag gegaan. 

Alle niet zorggebonden functies zijn ondergebracht in het dienstencentrum onder

Zorgdorpen VZW

BERICHT VAN DE
DIRECTEUR
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Terugblikkend op dit proces kunnen we zeggen dat we de impact op de

medewerkers iets hebben onderschat. Medewerkers hebben moeilijke keuzes

moeten maken, hebben nieuwe teams toevertrouwd gekregen. Tegelijkertijd zijn

door die verschuivingen ook weer nieuwe inzichten ontstaan, is er een frisse

dynamiek opgestart en hebben we ook nieuwe (en zeer bekwame) medewerkers

kunnen aantrekken.

SMALLER

Naast het vereenvoudigen van de interne structuur hebben we in 2020 werk

gemaakt van een structurele samenwerking met Belzis BV, dochteronderneming

van A-Stargroup NV, met doel het vastgoedverhaal los te koppelen van het

zorgverhaal. Er was een tijd dat de vele bouwwerken werden gefinancierd –

aanbesteed en opgevolgd door De Heide VZW. We zijn dan ook verschillende

malen tegen onze grenzen opgebokst waardoor projecten vast zijn gelopen. Het

promoten van zorginfrastructuur is een vak apart. We hebben in Belzis dan ook een

structurele partner gevonden die deze zorg van ons overneemt.

De ondersteuning omvat in de eerste plaats de input van de specifieke

competentie door het detacheren van een voltijdse medewerker in de persoon van

Stijn De Bie die dagelijks de verschillende processen opvolgt.

Daarnaast is er een rollend fonds gecreëerd die voorziet in de prefinanciering van

de lopende projecten in afwachting van structurele financiering. Door deze

financiering is het mogelijk om een tweetal projecten onmiddellijk terug op te

starten namelijk de woonsite te Gontrode en de verbouwing van de Stuifduinen.

Belzis zal tevens de projecten in Deinze (De Ceder), Merelbeke (De Heide), Brugge

(Den Indruk en Hogeweg) en Aalter verder opvolgen. Deze samenwerking zit

verankerd in een overeenkomst voor de duur van zeven jaar. Dit laat ons toe nieuwe

sites te ontwikkelen en verdere groei te bewerkstelligen. 



ANDERS

En natuurlijk was er iets zoals het Corona-virus. Alle interne en externe overleg is

gestopt op 15 maart. De werking van ‘cellen’ is gestopt. We hebben 1 x collectief

getest we zijn met een aantal leefgroepen in cohort moeten gaan, we hadden één

uitbraak en vele medewerkers zijn in quarantaine moeten gaan omdat ze zelf

positief waren of een familielid getroffen was. We hadden duidelijke richtlijnen en

een test- en vaccinatiestrategie.

Toch zou Zorgdorpen – Zorgdorpen niet zijn als ze ook uit dit verhaal niet een

opportuniteit te zien. Dankzij de goede relaties met het CAW en het OCMW van

Gent kon Zorgdorpen op de site in het Leeuwenhof 17 chronisch dakloze cliënten

huisvesten zodat er ruimte kon worden gemaakt in de nachtopvang. Al aangenaam

neveneffect zagen we dat er door deze opvang ook mentale ruimte kwam om door

te groeien naar een meer permanente woonvorm. Daardoor is het Leeuwenhof op

dit moment een transitiehuis waar 17 cliënten gedurende drie maanden worden

begeleid.

DIEPER

Een inhoudelijke analyse van de aanmeldingscijfers (zie elders in dit jaarverslag)

leert ons dat de aanmeldingen voor cliënten die nood hebben aan een meer

beveiligde woonomgeving exponentieel stijgt. Ook de vraag naar een diepgaande

observatie – oriëntatie stijgt. Om die redenen hebben we enerzijds onze OOBA

afdeling verhuist naar de site in Deinze en hebben we anderzijds ook deze afdeling

uitgebreid met 5 GES – bedden. Naast een praktische verhuis hebben we ook een

nieuw toegewijd team moeten samenstellen. 

