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Redactioneel
Beste lezer
Complimentendag valt op 1 maart, maar
in Ebergiste willen we graag van elke
dag een complimentendag maken. En
dan bedoelen we geen vleiende complimentjes, maar oprechte waardering
vanuit het hart. Want dat doet deugd,
het is als een glimlach die je geeft en je
krijgt er automatisch één terug. Je kan
iemand doen groeien door uit te spreken dat iemand jou heeft verrast, geïnspireerd, geïnteresseerd, verrijkt, …
In deze editie van SAMEN is
‘waardering’ de rode draad. Waardering
zit verweven in wat we doen en in wie
we zijn. Hoe waardering iets kan zijn
wat ons verbindt over de vestigingen
heen en over functies heen.
Als directieteam werden wij onlangs ook
aangenaam verrast door de medewerkers op de dag van de directeur. En ik
kan alleen maar beamen dat dit een
positieve boost betekent.
We wensen u veel leesplezier toe!

Luc Aelbrecht
Logistiek directeur
Waarnemend algemeen directeur
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Van waardering
gesproken
Ons directieteam werd in de bloemetjes
gezet op 31 januari (dag van de directeur) en dat werd enorm gewaardeerd.
“Bedankt An, Luc, Tine en Kyra om dag
in en dag uit voor Ebergiste te gaan.
Bedankt voor al het harde werk dat jullie
individueel en als team leveren.”

SCHATTEN OP ZOLDER
Er is een tijdperk geweest , nog niet zo
lang geleden, waarin er van digitalisering nog geen sprake was. Hoe zit dat in
Ebergiste vraag je je misschien af. Wat
gebeurt er met al die papieren die de
voorbije tientallen jaren zijn opgesteld?
De papiermand in? Of staat er ergens
een archiefkast die uit haar voegen
springt? We geven vrijwilligster Veerle
het woord...
Telkens het woord ‘archief’ viel in de 20
jaar dat ik het directiesecretariaat bevrouw’de, werd er wat ongemakkelijk
heen en weer geschoven. Er werd wel
aan gewerkt, maar het stond nooit bovenaan de prioriteitenlijst. Er was wel
een directienota gegroeid, met de nodige instructies over wat waar en door
wie, wel of niet diende bewaard te worden. Maar of dat helemaal klopte met
de praktijk van elke dag?

Er bleef iets knagen
Toen ik in juli 2019 op pensioen ging en
al mijn taken met een gerust hart aan
mijn opvolgster kon overdragen, knaagde er een frustratietje over een onaf
werk waar nooit iemand tijd (of goesting) voor had. Af en toe kreeg de voorziening ook een vraag vanuit het centrale archief van de Broeders van Liefde
om mensen die bv. genealogisch onderzoek doen, verder te helpen in hun
zoektocht naar de antecedenten van
een familielid.

Wist je dat er zoiets bestaat als een internationale archiefdag (deze valt op 9
juni)? Hiermee wil men het belang van
archieven benadrukken als een onderdeel van het erfgoed en als ‘geheugen
van de gemeenschap’. De redactie van
SAMEN vroeg Veerle Neyt om haar verhaal te vertellen. Na haar loopbaan op
het directiesecretariaat, neemt Veerle
vrijwilligerswerk op in de archieven van
Ebergiste.

En dus trek ik nu ongeveer om de 2 weken op vrijdag, de zoldertrap in Gaverland naar beneden, om op de donkere
stoffige zolder het cliëntenarchief onder
handen te nemen en zo te proberen om
alvast één onderdeeltje van het archief
van de organisatie op orde te brengen.
Elke cliënt heeft een (ook digitaal) dossier met een uniek eigen nummer, vanuit de cliëntenadministratie. Daar wordt
het administratieve dossier van de actuele cliënten bijgehouden. Daarnaast
worden er ook in bv. de medische, agogische, sociale dienst, betrokken onderdelen van het dossier bijgehouden. Het
is pas bij overlijden of bij bv. overplaatsing naar een andere voorziening dat
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alle onderdelen samengebracht worden
en het hele pakketje naar het archief
verhuist. Heden ten dage volgt het dossier de cliënt als hij verhuist, maar in
vroegere tijden bleef dat alles in de
voorziening.
De wet op de Patiëntenrechten en het
VAPH voorzien een bewaartermijn van
30 jaar voor gegevens van gebruikers.
Strikt genomen zouden er intussen dus
al een heel pak dossiers weg mogen,
maar de zolder is groot en de alleroudste dossiers dateren van het begin van
de vorige eeuw, en hebben intussen ook
bijna een cultureel historische en emotionele waarde.

Zuurstof in het archief
blazen
Een eerste taak was ‘lucht brengen’ in
het archief. De dossiers zaten zodanig
op mekaar gepropt, dat er zelfs geen
blaadje papier meer tussen kon. Ik was
een hele tijd zoet met het verplaatsen
en ordenen van de dossiers op het juiste
nummer en op de intussen ruimere archiefrekken.
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Wetenschappelijke definitie van een
archiefstuk:
“Een archiefstuk is een document,
dat ongeacht zijn vorm, naar zijn
aard bestemd is om te berusten onder de persoon, groep personen of
organisatie die het heeft ontvangen
of opgemaakt uit hoofde van zijn of
haar activiteiten, zijn of haar taken of
ter handhaving van zijn of haar rechten.“.

Ik kom dossiers tegen
van mijn oud leerlingen
Een 2de taak waar ik nu mee bezig ben
is het intikken van de oudere dossiers,
zodat men ook daarin vlotter namen en
o.a. opnamedatum kan terugzoeken.
Leuk daarbij is dat ik dossiers tegen kom
van mijn ‘oud leerlingen’; gasten die ik
gekend heb in de jaren ’70 en ’80, toen
ik stage liep aan de Stropkaai. Ik wil me
natuurlijk niet bezig houden met dossiers uitpluizen, maar af en kan ik het
toch niet laten om een stukje te lezen
van bv. een briefje van een ouder aan

de Zeer Eerwaarde Broeder over vakantie- of bezoekregelingen e.d. Hierbij
wordt er natuurlijk altijd strikt rekening
gehouden met privacyregels. Het is
wonderlijk om van zo nabij te beseffen
welke enorm lange weg er afgelegd is in
de duur van pakweg 50 jaar.

Nuttig vrijwilligerswerk
U merkt het, vanuit het ‘frustratietje’ uit
2019, is mijn vrijwilligerswerk in het
archief uitgegroeid naar een nuttige
taak die ik met veel plezier opneem. De
technische dienst zorgde voor extra
verlichting en een grotere werktafel. Ik
neem een transistorradiootje mee en
rond 15u zet de begeleiding van Weegbree een kopje koffie voor mij klaar halfweg op de trap. Maar nu de Covidmaatregelen versoepelen zal ik weer in de
Borgwalhoeve kunnen gaan koffiedrinken en daar weer oude bekenden ontmoeten.

Wistjedat…
We zorgvuldig omspringen met beeldmateriaal? Dit betekent dat we nauwgezet in de gaten houden welke cliënt
wel of geen toestemming heeft gegeven
om een foto online te plaatsen of te
publiceren in ons boekje SAMEN. Maar
ook het beeldmateriaal zelf wordt zorgvuldig bekeken alvorens te publiceren.
We gebruiken enkel beeldmateriaal dat
garant staat voor de waardigheid van
iedereen en dat bijdraagt aan een positief imago over onze doelgroep en werking.
De redactieraad legt dus een strenge
filter op alle foto’s die verschijnen, zodat jullie ook gerust mogen zijn dat we
foto’s van jullie zoon, dochter, broer of
zus… nooit zomaar online plaatsen.
Wil je aanpassingen brengen in de gemaakte afspraken rond weigering beeldmateriaal, laat het weten aan de begeleiding. Zij zullen dit doorgeven aan de
sociale dienst.
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BOUWPROJECT DE RANK
Aftellen naar de zomer
Zoals in een vorige editie reeds werd
aangekondigd komt de verhuis nu geleidelijk aan dichterbij. We werden echter
op de hoogte gebracht dat de bouwwerken wat vertraging oplopen en het vooropgestelde schema om eind februari de
nieuwbouw op te leveren zal dus toch
niet gehaald worden. We hopen er nu
op om er voor de zomer in tetrekken.
We willen jullie wel alvast een glimp
geven van hoe de werken vorderen.
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Naast al deze werken hebben we uiteraard ook met het team niet stilgezeten
en werd er verder nagedacht en gebrainstormd over de toekomstige werking.

Een team in verbinding
De collega’s hielden ‘een teambuilding’
en gingen samen op zoek naar de passende meubels voor alle gemeenschappelijke ruimten. Ook de kleuren werden
zorgvuldig geselecteerd. Dit zorgde voor
memorabele herinneringen in het team.

Leren van onze collega’s in
De Nieuwe Brug
Een paar collega’s gingen met open vizier een aantal maanden aan de slag in
De Nieuwe Brug. Zo konden ze ervaren
hoe een werking met meer dan 20 bewoners in goede banen wordt geleid,
hoe er ook in een grotere setting sterk

individueel gewerkt wordt, hoe men
omgaat met bepaalde problematieken
en mogelijkheden waar men nu in De
Rank minder ervaring mee heeft.
Al deze extra ervaringen en kennis werden dan binnen het team verder uitgewisseld en gedeeld. Wat ons betreft een
heel leerrijke ervaring.

Open plaatsen in De Rank
In deze nieuwe werking zal dus plaats
zijn voor 22 bewoners. Dit betekent uiteraard dat er ook heel wat open plaat-
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sen zijn die ingevuld moeten worden.
Hiervoor deden onze opname-regisseur
Karolien Viville, ortho-agoog Joke Baertsoen en maatschappelijk werker Carine
Steyaert reeds heel wat inspanningen
om dossiers door te nemen en intake
gesprekken te voeren met nieuwe kandidaat gebruikers.