Op de site ‘De Heide – Merelbeke’ is begonnen met de bouw van een streng

beveiligde woonunit van twaalf eenheden.We hopen deze unit te mogen openen in

september 2021. Nu reeds staan er cliënten op de wachtlijst en zijn we de teams

aan het voorbereiden.
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Ondanks een bewogen jaar, dat zo goed als volledig in het

teken stond van de COVID 19 uitbraak, werden er binnen de

Zorgondersteunende dienst in 2020 190 nieuwe dossiers

aangemeld. 

Hoewel we in het voorjaar een korte opnamestop hadden,

konden we 32 nieuwe cliënten een permanente

ondersteuning aanbieden. Daarnaast kozen er 13 mensen

voor de optie kortverblijf en werden 17 personen

geobserveerd met een terugkeer naar hun vorige setting. In

totaal konden we aan 70 personen één of andere vorm van

ondersteuning bieden. 

Aan 64 personen konden we helaas geen oplossing bieden.

Deze personen vonden een andere oplossing (20) of gaven

andere redenen op (13). Bij ongeveer 13% bleek de financiële

situatie een rol te spelen. In 22% van de gevallen was de

zorgvraag te hoog of is de aanwezige infrastructuur en

werking onvoldoende aangepast. In 2021 willen we hieraan

tegemoet komen met de uitbouw van onze nieuwe GES

werking.

BEWONERS

Andere oplossing

Financieel niet haalbaar

Zorgvraag te hoog 

Acute problematiek

Iinfrastructuur/werking onvoldoende aangepast

Andere redenen (toekomstgericht, …)

Geannuleerd owv COVID 19

20

9

7

2

8

13

5
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Als onze belangrijkste doorverwijzers staan ook dit jaar

familie/context (24) op kop, samen met de

doorverwijzers uit het forensische circuit (22) en de

psychiatrische setting (25). Als nieuwe doorverwijzer

hebben we in 2020 ook aanmeldingen ontvangen van

Fedasil en stedelijke opvanginitiatieven voor

vluchtelingen (6). Ook vanuit de Integrale jeugdhulp

ontvingen we in 2020 meer doorverwijzingen.

DOORVERWIJZERS

Familie/context

Forensisch circuit

Psychiatrische ziekenhuizen

Algemene ziekenhuizen

OCMW

Thuisbegeleidingsdienst

Asiel en migratie

Integrale jeugdzorg

MFC-school

VAPH instellingen

CAW

Cliënt zelf

Eerstelijnszorg

Woonzorgcentra

Varia

2017

1
-
-

18
4
15
-
-
-
1
7
-
1
5
-

2018

12
-
3
5
7
4
-
-
-
9
-
-
9
4
-

2019

35
19
28
13
14
11
-
3

10
9
12
6
3
2
10

 

2020

24
22
25
14
9
10
6
11
7
13
11
16
4
3
15
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Binnen de aanmeldingen merken we een sterke groei aan

diversiteit in zorgprofielen. Daarnaast neemt ook de

complexiteit van de problematieken toe.

De voornaamste doelgroepen die zich bij ons aanmelden

betreffen mensen met een psychische kwetsbaarheid (71)

en mensen met een verstandelijke beperking (54). In vele

gevallen is er sprake van comorbiditeit met andere

problematieken zoals ontwikkelingsstoornissen (39),

gedragsstoornissen (11) en/of een middelenproblematiek

(28).

Daarnaast werden er in totaal 37 personen aangemeld waar

sprake is van een niet-aangeboren hersenletsel.