Infomomenten
Er werden ook een aantal infomomenten georganiseerd om dit nieuwbouwproject voor te stellen aan ouders, kandidaat gebruikers, professionals en andere betrokkenen.

Vol goesting in de toekomst
We hebben er dus hele intense maanden opzitten maar krijgen door dit alles
alleen maar meer energie om verder te
gaan! Het is hartverwarmend telkens
opnieuw te mogen ervaren hoe open
minded en met veel goesting dit team
de toekomst tegemoet gaat.
Wie weet kunnen we in de volgende
editie vertellen over onze effectieve
verhuis…
Wordt vervolgd.
Sofie Buyens
campuscoördinator
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Wistjedat…
Er binnenkort een infofilmpje te bekijken is op www.ebergiste.be met een
uitleg over ons aanbod en werking?
Wie niet aanwezig kan zijn op infomomenten, krijgt een antwoord op heel
wat vragen.
Heb je na het kijken nog vragen over
onze open plaatsen? Karoline Viville
(medewerker van de sociale dienst)
helpt je graag verder.
Je kan haar bereiken via 09 389 04 11
of per mail
karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be

WE ZITTEN MET EEN (houten) EI

Bijzonder nieuws! Sedert 1 februari zijn
we in het bezit van een houten ei: De
CRDL
Je spreekt het uit als “credel” (Engels
voor kribbe). Het is een soort muziekinstrument in de organische vorm van een
groot ei. Door het mooie bewerkte hout
is het zeer aangenaam om vast te nemen.
Het bijzondere van de Crdl is dat hij
enkel geluid maakt in contact met mensen. En dat contact is liefst heel basaal.
Als twee mensen contact hebben met
de Crdl kunnen ze het geluid of de muziek activeren door mekaar aan te raken, te strelen, tokkelbewegingen te
maken op de huid enzovoort.

Een beetje magie
Fijn om te zien hoe mensen dit ervaren
en fantastisch om zelf te doen, te horen
en te voelen. ’t Is puur genieten. Het
tovert direct een glimlach op het gezicht
zowel van de bewoner als van de begeleider.
De Crdl laat toe deze belevingsactiviteit
te doen in om het even welke ruimte,
binnen of buiten. De begeleider moet
enkel zorgen dat er niet te veel afleiding
of stoorelementen zijn. Iedereen die het
ziet wordt nieuwsgierig. Hoe werkt dat
ding? Mag ik ook eens proberen? Welke
technologie zit er achter? Deze laatste
vraag is door de makers een goed bewaard geheim. Maar dat maakt niet uit.
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Het vergroot het mysterie en het gevoel
dat je iets magisch aan het doen bent.

Sponsor je ook deze magie?
De Crdl is er gekomen dank zij sponsoring van enkele milde schenkers
(waarvoor heel veel dank) en voorfinanciering door Ebergiste zelf. Omdat we
een flinke korting kregen en geloven in
de meerwaarde van de Crdl voor onze
bewoners hebben we niet gewacht om
de aankoop te doen. Het zou fijn zijn als
het volledige bedrag via sponsoring zou
kunnen bijeengehaald worden. Jij kan
dit project steunen, op de volgende
pagina staat hoe je dit kan doen.
Bart Poppe
coördinator dagbesteding Borgwal
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EMOTIONEEL GEZIEN
Alle ouders willen dat hun kind gelukkig
wordt. Ook als professionele ondersteuners beogen we hetzelfde doel: de cliënten die we ondersteunen gelukkig maken. We moeten echter vaststellen dat
ons goedbedoelde aanbod naar de cliënten toe, niet steeds aankomt en we
soms geconfronteerd worden met moeilijk te begrijpen gedrag. Onze orthoagogen vertellen je over het belang van
de emotionele ontwikkeling voor het
begrijpen van gedrag bij onze doelgroep.

Gelukkig zijn
Anton Došen leert ons dat als het om
geluk gaat, leren en sociaal gedrag minder belangrijk zijn. Hij benadrukt dat alle
personen, onafhankelijk van hun ontwikkelingsniveau, gelukkig kunnen zijn,
mits hun basale emotionele behoeften
door hun omgeving op een goede manier begrepen en beantwoord worden.

IQ en EQ zijn twee
verschillende zaken
Daar waar men zich vroeger bij het concept ‘verstandelijke beperking’ vooral
richtte op het IQ (intelligentiequotiënt),
op vaardigheden om kennis te verwerven (cognitieve vaardigheden) en op het
aanpassingsvermogen, gaat er de laatste jaren meer aandacht naar het aspect
van de emotionele ontwikkeling.
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Ook wij zijn overtuigd van het belang
van het inschatten van- en het afstemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau in functie van een adequate ondersteuning. Rekening houden met de
emotionele ontwikkeling kan ons immers dichter brengen bij de innerlijke
beleveniswereld van de betrokken persoon. Beter begrip leidt tot betere afstemming en dus ook tot een betere
kwaliteit van bestaan.

Infomoment op 25 maart
Binnen onze voorziening gebeurden er
reeds vele inspanningen om dit helpende kader te begrijpen en de inzichten
toe te passen in het dagdagelijkse werken met de cliënten. Wij willen onze
kennis en ervaringen in het werken met
dit denkkader graag met jullie delen.
Daarom organiseren we op vrijdag 25
maart van 13u30 tot 16u30 een uitwisselingsmoment voor geïnteresseerde
ouders en familieleden.
In februari vorig jaar organiseerden we
al eens zo ’n online uitwisselingsmoment (een webinar) voor familie en netwerken van bewoners en deelnemers.
We waren blij met de positieve reacties
die we kregen en dit moedigde ons aan
om ook dit jaar zo’n sessie opnieuw te
organiseren. Eén ouderpaar dat toen
aansloot, vonden we bereid om hierover iets te schrijven. De bijdrage van de
ouders van Jef en Joost onderstreept

hopelijk dat het echt de moeite waard is
om er in 2022 ook zelf bij te zijn!
Team orthoagogen

Emotioneel welbevinden thuis

GETUIGENIS

Even voorstellen: wij zijn de ouders van Jef en Joost. Onze zonen verblijven ‘gelukkig’
in de Nieuwe Brug…
In februari 2021 volgden we de webinar over emotionele ontwikkeling bij personen
met een beperking. Aan de hand van duidelijke voorbeelden werden de verschillende
fases van de emotionele ontwikkeling doorlopen met de daarbij aansluitende omgangsvormen.
Reeds lang voelden we aan dat er in de omgang met onze zonen meer nodig was dan
het begrijpen van hun verstandelijke niveau en ontwikkeling. Jef en Joost hebben
dezelfde aandoening (fragiele X syndroom) maar vragen elk hun eigen specifieke omgangsvorm. En dat heeft niet alleen te maken met hun verschillend niveau van verstandelijk functioneren. Waar de ene zeer duidelijke voorspelbaarheid en houvasten
nodig heeft, heeft de andere meer nood aan nabijheid en veiligheid. De sleutel ligt bij
hun verschillend emotioneel functioneren. Het kader van de fasen binnen de emotionele ontwikkeling biedt heel wat houvasten in het begrijpen van onze zonen en de
tegemoetkoming aan hun specifieke noden.
Wat ons in de benaderingswijze ook aanspreekt is het verschil tussen ‘kunnen’ en
‘aankunnen’. Het kunnen leunt aan bij de eerder verstandelijke ontwikkeling, het
aankunnen bij het emotioneel functioneren. Soms bots je als ouder heel erg tegen
het weten dat hij bepaalde dingen kan en het ervaren dat hij dat nu net niet aankan…
spijtig maar de realiteit.
Het besef dat beiden een andere omgangsvorm vragen heeft ons heel erg geholpen
in het organiseren en beleven van het dagelijks leven waarin in de eerste plaats zijzelf, maar ook wij, ons comfortabel en gelukkig voelen. Weliswaar met zijn ups en zijn
downs.
De samenspraak met het team van de Nieuwe Brug die actief dit kader hanteert, is
verrijkend en constructief in onze permanente zoektocht,
Rik en Sabine
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HULST NEEMT AFSCHEID

François Geysens
(1955–2022)

Was je maar hier
Gewoon
Zomaar
Even
Was je maar hier
Gewoon
Bij ons
Gebleven
bewoners en begeleiders
van woongroep Ceder
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LINDE NEEMT AFSCHEID

Marc Gaillaert
(1967–2022)

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig
wat we kunnen zeggen…

Marc, jij grote deugniet
met je fonkelende ogen en je luide
bulderlach…
Voor altijd in ons hart…
bewoners en begeleiders
van woongroep Linde
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OMGAAN MET VERLIES & VERDRIET
Wij, begeleiders van het centrum voor
dagbesteding willen onze cliënten zo
goed mogelijk ondersteunen, ook in
hun rouwproces.
We gebruiken daarvoor onder meer
materialen uit de troostkoffer die Monique (stafmedewerker zinzorg en pastoraat) ons ter beschikking stelt. Het
beeldboek ‘Nu en straks’ en het werkboek ’Ik mis je zo’ helpen om de realiteit van het verlies onder ogen te zien
en om mooie herinneringen te verzamelen en te delen. Troostkaartjes, een
gevoelsposter en een gevoelswaaier

Het facebookbericht
op de vorige pagina is
een illustratie
hoe we tijd nemen om stil te
staan bij verlies.
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bieden handvaten om allerlei, soms tegenstrijdige emoties, te herkennen en te
verwoorden.
Er wordt heel bewust tijd gemaakt om
hier in kleine groep bij stil te staan en
onze gedachten en gevoelens met elkaar te delen. Het samen delen maakt
dat onze cliënten zich minder alleen
voelen in hun verdriet en dat werkt op
zich al verbindend en troostend.
Martine Hermie
Team dagbesteding Ter Linde

Yentle Goeminne is 2e jaarsstudente orthopedagogie aan de HoGent. Ze verdiept zich in het thema
‘omgaan met persoonsgegevens van cliënten’.
Stafmedewerker Toby De Blauwer vertelt in
een interview hoe wij omgaan met privacy, beroepsgeheim, ...

Privacy
Hoe wordt er omgegaan met persoonsgegevens? Hoe worden deze beschermd?
Er zijn 2 soorten gegevens. Je hebt enerzijds de medische gegevens, deze zijn
enkel toegankelijk voor de medische
dienst bv. verpleegkundigen of een ortho-agoog met dat specifieke mandaat.
Daarnaast heb je ook de overige hulpverleningsgegevens. Dat is alles wat
begeleiders over de cliënt moeten weten, met uitzondering van de medische
gegevens. Die hulpverleningsgegevens
worden bewaard in Orbis, een database
om hulpverleningsgegevens te bewaren.
Sommige gegevens worden ook bewaard in het handmatig persoonlijke
dossier van de cliënt.
Wordt toestemming gevraagd? Hoe
wordt gezorgd voor een geïnformeerde
toestemming?
Ja, er wordt toestemming gevraagd,
zowel om gegevens op te vragen en om
gegevens te delen in een professioneel
netwerk. Dit gebeurt door een gesprek
met de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger die dan een document ondertekent. Stel dat de cliënt uit een
andere voorziening komt, dan wordt dit
ondertekent document bezorgd aan

INTERVIEW
O mgaan me t
Pers oonsgeg evens

deze voorziening om noodzakelijke gegevens op te vragen.
Wordt er onderscheid gemaakt tussen
persoonsgegevens en gegevens vanuit
hulpverlening of begeleiding?
Ja, zoals eerder gezegd is er onderscheid
tussen de medische gegevens en de
overige hulpverleningsgegevens.
Wie heeft toegang tot persoonsgegevens? Hebben dezelfde mensen toegang tot cliëntendossiers?
Enkel het team dat betrokken is rond de
zorg van de cliënt heeft toegang tot de
persoonsgegevens. Dat gebeurt in een
gradueel systeem, eerst het begeleidingsteam en daarna andere betrokkenen zoals bv. het team van de dagbesteding. Zo heeft het team van de dagbesteding dus geen toegang tot alle persoonsgegevens.

Discretieplicht en
ambtsplicht / beroepsgeheim
Geldt voor hulpverleners discretieplicht/ambtsgeheim en/of beroepsgeheim? Hoe wordt hiermee omgegaan?
Ja, er geldt beroepsgeheim, met name
het ‘gedeeld’ beroepsgeheim. Maar niet
alles moet gedeeld worden met de
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wettelijke vertegenwoordiger. Hoe beperkter de ontwikkeling van de cliënt,
hoe meer er gedeeld zal worden met de
wettelijke vertegenwoordiger. Voor een
meer zelfstandige cliënt die wilsbekwaam is , ligt dat anders. Het kan dan
zijn dat je enkel beperkte info deelt met
het netwerk. Dat wordt dan afgesproken met de cliënt zelf. In Ebergiste
wordt relatief veel info gedeeld met de
wettelijk vertegenwoordiger omdat de
meeste cliënten niet wilsbekwaam zijn.
Wordt er gebruik gemaakt van figuren
uit de rechtsleer zoals gedeeld of gezamenlijk beroepsgeheim?
Ja, zoals eerder gezegd wordt gebruik
gemaakt van het ‘gedeeld’ beroepsgeheim.
Hoe wordt de cliënt betrokken? Hoe
wordt omgegaan met bijzondere derden (ouders, vertrouwenspersonen,
andere organisaties betrokken bij hulpverlening, …)?
Indien de cliënt wilsbekwaam is, weet
hij/zij dat de informatie enkel gedeeld
wordt tot op een bepaald niveau. Als de
cliënt wil dat bepaalde info niet gedeeld
wordt, dan zal dat in principe niet gebeuren. Indien de cliënt wilsonbekwaam
is, dan is er overleg met de wettelijke
vertegenwoordiger van de cliënt. Omtrent het doorgeven van informatie aan
derden is altijd overleg met de cliënt of
met de wettelijke vertegenwoordiger
over welke info er gedeeld wordt.
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Zijn cliënten op de hoogte van hoe met
vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan en wat hun rechten hierbinnen
zijn (zoals bv recht op inzage in dossier)?
In de voorziening is het eerder de wettelijke vertegenwoordiger die hiervan op
de hoogte is. Hij/zij heeft de documenten getekend en weet dus dat er bv.
recht op inzage in het dossier is. Aangezien de meeste cliënten wilsonbekwaam
zijn, zijn er met hen eerder geen gesprekken hierrond. Zij hebben uiteraard
toegang tot het handelingsplan maar
zullen wellicht niet goed begrijpen wat
er met het inzagerecht bedoeld wordt.
Is er een rapportageplicht verbonden
aan de begeleiding? Veroorzaakt dit
spanningen met het beroepsgeheim?

Ja, de rapportageplicht valt onder het
gedeelde beroepsgeheim. Dit is binnen
het team dat zorgt voor de cliënt.
Hoe wordt intern en extern gerapporteerd en hoe wordt deze informatie
bewaard?
Alles van informatie wordt bewaard in
de database Orbis en wordt ook intern
gerapporteerd. Er wordt dan een mail
gestuurd naar de betrokkenen dat er
iets nieuws in het dossier van de cliënt
staat. Het is wel een gesloten systeem,
wat betekent dat niet iedereen daar
inzage in heeft.

Deontologische codes
Zijn er specifieke aanvullende deontologische codes binnen de organisatie
rond informatieoverdracht?
Er zijn de zorgvuldigheidscriteria . Dat
houdt in dat bv. enkel die informatie
mag doorgegeven worden die voor de
andere belangrijk is voor zijn/haar functie. Bv. voor een begeleider van de dagbesteding is het handig om de mogelijkheden en bepaalde beperkingen van
een cliënt te kennen, maar gegevens
rond de privésituatie van de cliënt zullen
niet met die begeleider gedeeld worden.

Stellen of stelden er zich in het verleden ethische dilemma’s rond het omgaan met vertrouwelijke gegevens?
Neen, dit is nog niet voorgevallen binnen onze voorziening.
Is het beroepsgeheim zinvol, overbodig
of eerder een hinderpaal in de hulpverlening?

Het beroepsgeheim is zeker zinvol. De
privacy van de personen is heel belangrijk, want niet alle informatie mag zomaar openbaar getoond of verspreid
worden.

EEN WELGEMEEND COMPLIMENT
...voor een straffe collega: Katleen De Blaere, preventieadviseur in Ebergiste.
“Als preventieadviseur heeft ze al bergen werk verzet
en verzet ze die nog steeds. Sinds de start van de
Coronapandemie is ze al vele weekends in de weer
geweest want de uitbraken manifesteerden zich heel
vaak op vrijdag of tijdens het weekeind. Deze crisis is al
bijna twee jaar bezig en het einde is voorlopig nog niet
in zicht maar Katleen blijft zich even nauwgezet aan
haar taak kwijten. Ze heeft ook de vaccinatiecampagne drie keer in goede banen geleid. Haar communicatie
over de steeds wijzigende maatregelen is helder en
duidelijk. Ze probeert medewerkers blijvend te motiveren om de regels te respecteren. Humor is haar wapen.
Ze toont begrip voor de reacties van begeleiders op
onpopulaire maatregelen en zoekt, indien mogelijk,
naar alternatieven om tegemoet te komen aan de
verzuchtingen.”
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WEEK VAN HET GEDICHT
Marijke (begeleidster van Zevenhuizen) en Janne (dagbesteding Borgwal) lieten zich
inspireren tijdens de week van het gedicht met als thema natuur. Omdat natuur en
welzijn hand in hand gaan, lieten ze zich inspireren tijdens een wandeling met de bewoners van Zevenhuizen. Ze vroegen naar de indrukken van de natuur en met zijn
allen creëerden ze vervolgens dit mooie verhaalgedicht.
In het bos van de zeven huisjes
kwamen mannen en vrouwen aangelopen
met een indrukwekkend verhaal
“Op de grond zagen we mussen huilen,
een beetje verder hoorden we een eekhoorn hoesten,
een niezende muis kwam van onder het
hout gestrompeld…
voetstappen kwamen dichterbij,
het geritsel van de steentjes onder onze
voeten werd harder en harder,
blaadjes van de struiken waaiden op,
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en plots zagen we een schim… van een
mol,
die zijn armen strekte,
zijn ogen rekte…”
“Wat is er hier aan de hand? Al dat genies, verdriet en pijn,
Dat mag hier zo niet meer zijn!
De winterslaap is voorbij,
Het masker kan af!
Mijn neusje ruikt een frisse wind…
O zie ik daar knoppen aan de hazelaar?”
Dat betekent het begin van een nieuwe
mooie tijd!

DE RANK OP KAMP
We hadden er een jaartje langer op
moeten wachten als normaal (Corona
weet u wel?) maar in oktober konden
we nog eens met onze voltallige leefgroep op vakantie. Er zijn soms van die
jaren waar je in het najaar nog kan
genieten van zachte temperaturen en
een heerlijk herfstzonnetje, wij hadden
dat allerminst maar gelukkig kon dat
de sfeer niet bederven. Met bus, trein
en uiteindelijk de kusttram arriveerden
we in Sunparcs Oostduinkerke.