Begeleidingen (VAPH)

Kennismakingsgesprekken

Nieuwe ondersteuningen

Lopende dossiers zonder opname

Overleden

Uitstroom

2017 2018 2019 2020

24

50

26

25

0

0

 

 

95

50

23

35

3

3

 

 

87

104

54

41

9

12

 

 

94

93

32

51

7

26
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Eind maart zorgde Covid-19 er voor dat er een

samenwerking ontstond tussen Zorgdorpen vzw, CAW en

OCMW Gent waarbij kwetsbare daklozen opgevangen

werden in het Leeuwenhof. De Heide vzw zorgde voor het

personeel en huurde voor de persiode van één jaar een

volledige verdieping van het zorghotel Leeuwenhof. Deze

daklozen vonden hier een plek om tot rust te komen en

konden nadenken over hun toekomst.

We zijn trots op de resultaten: een aantal langdurig

kwetsbare daklozen wonen nu op een plek waar ze hopelijk

nog lang kunnen verblijven. Een aantal van hen doorlopen

momenteel het transitietraject in het Leeuwenhof, en met

ieder van hen worden stappen gezet richting structurele

oplossing van dakloosheid.

PROJECT
LEEUWENHOF

Het project Leeuwenhof maakt een aantal zaken zichtbaar.

Kansen die we kunnen aangrijpen en belemmeringen die

mogelijks kunnen weggewerkt worden. De eerste

voorzichtige resultaten tonen aan dat het project een

structurele oplossing biedt voor re-integratie van daklozen.
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Bijna alle cliënten zijn psychisch kwetsbaar. Een aantal vertonen

psychiatrische problematiek zoals wanen, hallucineren, verzamelwoede.

Anderen zijn mentaal beperkt of hebben verslavingsproblematiek.

Sommigen hebben nooit professionele kennis gebruikt om hun leven vorm

te geven, anderen hebben zich er van afgekeerd.

Daarnaast hebben een aantal cliënten problemen met uitputting van hun

rechten, zijn ambtshalve geschrapt en hebben geen inkomen meer of

geldende identiteit. Deze personen bleven jaren onder de radar.

Bij een aantal van hen zijn er naast psychische problematiek ook fysische

problemen. Vaak gaat het over cliënten met een multi-problematiek

waaronder verslaving, psychische kwetsbaarheid en dakloosheid.

Instroom

Tijdens het vierde kwartaal noteren we een instroom van 21 cliënten, waarvan 16

in september, in oktober 1 en november 4. Meer dan de helft van de cliënten

heeft een leeftijd tussen 50 en 70jaar.

Uitstroom

In de periode sept-nov’20 noteren we een uitstroom van 7 cliënten in

september, 3 in oktover en 4 in november. We maken een onderscheid tussen

positieve en negatieve uitstroom. Bij positieve uitstroom (6) wordt een

permanente woonst toegewezen, bij negatieve (1) verlaat de cliënt het

Leeuwenhof zonder perspectief op woonst. Zorgdorpen zorgde voor een

woning voor de helft van de positieve uitstromers: een kamer in het witte huis,

een studio in het Leeuwenhof, en een co-housing in huis De Mil in Bottelare. De

andere cliënten vonden een woonst in een sociale woning via SVK, klooster

wonen en een serviceflat in een WZC. 

Evolutie van het transitie traject

Maandelijks wordt een momentopname gemaakt van de aanwezige cliënten in

het Leeuwenhof. In september bevonden 16 cliënten zich in een

acclimatisatiefase waarbij de opvang werd geboden en een assessment

opgemaakt in functie van autonoom wonen. 

In oktober stroomden 12 cliënten door naar de transitiefase, 1 nieuwe cliënt

startte de acclimatisatieperiode op en bij 4 werd het transitietraject afgerond

én een beschikbare woonst gevonden maar wachten op intrek.

In november stroomden 4 nieuwe cliënten in, 9 transitietrajecten zijn lopende

en 4 cliënten vonden woonst en trekken weldra de woning in.
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·Aantal VTE/koppen

Na de lichte stijging in 2019 stellen we dit jaar vast dat het

personeelsbestand met meer dan 7% groeide (96.1VTE

tegenover 89.3VTE in 2019). Dit is een pak meer dan het

sectorgemiddelde van 3.0%. Er werden aanwervingen

gerealiseerd in functie van de reorganisatie, en door het jaar

omwille van de aanhoudende corona maatregelen en

hogere belasting op het zorgpersoneel.