We verdeelden ons over vier huisjes en
verdere plannen werden gesmeed. Iedereen mocht mee kiezen wat er gegeten werd, bij welke activiteit hij/zij telkens wou aansluiten en ook ’s avonds
werd er onder de bewoners al vaak
eens verwisseld van huisje. Als eerste
mini-uitstapje stond er in de vooravond
een verkenning van de omgeving op het
programma.
Toen er op dag 2 een wolkbreuk arriveerde, vertrokken de echte avonturiers
richting supermarkt. Door het vele regenweer beslisten we om het ’s namiddags op binnenactiviteiten te houden.
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Kiezen is verliezen, zeker als je moet
kiezen tussen party met Valerie, op ’t
gemak een koffietje met een koekje bij
een herhaling van Thuis/Wittekerke/
Witse en zo veel meer of gaan zwemmen in het subtropisch zwembad.
We zijn ondertussen halverwege onze
vakantie en we gaan met bijna de voltallige groep bowlen. Zoals steeds is het
motto: “deelnemen is belangrijker dan
winnen”, desondanks is de inzet ongezien. Ook de afterparty in de cafetaria is
onvergetelijk. ’s Avonds komt de pizzakoerier nog met heerlijke pizza’s voor
iedereen.
Op donderdag wordt er nog een kort
wandelingetje gedaan langs de dijk. Er is
ook de kans om nog een 2e keer te
zwemmen.
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De laatste dag komt eindelijk de zon er
door. Na een vlotte opkuis gaan we nog
met z’n allen op restaurant en blikken
we terug op een heel geslaagde vakantie. Wat was het fijn om nog eens met
alle bewoners samen weg te zijn!
Pieter Verhalle
Team De Rank

DE IDENTITEIT VAN EBERGISTE
Onze identiteitswerking bestaat uit twee aspecten. Enerzijds hebben we onze identiteitsverklaring waarin we zeggen wat we doen, wie we zijn en wat onze visie is op
zorg verlenen. Anderzijds hebben we het inspiratiebeleid dat bedoeld is om medewerkers te ondersteunen om op een bezielde, enthousiaste manier onze identiteit waar te
maken in de dagelijkse praktijk.
- bijzondere aandacht voor ethische
reflectie en dialoog over waarden (zie
vorige editie van Samen)
- uitbouw van zinzorg en pastoraat
- ook in onze samenwerkingsverbanden
hebben we oog voor waarden en bezieling

Inspiratiebeleid kunnen we ook omschrijven als: Het VUUR dat mensen
bezielt, erkennen, behoeden en voeden,
Het VUUR koesteren met hart en ziel.
Bevlogen mensen herkennen we aan
‘het beetje meer’, ‘ de ongevraagde
surplus’, het meer doen dan strikt nodig. Dit beetje meer maakt het verschil
in de contacten met cliënten, collega’s
en netwerken.
Dit inspiratiebeleid vertaalt zich in een
aantal fundamentele keuzes in het algemeen beleid:
- zorgen voor een medewerkersbeleid
waar het kunnen werken met hart en
ziel en de verbondenheid met het groter
geheel ruim aandacht krijgen
- inzet op leidinggevenden die enthousiasme en bezieling uitstralen onder
meer door hen zeer gerichte vorming te
bieden

De plaats van het inspiratiebeleid in
Ebergiste hebben we schematisch voorgesteld in deze afbeelding:

Als we het geheel van onze voorziening
voorstellen als een ajuin met opeenvolgende lagen, zien we dat bezieling en
inspiratie de kern vormen. De buitenste
laag is het gedrag dat door iedereen
waarneembaar is. Maar het gedrag
wordt bepaald door en weerspiegelt de
schillen die eronder zitten: de compe-
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tenties die nodig zijn om hier te werken,
de gedeelde normen, waarden en overtuigingen, de eigen identiteit en de inspiratie. De kern, de bezieling erkennen,
koesteren en voeden is noodzakelijk
omdat die het vertrekpunt is voor alle
volgende lagen. Aandacht voor bezieling
is dus rechtstreeks zichtbaar in het dagelijks functioneren van cliënten, medewerkers en in gans Ebergiste.

De sectorverantwoordelijke en een stafmedewerker van de centrale dienst
inspiratie en identiteit van de organisatie Broeders van Liefde gaven onlangs
hun feedback op onze manier van werken:
‘We zien duidelijk dat jullie identiteitswerking het hart vormt van jullie voorziening, het centrum van waaruit alles
vertrekt. Jullie maken van identiteit
echt een geïntegreerd beleid’
We hopen dat ook jullie, lezers van Samen, dat ‘beetje meer’ mogen ervaren
in jullie contact met Ebergiste.

Wistjedat…
Is het jou ook al opgevallen, dat SAMEN
niet langer een groene kaft heeft? We
trekken onze huisstijl door (vandaar de
nieuwe frisse kaft). En geef toe, in kleur
is het stukken fijner om SAMEN te lezen.
Is het jou ook al opgevallen dat SAMEN
niet langer 4x/jaar verschijnt? We
zetten volop in op kwaliteit i.p.v. op
kwantiteit. Jullie mogen een boekje in
de brievenbus verwachten in maart, juni
en december.

De inhoud van SAMEN is niet enkel
voorbehouden voor medewerkers van
Ebergiste, een getuigenis van ouders,
een vrijwilliger aan het woord, … ook
dat zijn waardevolle verhalen voor in
SAMEN.
Wil jij ook graag je verhaal vertellen?
Neem contact op met Stéphanie Lucidarme, stafmedewerker communicatie.
09/ 389 04 11
samen@ebergiste.broedersvanliefde.be

Monique Martens
Stafmedewerker Zinzorg & Pastoraat
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Voor wie het nog niet wist, op 1 april 2022 gaat onze
agogisch directeur Tine De Vlieger, na 41 jaar Ebergiste met pensioen. In deze SAMEN willen we de meer
dan verdiende ruimte geven om Tine nog eens aan het
woord te laten. Ik (Stéphanie Lucidarme, stafmedewerker) had de eer om haar op de online praatstoel vol
passie over haar job te horen praten, al was dat niet
altijd rozengeur en maneschijn.

INTERVIEW
Pens ioe n
in z icht

TINE BLIKT TERUG
De eerste drie jaar geworsteld
Toen Broeder Jos een sabbatjaar inlaste,
kwam er een vacature in de Stropkaai.
Ik was net afgestudeerd en zag dit als
een opportuniteit om te solliciteren
voor de job van orthoagoog in SintJuliaan. In augustus 1981 kon ik aan
mijn werkcarrière beginnen! Broeder
Jos maakte mij wegwijs in de job van
een orthoagoog. Op dat moment woonden wij in de Stropstraat, dus op maar
een boogscheut afstand.
Nog voor mijn officiële eerste werkdag,
was ik een dag gaan meedraaien op
kamp in Sint Martens Latem. Voor mij
een ideale kennismaking met de
“jongens”. Ik arriveerde om 8u ’s morgens op het kampterrein terwijl de
meesten nog sliepen, maar François
Ceustermans (nu bewoner in De Nieuwe
Brug) was al koffie aan het zetten. Hij
was de eerste die ik zag en die ik nu
ondertussen 41 jaar ken. Niet te geloven, met veel van onze huidige bewoners heb ik een brok van mijn leven gedeeld.

Na een boeiende stage in Nederland
ben ik met heel veel enthousiasme aan

mijn job begonnen. Het was me al snel
duidelijk dat onze noorderburen al een
stuk verder geëvolueerd waren op vlak
van gehandicaptenzorg. Daar was de
zorg binnen kleine woongroepen al de
norm, terwijl de context in de Stropkaai
toch van een heel andere orde was. De
infrastructuur was enorm verouderd en
in plaats van eigen slaapkamers, hadden
we leefgroepen van 16 of 17 jonge gastjes die samen in slaapzalen sliepen. Dat
was wel confronterend en ondanks mijn
motivatie heb ik de eerste drie jaar wel
geworsteld met de vraag of ik zou blijven of niet. Ik ben blij dat ik gebleven
ben, al moest ik mij bijna verantwoorden naar de buitenwereld dat ik daar
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wou werken tussen die grote leefgroepen en in die verouderde omgeving.
Ondanks de situatie waarin we werkten,
was ik wel omringd door zeer veel goedbedoelende mensen, die er toch het
beste van maakten.
Wat mij ook motiveerde was het perspectief dat er gebouwd werd in Vurste.
Geen instelling maar een parkdomein
met 15 huizen waar we huiselijkheid
konden creëren. Dat was mijn drijfveer.

Het vooruitzicht van Borgwal
was een uitdaging
en gaf ons energie
Na een directiewissel in ’83 kregen wij
als orthoagogen veel ruimte om die
verhuisbeweging richting Borgwal in
Vurste te helpen voorbereiden. Met een
deel van het toenmalige middenkader
vormden we een “stuurgroep” en dat
gaf ons energie en uitdaging.
De kiem van die mooie, positieve en
geëngageerde houding
In Sint-Juliaan maakten we eind de jaren ’70 bewust een enorme opvoedersboost mee. We kwamen van een tijd dat
heel weinig broeders 24 uur op 24 instonden voor de jongens. (Er waren
toen nog geen meisjes of vrouwen bij
de cliënten, dat is intussen gelukkig anders) En toen stroomden de lekenmedewerkers binnen, de generatie van mei
’68, die een zeer uitgesproken engagement in zich had. Die zijn gebleven en
vormden de kiem van die mooie, positieve en geëngageerde houding die ons
nu zo typeert. Vanuit hun houding zijn
er in moeilijke omstandigheden toch
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bouwstenen gelegd voor de grondhouding naar onze bewoners. De verdienste
van die generatie heeft mij daar met
plezier gehouden.