Het totaal aantal personeelsleden bedraagt 156. Hiervan

blijft de overgrote meerderheid (78%) vrouwelijk. Dit is in

lijn met de het sector gemiddelde (81.3%).De gemiddelde

dienst anciënniteit is 7.1 jaar.

PERSONEEL

M A N N E N  F T E  2 4
V O L T I J D S  1 6
D E E L T I J D S  1 4 . 5
F T E ' S  2 5 . 6

V R O U W E N  F T E  6 5 . 3
V O L T I J D S  2 7 . 6
D E E L T I J S  6 2 . 3
F T E ' S  7 0 . 5
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Personeelsverloop

Voor 50 nieuwe werknemers werd een DIMONA aangifte

gedaan en 46 werknemers verlieten de organisatie. Het

merendeel van de nieuwe medewerkers gaat een deeltijds

contract aan (36 deeltijds tegenover 14 voltijds). De

verhouding voltijds/deeltijds bij de contracten onbepaalde

duur is identiek aan vorig jaar.

Intrede
Onbepaalde duur
Bepaalde duur
Vervanging

Uittrede
Onbepaalde duur
Bepaalde duur
Vervanging

VOLTIJDS

4
10
0

1
10
0

DEELTIJDS

16
15
5

11
18
2
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Ziekte en verlof

De Heide vzw blijft een organisatie met relatief jong

personeel. Met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar blijven

we 3 jaar jonger dan het sector gemiddelde.

< 20 jaar
20-24 jaar
25- 29 jaar
30 - 34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45- 49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar

MANNEN

1
4
7
1
6
1
7
2
3
3
 

 

VROUWEN
 

3
16
15
18
13
24
10
14
1
6
 
 

 

Afwezigheid door
Ziekte (code 250)
Arbeidsongeval (code 265)
Langdurig ziek (code 450)
Totaal

De dalende trend van de laatste jaren is mede door Covid-19

stop gezet. Het aantal dagen werkloosheid door corona is

met 422 dagen ontstellend hoog. Anderzijds zijn het aantal

arbeidsongevallen opnieuw genormaliseerd.

We merken echter op dat onderstaande cijfers geen

rekening houden met de tewerkstellingsbreuk. Hierdoor

kan een licht vertekend beeld ontstaan.

2017
 

1054
22

780
1856

 

 
992
28

1033
2053

 

 
968
58

835
1861

 

 
1203
29

907
2139

 

2018 2019 2020
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OPLEIDINGEN
Vanaf midden maart werden alle opleidingen stopgezet.
Enkel de opleiding van zorgmakelaar is blijven doorgaan in
het najaar van 2020. 10 personen schreven zich in en haalden
hun diploma. Daarnaast organiseerden we meerdere
opleidingen omtrent het toepassen van de corona-
maatregelen en de daarbij horende hulpmiddelen. 

PREVENTIE
Onze kandidaat preventieadviseur voleindigde met
verve haar opleiding tot PA niveau 2. Met een nieuw
globaal preventieplan zijn de uitdagingen groot.
Zeker met de op handen zijnde verbouwing
(Stuifduinen), opstart van een nieuwe site
(Gontrode), renovatie van De Ceder (maakt deel uit
van de TBE (technische bedrijfseenheid), zullen we
beroep moeten doen op de opgedane kennis om de
nodige risico analyses uit te voeren. 

KWALITEIT
De aanvraag voor een kwaliteitslabel A werd verdaagd. Prose raadt ons
wel aan om ondertussen werk te maken van onze aanvraag voor een A+
label dat binnen handbereik ligt. Dit zal dan ook als doel voor 2021 naar
voor geschoven worden. 
Enkele werkvoorschriften en procedures werden nog herwerkt.





De Heide vzw
Industriepark 6
9820 Merelbeke

www.zorgdorpen.be