Op een directiestoel
heb je wel wat meer impact op
de richting die je uit wil
In ’93 ben ik pedagogisch directeur geworden. Dit was voor mij een beleidsmatige uitdaging.
Als je nu de kring ziet van alle vestigingsplaatsen van Ebergiste, dan kan je wel
terugblikken met een trots gevoel. Dit
was een leuke en mooie uitdaging als
ortho en later als directeur. Al die nieuwe vestgingsplaatsen zijn zorgvuldig
overwogen en waren nooit een kwestie
van copy paste. Als er een buitenhuis
bijkwam, bekeken we altijd de opportuniteit: in welke omgeving ligt dat, zijn er
kansen voor inclusie, … ? Medewerkers
die in de buurt woonden van een nieuwe vestigingsplaats, gaven we volop de
kans om mee te verhuizen. Luister maar
eens naar het accent van de ‘oude garde’ in Huize Vander Schueren. Zo heeft
elk buitenhuis zijn eigen accenten gekregen en evolueren nu nog. Daardoor
hebben we nu zo een mooi en divers
pallet in onze ondersteuning. Het is echt
anders wonen in Zevenhuizen, De Nieuwe Brug, Huize Vander Schueren, Ter
Linde en De Rank en net dat vind ik de
kracht van onze volwassenenwerking.
In de jaren ’90 waren wij al bezig met
zaken die we nu inclusie noemen. We
zijn dan misschien wel verhuisd naar
een parkdomein omringd door een

muur (wat aanvankelijk toch wel kritiek
kreeg), er zijn altijd al gaten in die muur
geweest. Ik bedoel dat we altijd al
streefden naar openheid en betrokkenheid in de gemeenschap.
Ik herinner me nog een gesprekje met
André (bewoner van toenmalige woongroep Reiger), toen ik in de overgang zat
van ortho naar directeur. Hij zei dat het
gedaan moest zijn om in die groep te
wonen want hij wou alleen wonen. De
gasten gaven zelf het signaal dat de tijd
rijp was voor beschermd wonen. Van
zodra dat beschermd wonen erkenning
kreeg, zijn wij daarop gesprongen. Van
op mijn stoel van directeur heb ik soms
wat moeten duwen en tegen weerstand
moeten ingaan, zodat bewoners de kansen kregen om dit te durven proberen.

Kwetsbaarheid leren waarderen
Misschien was een job in de bejaardensector ook wel iets voor mij geweest. Ik
ben er hoe dan ook van overtuigd dat
het een impact heeft om met onze doelgroep te mogen werken, het leert je
omgaan met kwetsbaarheid. Je wordt
geconfronteerd met kwetsbaarheid en
minder fraaie kanten, en tegelijk heb je
heel mooie en warme momenten.
Kwetsbaarheid hoort bij het leven en je
leert dat op een bepaalde manier te
waarderen. Mijn dochters zijn vroeger
vaak mee geweest naar ‘de grote jongens’ en ik denk dat dat goed voor hen
was. Nu schenken wij bij het Vormsel
van kinderen van medewerkers een
leesboekje over onze doelgroep. Mogen
werken in een context als de onze, leert
ons omgaan met gewonigheid en de

lastigheid van moeilijke dingen. Dirk De
Wachter verwoordt het treffend “Ik
pleit voor gewonigheid en het plezier
daarin te vinden. Ik pleit niet voor ongelukkigheid an sich, maar voor geluk vinden in het gewone.” En in blij kunnen
zijn met kleine dingen, daar zijn onze
cliënten grootmeesters in. Het leven
“vieren” is iets wat we van hen kunnen
leren.

Er is niets dat
ik alleen heb gerealiseerd
Op de vraag waar ik trots op ben na 41
jaar, is er in Ebergiste eigenlijk heel veel.
Maar, er is niets dat ik alleen heb gerealiseerd, en toch maakt me dat niet minder trots, integendeel. Misschien is er
toch één ding in het bijzonder. Ik ben
orthoagoog geworden in de tijd dat
grootschaligheid kritisch werd bekeken.
Ik heb het altijd als een uitdaging gezien
om de voordelen te halen uit die grootschaligheid, zowel voor de bewoners als
voor medewerkers. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele bewoner het gevoel heeft “ik ben één van de 400 cliënten”, maar dat zij zich allemaal in de
lokale werking en in het team hun eigen
kleinschaligheid beleven.

De zorg voor menselijk kapitaal
Ik heb hier ruimte gekregen om werk te
maken van ons medewerkersbeleid. Ik
heb me hierin verdiept en heb veel
overgehouden van vormingen, boeken,
… over dit thema. De zorg voor menselijk kapitaal moet bij alle leidinggevenden zitten van hoog tot laag op elk niveau in de organisatie. Onze voorziening
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staat voor warmte en respect. Deze
waarden zijn de basis van hoe wij onze
bewoners bejegenen: met respect en
met warme zorg omringen. Dat telt ook
voor de medewerkers. Wat ik daarbovenop heel belangrijk vind, is de zorg
voor afwezige medewerkers. Dat is de
kern van ons verzuimbeleid. Inspanningen doen om iemand die ziek is toch
betrokken te houden. Als terugkeren
niet eenvoudig is, hoe kunnen wij er
tijdelijk voor zorgen dat mensen wel
kunnen herstarten dankzij bepaalde
maatregelen.

Nieuw gezicht…
Kyra Van Isterbeek zal vanaf 1 april
2022 de rol van Tine De Vlieger overnemen als agogisch directeur. In de volgende SAMEN laten we haar aan het
woord voor een eerste kennismaking.
kyra.vanisterbeek@ebergiste.broedersvanliefde.be

Meer tijd voor elkaar
Ik zal Ebergiste wel missen, zeker in het
begin, maar ik heb mooie vooruitzichten. Binnenkort verhuizen we naar een
kangoeroe-woning (mijn schoonvader
verhuist mee) middenin een groene
omgeving. Ik wil meer tijd maken om
samen met mijn man elke dag te blijven
bewegen, te wandelen en te fietsen.
We gaan wonen in de buurt van één van
de dochters . Nu zal ik tijd hebben om
mijn omarol (zeg maar ‘mamie’) op te
nemen en daar wil ik ten volle van genieten.
Ik lees heel graag, dus die hobby zal ik
zeker niet laten verwateren. Voor corona waren we ook trouwe (klassieke)
concertgangers en theaterbezoekers.
We hopen in het Antwerpse die draad
weer te kunnen oppakken.
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‘Nieuw’ gezicht…
Darline Debouvere heeft een andere
uitdaging gevonden dichter bij huis. Wij
wensen haar veel succes en willen haar
bedanken voor haar enthousiaste inzet
de voorbije 10 jaar.
Ilona Englebert zal vanaf 1 maart 2022
het team van de sociale dienst versterken. Zij werkt momenteel in woongroep
Zwanebloem. In de volgende SAMEN
stellen wij haar aan je voor.

VERDELING PERSONEELSINZET
Medio 2021 kregen de wooncoördinatoren
de opdracht om op basis van een kader
aangereikt door de directie een denkoefening te maken rond de verdeling van de
personele middelen over de verschillende
woongroepen heen. De vraag die hierbij
meegegeven was is de volgende: zijn de
beschikbaar gestelde uren per woongroep
voldoende om te voorzien in de basisbezetting, zijn deze al dan niet voldoende om
het minimumprogramma (voorziene activiteiten voor cliënten) te realiseren, zijn deze
voldoende om kwaliteit van leven / een
veilige leefomgeving aan te bieden voor
onze bewoners ...?

Vier oefeningen
Een eerste opdracht bestond erin om
het aantal effectief beschikbare begeleidersuren in kaart te brengen, waarbij
men rekening diende te houden met de
verlofdagen waar elke betrokken medewerker recht op heeft.
Een tweede opdracht bestond erin om
na te denken over de minimale bezetting – los van activiteiten – die op elk
moment dient gegarandeerd te worden.

Een derde oefening bestond in ‘het in
kaart brengen’ van dagdagelijkse cliëntgerichte activiteiten (zwemmen, winkelen, zelfkoken met cliënten, winkelen,
paardrijden, snoezelen, ….) en de hiervoor noodzakelijke personele middelen
om dit te kunnen realiseren. Deze derde
oefening werd tweemaal uitgevoerd:

Luc Aelbrecht
Administratief-logistiek directeur
éénmaal voor normale werkweken en
éénmaal voor verlofperiodes. Het programma dat aangeboden wordt aan
cliënten volgt immers het ritme van de
vakanties.
Een vierde oefening bestond in het in
kaart brengen van activiteiten waarvoor extra inzet van personeel nodig is
zoals: het volgen van opleidingen door
medewerkers, vrijgestelde administratieve uren voor de teamcoach, op kamp
gaan, het jaarlijks woongroepfeest, het
begeleiden van de dokter…
Het resulaat
Elk van deze oefeningen mondde uit in
noodzakelijke urenpakketten. Het was
van groot belang dat de wooncoördinatoren deze oefening deden in onderling
overleg zodat men op een zelfde wijze
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de beoordeling deed en aldus de verdeling als rechtvaardig kon beschouwd
worden. Het aantal noodzakelijke uren
begeleiding per woongroep was finaal
dus het resultaat van de optelsom van
de vier oefeningen. Dit resultaat werd
gelegd naast het huidig aantal beschikbare uren. Meestal kwamen we tot de
conclusie dat het aantal noodzakelijk
uren net iets hoger was dan het aantal
uren dat men momenteel ter beschikking heeft. Omdat deze afwijkingen binnen de grenzen van het aanvaardbare
vielen, werd beslist om deze uren bij te
passen (deels vanuit transitiefase 2,
deels vanuit de werkingsmiddelen).

SOCIALE DIENST
INFORMEERT
Laat het lentezonnetje jou ook al dromen van vakantie?
De vakantiebrochure van Samana en
van Kompas (Op Zwier vakanties) zijn
uit en hebben een mooi aanbod.

Meer weten?
www.samana.be/vakanties/
vakantiebrochure
https://op-zwier.be/
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Permanente evaluatie
Sinds het invoeren van de persoonsvolgende financiering dienen we met betrekking tot het inzetten van personele
middelen permanent aan zelfevaluatie
te doen. De middelen waarover we beschikken fluctueren immers in functie
van de tijd d.i. in functie van het beëindigen of het afsluiten van ido’s. Dit
maakt dat bijsturing allicht in de toekomst meer en meer noodzakelijk zal
zijn en deze denkoefening periodiek zal
dienen herhaald te worden.

BELEIDSPLAN EBERGISTE ONDER DE LOEP
‘Kwaliteit van leven’, ‘bevlogen medewerkers met werkgoesting’, ‘kwaliteitsvolle infrastructuur’… Dit zijn enkele thema’s waar wij de laatste jaren heel hard op inzetten als
zorgaanbieder. Voor elk van deze thema’s werden doelstellingen ontwikkeld met hieraan gekoppeld concrete actieplannen. Al deze doelstellingen met actiepunten worden
gebundeld in één document, met name het beleidsplan van Ebergiste.
Ons actueel beleidsplan werd in 2019
bezorgd aan het VAPH en kreeg een
positieve evaluatie. Voor het bepalen
van de keuze van de thema ‘s, doelstellingen en actiepunten zetten we in op
zelfevaluatie. Met de term zelfevaluatie
bedoelen we: het op systematische wijze evalueren van processen, structuren
en resultaten met de bedoeling om deze
processen, structuren en resultaten te
gaan bewaken, beheren en te verbeteren. Om deze evaluatie goed te kunnen
doen is regelmatig overleg met alle betrokkenen – leidinggevenden, medewerkers, vertegenwoordiging van medewerkers in de ondernemingsraad, cliënten
en hun netwerken, vertegenwoordigers
in cliëntenraad, vertegenwoordigers van
gebruikers in het collectief overlegorgaan - van essentieel belang.
Het belang van participatie als voorwaarde om te komen tot kwalitatieve
zorgverlening wordt sedert een aantal
jaren ook door het VAPH onderschreven. Als vergunde zorgaanbieder dienden wij voor 1 januari 2020 aan te tonen
over een beleidsplan te beschikken
waarin minimaal de volgende thema’s
aan bod komen:
* Het versterken van de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning aan te bieden: dit is kunnen

aantonen dat participatie ook in de
praktijk toegepast wordt; dit aan de
hand van de opgemaakte verslagen van
de ondernemingsraad en het collectief
overlegorgaan;
* Het inzetten van competente medewerkers (evenwichtige verdeling van
inzet van personeel over de verschillende diensten / woongroepen, opleidingsniveau, aangeboden opleidingen,….);
* Het versterken van de levenskwaliteit
van de persoon met een handicap waarbij men vertrekt van de behoefte van de
persoon zelf en van zelfregie;
* De ingezette infrastructuur is kwaliteitsvol;
* De voorziening speelt in op het veranderende zorglandschap; waarbij ingezet
wordt op sociaal ondernemerschap;
* De financiële leefbaarheid van de
voorziening.
Voor elk van deze thema’s dienen we
jaarlijks aan te tonen dat we de principes van zelfevaluatie toepassen via een
participatief proces met de gebruikers
en de werknemers. In dit jaarlijks rapport dient aangegeven te worden welke
doelstellingen geëvalueerd werden en
op welke wijze er rekening gehouden
wordt met de inbreng van gebruikers en
werknemers of waarom niet. Deze participatieve werkwijze dient finaal mee bij
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te dragen aan de kwaliteit van dienstverlening ten gunste van alle betrokkenen.
Luc Aelbrecht
Administratief-logistiek directeur

Vragen?
Heb je vragen rond zelfevaluatie of het
algemeen beleidsplan van Ebergiste?
Neem contact op met Toby De Blauwer,
hij is stafmedewerker kwaliteit.
09/389 04 11
toby.deblauwer@ebergiste.broedersvanliefde.be

Wistjedatje…
Precies 100 jaar geleden, Broeder Ebergiste zijn boek
L’éduation sensorielle chez les enfants anormaux
uitbracht? Dit boek is nog steeds te koop https://
www.abebooks.com/LEDUCATION-SENSORIELLEENFANTS-ANORMAUX-E.-D-Procure/2837380672/bd
In 2007 schreef Evi Reynaert haar scriptie over de
visie van Broeder Ebergiste
https://www.scriptiebank.be/scriptie/2007/lesenfants-anormaux-voor-de-lens-een-onderzoek-naar
-de-visie-van-broeder-ebergiste
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Medewerker*
van de maand
Wie nomineer jij?
Omdat je eigenlijk nooit zou moeten wachten op complimentendag, willen we de waardering voor *collega’s, vrijwilligers, stagiairs, jobstudenten, ... een boost geven met de
rubriek “medewerker van de maand”. Wellicht heb jij meteen al iemand in gedachten.

Wat kan je doen?
Stuur je nominatie voor de 20ste van de maand naar
stephanie.lucidarme@ebergiste.broedersvanliefde.be

Vermeld de naam, functie en werkplek
van de genomineerde collega
Beschrijf kort waarom je deze persoon nomineert
Alle inzendingen blijven anoniem en worden bewaard bij de
werkgroep Communicatie die als objectieve jury optreedt bij
de keuze van de medewerker van de maand. De Medewerkers van de Maand maken we bekend in de volgende edities van SAMEN. Je kan maar één keer uitgeroepen worden
tot medewerker van de maand. Uit alle kandidaten kunnen
we op het einde van het jaar de “Werknemer van het jaar”
nomineren.
Dit is geen competitie of populariteitswedstrijd, maar iets
verbindend over de functies en departementen heen. Je
krijgt de kans om de competenties, talenten, uitzonderlijke
prestaties, … van een medewerker in de kijker te zetten en
je waardering te uiten. Een bevestiging dus van onze baseline “samen gewoon, samen bijzonder”.
Claudia Rosseel, Katleen De Blaere en Stéphanie Lucidarme
= leden van de jury (kunnen niet verkozen worden)
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EEN “BIJZONDERE” JOB
Vorige week ging ik naar de begrafenis
van François, een bewoner van Ter Linde.

De vele praktische zaken die we proberen regelen als voor ons " tweede" huishouden.

De liefde en de warmte waarmee afscheid werd genomen trof mij. Het deed
mij nog eens stilstaan bij het feit dat wij
toch" een bijzondere job" hebben.

Ons werk, onze" tweede thuis" ook een
beetje, waar we ons pantoffels aandoen
…

Jarenlang zoveel tijd samen doorbrengen met bewoners, samen een geschiedenis hebben, zorgt voor een intens
gevoel van verbondenheid. Niet enkel
met bewoners maar ook met collega's.
Er zijn weinig werksituaties waar zo
“nauw" samen gewerkt wordt. Allemaal
verschillende mensen met een eigen
persoonlijkheid en verschillende achtergrond…

SAMEN werken is
een leerproces...
De vele vergaderingen waarop we zoeken naar "de noden" van onze bewoners, en hoe we hieraan proberen tegemoet te komen...
Conflicten, die er onvermijdelijk komen,
proberen oplossen, leren communiceren, want we moeten samen verder...
De samenwerking met onze verantwoordelijken, die in ons geloven en
steun bieden waar nodig.
Bevestigd worden in wat we goed doen,
en werkpunten krijgen, om te groeien
en een betere versie te worden van
onszelf..
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Ook met ouders leggen we een weg af,
"samen" de zorg voor hun kind opnemen...
Voor al deze "kwaliteit" aan contact
ben ik dankbaar!
Het maakt van ons "rijkere" mensen.
Danie Van Den Bossche
Teamcoach Weegbree

WANDELEN DOET DEUGD
In De Nieuwe Brug grijpen we het moment. De zon komt af en toe van achter de wolken piepen, meer hebben wij niet nodig om naar buiten te trekken. We doen onze stevige wandelschoenen aan en maken een wandeling langs De Leie in Afsnee. De veerboot is een fijne ervaring.

SMILE
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Toen ik in 2015 de beslissing nam om lid te worden
van de toenmalige gebruikersraad was dit met de
intentie om een actieve en positieve bijdrage te
Ward wijffe ls
leveren aan de zorgkwaliteit van onze bewoners.
Voorzitter
De agendapunten waarbij wij samen met de direccolle ctief
tie betrokken worden, zijn de laatste jaren alsmaar
complexer en ingewikkelder geworden en vragen
ove rleg
een ernstig engagement van de leden. De betrokkenheid tussen de directie en het collectief overleg (CGO) is de voorbije jaren opvallend positief gegroeid mede dank zij een goede informatie uitwisseling vanuit de
voorziening en ook andere kanalen zoals FOVIG (Federatie collectief overleg voor personen met een handicap) en het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een
handicap).

GETUIGENIS

PARTICIPATIE ALS GEBRUIKER
IN HET COLLECTIEF OVERLEG
Door ons lidmaatschap met FOVIG , de
koepel van de CGO’s, wordt tevens een
link gelegd naar het huidig beleid en het
VAPH. Dit levert nuttige informatie voor
onze eigen werking.
“Een open communicatie waar respectvol kan gediscuteerd worden over positieve zaken maar ook over lastige onderwerpen.”
Tijdens de voorbije coronapandemie is
het belang van een goede communicatie tussen de gebruikers, bewoners en
de voorziening heel duidelijk geworden.
Het vroeg van alle betrokkenen overleg,
respect en flexibiliteit om, afhankelijk
van de coronamaatregelen, telkens opnieuw weer een nieuwe puzzel te leggen.
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“Een lid van het collectief gebruikersoverleg uitte tijdens de vergadering
haar bewondering over de manier hoe
de voorziening telkens opnieuw de gebruikers via e-mailberichten inlichtte
over de corona aanpak in de woonvoorziening.”

Wat is het collectief gebruikersoverleg (CGO)?
In het collectief gebruikersoverleg van
Ebergiste hebben de ouders en familie
een duidelijke plaats gekregen en verworven als gesprekspartners. Momenteel zijn er 11 leden. Ook de bewoners
hebben vanuit de cliëntenraad
(vroegere bewoners/deelnemersraad)
twee vertegenwoordigers in dit overlegplatform. Een coach ondersteunt
hen. Een lid van het CGO is tevens afgevaardigde van de interne klachtencommissie.

Deze commissie behandelt de formele
klacht van een gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger volgens een vastgelegde klachtenprocedure.

Reeds in de jaren tachtig ijverden personen met een beperking en hun familie
voor meer inspraak en participatie in de
collectieve voorzieningen. Het duurde
echter tot 1993 vooraleer deze inspraak
bij wet geregeld werd (besluiten van de
Vlaamse regering 15/12/1993). Tot 2019
werd nog de term ‘gebruikersraad’ gebruikt. Volgens het decreet worden de
leden van het CGO gekozen uit de gebruikers en hun wettelijke vertegenwoordigers.
Het collectief gebruikersoverleg (CGO) is
dus een officiële vergadering waar verkozen gebruikers samen vergaderen
met de directie.

Wat is de rol van dit
overlegorgaan?
Het collectief gebruikersoverleg (CGO)
zet zich in voor de belangenbehartiging
van de bewoners. Het heeft het recht
‘advies’ uit te brengen of vragen te stellen over alles wat te maken heeft met
belangrijke wijzigingen in de algemene
woon- en leefsituatie van de bewoners ,
belangrijke wijzigingen in de organisatie
van de zorgaanbieder, de jaarrekening
van de voorziening bespreken… De opdracht van het CGO staat uitgebreid
beschreven in een huishoudelijk reglement .
De directie is steeds verplicht om een
eventueel advies van het CGO in overweging te nemen en te verantwoorden

waarom men het advies al dan niet
volgt.
Er wordt niet gesproken over individuele en persoonlijke zaken. Daarvoor zijn
er voldoende aanspreekpunten voorzien
in de woongroepen en bij de directie.
Ook de bewoners vergaderen maandelijks op de bewonersraad van hun leefgroep.

Mondelinge klachten worden liefst besproken in de leefgroep en overkoepelend ook bij de directie.
De ervaringsdeskundigheid van de
(mondige) gebruikers en bewoners
(cliëntenraad) zijn een belangrijke toetssteen voor de directie en draagt bij aan
het behoud en verbeteren van de zorgkwaliteit.
De bespreking van de woon- en leefkosten, de vereenvoudiging van de facturatie zijn mooie voorbeelden van informatief en suggestief vergaderen rond een
toch vrij complexe materie.
“Het echte individuele handelingsplan
kan niet het onderwerp zijn van het collectief overleg, maar veel individuele
vragen hebben te maken met collectieve
aspecten van de zorg en de hulpverlening. Heel dikwijls zit er meer achter zo
een vraag…”
De directie behoudt de autonomie en
het ‘beslissingrecht’ inzake het financieel beleid, het personeelsbeleid, de mogelijke uitbreiding of herinrichting van
de gebouwen, de opnamepolitiek, het
agogisch beleid, e.a.
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Verkiezingen CGO
Om de vier jaren wordt een nieuw collectief gebruikersoverleg verkozen. Dit
gebeurt in twee stappen: 1) De kandidatuurstelling en 2) De stemming. In principe kan elke vertegenwoordiger van
een bewoner zich kandidaat stellen. In
de loop van april/mei 2019 werden verkiezingen gehouden voor de samenstelling van het CGO voor de periode juni
2019-juni 2023.
De kandidaten werden toen voor het
eerst verkozen uit de verschillende zorgmodules (4 mandaten in zorg intensief
vb. Groenhove, 2 in zorg vb. Ter Linde ,
4 in ondersteuning intensief vb. Zevenhuizen, 1 in ondersteuning vb. inclusief
wonen en 2 in dagactiviteit vb. Het
Veer). Er werden ook twee leden
(bewoners/gebruikers) verkozen als
afgevaardigde uit de cliëntenraad.
“Afhankelijk van de vraag en mate van
ondersteuning die nodig is wordt een
gepast zorgpakket (module) voorzien. In
sommige modules wordt heel veel zorg
en woonondersteuning aangeboden.
Andere modules zijn dan weer minder
intensief van aard.”
De voorzitter van het collectief gebruikersoverleg (CGO) wordt gekozen uit de
verkozen leden van het collectief overleg. Hij behartigt de coördinatie van het
collectief overleg en stelt in overleg met
de algemeen directeur de vergaderagenda op. Er wordt 5 maal per jaar
vergaderd. De vergaderdata worden
vooraf vastgelegd.
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De agendapunten van het CGO worden
ook gepubliceerd in het driemaandelijks
contactblad ‘Samen’ en de goedgekeurde verslagen zijn consulteerbaar op de
website www.ebergiste.be. Zie link naar
pagina Inspraak & participatie - Ebergiste.

Wat is het verschil met het lokaal
oudercomité (LOC)?
Iedere campus heeft vrijblijvend de mogelijkheid om een LOC op te richten.
Borgwal, Huize Vander Schueren, Nieuwe Brug, Ter Linde, Zevenhuizen, dagcentrum Het Veer en De Rank hebben
een LOC. In het LOC komen ouders en
familieleden samen om hun bezorgheden maar ook positieve ervaringen te
delen. In De Rank spreekt men over de
‘familiegroep’ omdat daar meer brussen
(broers en zussen) van bewoners vertegenwoordigd zijn in het LOC.
Op het LOC kunnen vragen en voorstellen geformuleerd worden over de werking van de campus. Het LOC kan ook
initiatieven nemen om activiteiten voor
de bewoners uit te werken.
De leden van het LOC bepalen zelf het
ritme van de vergaderingen en wat er
op de agenda geplaatst wordt in samenspraak met de ortho-agoog en de
campusverantwoordelijke.

Wat is de grootste uitdaging voor
het collectief gebruikersoverleg?
Hoe kunnen we vermijden dat het collectief gebruikersoverleg gezien wordt
als een ivoren toren van mondige en

gedreven ouders? Hoe kunnen we nog
beter ten dienste staan van alle zorggebruikers?
1) Hoe kunnen we de werking en de
leden van het CGO ruimer bekend, toegankelijk en zichtbaar maken?
Enkele vaststellingen:
- Niet elke gebruiker reageert op dezelfde manier op een bepaalde aanpak in
de voorziening.
- Er zijn grote verschillen (zorgmodules)
tussen de verschillende campussen
(leefgroepen).
- Veel gebruikers (ouders) zijn bovendien al lang tevreden dat ze voor hun
kind een oplossing gevonden hebben en
voor hun kind gezorgd wordt. Jonge
gezinnen en actieve gebruikers hebben
dan weer te weinig tijd om zich extra te
engageren voor de voorziening.
- Een tachtigtal vrijwilligers hebben wel
een vast en terugkerend engagement in
de voorziening.
- Voor de bewoners/gebruikers met een
beperking is het niet vanzelfsprekend
dat ze hun wensen en behoeften kenbaar kunnen maken. Hiervoor hebben
ze coaching nodig.
2) Hoe heeft de directie en het CGO de
participatie tot op heden aangepakt?
Enkele voorbeelden van participatie in
O.C. Ebergiste:
- Door het stimuleren van de inspraak
van de gebruikers via de locale oudercomités (LOC), het collectief gebruikersoverleg en de cliëntenraad (bewoners);
- Via de dagdagelijkse informele en
laagdrempelige contacten tussen de
gebruikers en de woongroepbegeleiding;

- Via de facebookpagina Ebergiste werd
het tijdens deze coronapandemie mogelijk om digitaal geïnformeerd te worden
over de activiteiten van de leefgroepen.
Een mooi voorbeeld van interactie tussen de voorziening, de gebruiker/
bewoner en zijn breder netwerk;
- De laagdrempelige participatie van de
vele vrijwilligers in de voorziening zorgt
voor een actieve verbinding met de bewoners en hun begeleiders;
- Het informeren van de gebruikers over
belangrijke wijzigingen in het beleid via
het driemaandelijks infoblad ‘Samen’ ;
- Het CGO kreeg o.m. ook toelichting bij
de jaarrekening 2020 en het beleidsplan;
- Samen met een stafmedewerker en
enkele leden van het CGO werd onlangs
een werkgroepje opgestart voor de uitvouw van een tevredenheidsmeting van
de dienstverlening voor de gebruikers.
Deze vragenlijst zou binnenkort in een
eerste stap getoetst worden in de LOC’s.
- In Vurste is de Borgwalhoeve uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats .Deze
inclusieve werking zorgt voor een verbinding en participatie met de maatschappij.

Wat hopen we vanuit het collectief
gebruikersoverleg nog verder te
bereiken?
Voor 2022 hopen we in de eerste plaats
opnieuw fysiek te kunnen vergaderen .
Ook de LOC’s konden vorig jaar amper
nog samenkomen wegens de strikte
coronamaatregelen.
Het blijft een uitdaging om de informatie van het CGO ook naar de andere
vertegenwoordigers in de LOC’s te laten
SAMEN >
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doorstromen. Een jaarlijkse bijeenkomst
van de LOC- voorzitters op de vergadering van het CGO staat genoteerd voor
in de loop van 2022.

Indien nodig kunnen binnen het CGO
kleine werkgroepen opgericht worden
rond bepaalde thema’s die door hun
complexiteit wat voorbereiding nodig
hebben.
Een jaarlijkse evaluatie van het CGO en
de LOC’s waar plus-en minpunten kunnen besproken worden.
“Samenspraak, inspraak en overleg impliceert goede informatie die op een
verteerbare manier aangeboden wordt.
Samenspraak impliceert ook kunnen
omgaan met verschillen van mening en
elkaar kunnen tegenspreken.”
Ward wyffels
Voorzitter collectief gebruikersoverleg
O.C. Ebergiste
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GELUKSMOMENTJES GESPOT OP FACEBOOK

Deze vacature met filmpje
van De Nieuwe Brug, kreeg
bijzonder vele reacties!
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BOUWPROJECTEN

WATERKANT
De uitbreiding van het paviljoen Waterkant in Borgwal gebeurt op twee plaatsen. Woongroep Fuut breiden we uit
met één extra kamer. Ter hoogte van de
inkom komen er bijkomende lokalen
voor de geïntegreerde dagbesteding. De
werken zijn al ver gevorderd en zullen
zeer binnenkort in gebruik genomen
worden.
Onze eigen technische dienst zal eerst
nog de nodige schilderwerken doen.
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TER LINDE
De werken in Ter linde komen in een
eindfase terecht. De afronding van de
werken is voorzien voor dit voorjaar.
De bouw bestaat uit twee delen. Enerzijds werd een deel van het hoofdgebouw vernieuwd. Anderzijds werd in de
tuin een bijkomend paviljoentje gebouwd.
In het hoofdgebouw komen zes nieuwe
slaapkamers elk met eigen sanitair. Deze uitbreiding zal toelaten dat elke bewoner in Ter Linde zal kunnen beschikken over een eigen slaapkamer. Op de
verdieping komt er tevens een snoezelbadkamer. Netto zal er een uitbreiding
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zijn met vier cliënten wat betreft woongroep De Distel.
De gelijkvloerse verdieping zal gebruikt
worden als dagbestedingslokalen - inclusief living en eetruimte - voor de dagcentrum cliënten. Het paviljoentje ‘de
chalet’ wordt ook toegevoegd aan de
dagbesteding en omvat een keuken met
zitruimte en sanitair.

In de volgende SAMEN vertellen we
over de plannen in en rond de chalet
van de dagbesteding.

Wistjedat…
… er momenteel voor Borgwal een masterplan uitgewerkt wordt? Dit plan heeft
als doel om de bestaande paviljoenen te
vervangen door nieuwbouw.
Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
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VRIJWILLIGERS VAN ONS HART
Het zit niet in grootse dingen, maar in
het alledaagse. Net daar maken vrijwilligers het verschil, zowel voor begeleiders als voor cliënten. Jullie zijn onze
helden! Tijdens de week van de vrijwilliger willen we jullie extra in de kijker
zetten omdat we jullie niet genoeg kunnen bedanken. De ontmoetingsdag voor
vrijwilligers kan in maart niet doorgaan
(corona weet je wel), maar wij zorgen
voor een alternatief op 17 mei 2022. Alle
vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging
maar zet deze datum alvast in je agenda.
Brem zegt dankjewel recht vanuit het hart omdat vrijwilligers ons hart vullen.
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Ook in Zevenhuizen is ons hart vol van
waardering voor alle vrijwilligers. Wij
zeggen
kusjes.

dankjewel met hartjes en

Vrijwilliger zijn,
iets voor jou?
Heb jij een beetje tijd over? Wil je graag
je hobby delen met iemand? Ga je graag
naar de markt en kan je wel wat gezelschap waarderen?
Jij kan het verschil maken voor ons!
Heb je interesse in vrijwilligerswerk,
maar wil je eerst eens horen wat dit
allemaal inhoudt. Dan kan je terecht bij
Heidi Taerwe, stafmedewerker vrijwilligerswerk:
Heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be

09/3890411
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Wist je dat?
> … onze facebookpagina de afgelopen
maanden heel wat nieuwe volgers heeft
bijgekregen? De teller staat op 2176
volgers. We hebben dan ook massaal
veel berichten gepost vanuit alle woongroepen. Bedankt voor de vele reacties.
Benieuwd naar het reilen en zeilen van
onze werking? Ontdek het zelf. Surf
naar www.facebook.com/ebergiste

> … alle recente info vanuit het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap, ook over coronamaatregelen,
raadpleegbaar is op www.vaph.be?
> … je in Borgwal ook educatieve wandelingen kan doen? We hebben nieuwe
kabouters voor de kleuterwandeling.
Meer info?
borgwalhoeve@ebergiste.broedersvanliefde.be

> … we enkele sponsorprojecten in de
kijker zetten op www.ebergiste.be?
Alle hulp is welkom om deze dromen te
realiseren. We hebben bijvoorbeeld
onlangs een JBL-box aangekocht dankzij
de schenking van ouders.
Bedankt aan iedereen die ons steunt!
> … alle verslagen na een bezoek van de
zorginspectie, te lezen zijn in de rubriek
publicaties op www.ebergiste.be?
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> … gedurende de voorbereiding van de
verhuisbeweging van De Rank, de functie van Sofie Buyens als campuscoördinator voor de buitenhuizen tijdelijk opgesplitst is? Els Laureys neemt deze rol
over voor Zevenhuizen en Inclusief Wonen. Annelies De Geyter neemt de taak
van buurtcoördinator vervolgens over
van Els Laureys voor Bosdreef.
> … Liesbet Eeckhaut is de nieuwe verantwoordelijke van de medische dienst.
Zij maakte al deel uit van het team als
verpleegkundige en zal nu ook de rol
van verantwoordelijke op haar nemen.
> … we naar aanleiding van een inspectiebezoek kiezen om de registratie
van het dienstverleningsplan voortaan
een stuk anders te benaderen? In de
toekomst willen we ook in onze registraties meer inzetten op het belang van
tussentijdse contacten tussen onze medewerkers en de familie/netwerken van
onze cliënten. We geloven dat bij een
goede dienstverlening permanent
overleg dat inspeelt op de actuele
noden, heel belangrijk is. Dit als aanvulling op het driejaarlijks structureel overleg. In onze handelswijze om hierop in
te zetten zal niets veranderen, dat doen
we al. Maar we zullen aan de registratie
hiervan meer aandacht schenken.

Collectief gebruikersoverleg
Het volgende collectief gebruikersoverleg? De eerstvolgende vergaderingen van het
LOC gaat door op 26/4/2022.
Indien u meer wilt weten over de besproken punten, kunt u contact opnemen met
de voorzitter van het collectief gebruikersoverleg:
Ward wyffels edwardwyffels@yahoo.com

Enkele punten uit de agenda van 7 december 2021:
•
Jaarlijkse zelfevaluatie van het beleidsplan
•
Aanwending werkingsmiddelen
•
Update coronamaatregelen

Enkele punten uit de agenda van 8 februari 2022:
•
Tarievenkaart woon- & leefkosten 2022
•
Aanpassing collectieve rechten en plichten
•
Beschrijving ondersteuningsaanbod per zorgmodule
•
Aanpassingen IDO module ondersteuning
•
Verslag zorginspectie—nieuwbouwproject Gaverland
•
Faciliteiten LOC vergaderingen

De goedgekeurde
verslagen kan je
lezen op
www.ebergiste.be
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AGENDA
Ook de komende weken en maanden blijft de agenda afhankelijk van de al dan niet
verdere versoepeling van de coronamaatregelen.
En dus blijft de agenda voorlopig behoorlijk leeg.
25/3/2022
15/5/2022
17/5/2022

Sociaal-emotionele Ontwikkeling voor netwerken
Dag van de Zorg in Borgwal
Ontmoetingsdag vrijwilligers (start om 10u) in Borgwal

Blijf op de hoogte van elke update en nieuws
over Ebergiste via
www.ebergiste.be of
www.facebook.com/ebergiste

Het parkdomein
Borgwal en de
Borgwalhoeve zijn
terug open.
Vergeet je covid safe
ticket en identiteitskaart niet!

OPENINGSUREN CAFETARIA BORGWALHOEVE
De cafetaria Borgwalhoeve is open van 14u-17u:
- elke woensdag en vrijdagnamiddag
- elke eerste zondag van de maand
(tussen 1/10 en 30/4)
- elke zondag (tussen 1/5 en 30/9)
- op afspraak
borgwalhoeve@ebergiste.broedersvanliefde.be | www.ebergiste.be
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ADRESSEN
EBERGISTE
Borgwal

Leenstraat 31 - 9890 Vurste
Tel 09/389.04.11
Fax 09/384.71.38
info@ebergiste.broedersvanliefde.be
www.ebergiste.be

Akkerwinde
Braam
Ceder
Distelvink
Eend
Fuut
Klimop
Linde

09/389.04.33
09/389.04.22
09/389.04.16
09/389.04.26
09/389.04.28
09/389.04.27
09/389.04.21
09/389.04.18

Meidoorn
Nachtegaal
Plataan
Reiger
Specht
Weegbree
Zwanebloem
Borgwalhoeve

09/389.04.20
09/389.04.25
09/389.04.17
09/389.04.30
09/389.04.24
09/389.04.32
09/389.04.34
09/389.04.14

Ter Linde
Kaleshoek 53
9800 Deinze
Tel 09/381.81.41
Fax 09/381.81.48

Brem
Distel
Hulst
Dagbest

Dagcentrum Het Veer

Huize Vander Schueren

Ottergemsesteenweg 130
9000 Gent
Tel 09/220.14.50
Fax 09/220.61.98

Eiland 2
9520 St-Lievens-Houtem
Tel 053/63.16.20
Fax 053/63.28.59

De Nieuwe Brug

De Rank (tijdelijke adreswijziging)
Kasteelstraat 46
9660 Brakel
Tel 055/30.04.92

Pontstraat 12
9831 Deurle
Tel 09/321.04.00
Fax 09/321.04.10

09/381.81.44
09/381.81.42
09/381.81.43
09/381.81.46

Zevenhuizen

Inclusief wonen

Gestichtstraat 2
9000 Gent
Tel 09/242.93.10
Fax 09/242.93.20

Gestichtstraat 2
9000 Gent
Tel 09/242.93.19
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Colofon
ABONNEMENT

Ouders en netwerken van bewoners, woongroepen en vrijwilligers ontvangen gratis
SAMEN.
Geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren via het redactieadres.
Wil je SAMEN niet meer ontvangen dan kan
je je uitschrijven via het redactieadres.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

An Schoors
Algemeen directeur
REDACTIE

Stéphanie Lucidarme
stafmedewerker communicatie
REDACTIEADRES

Directiesecretariaat
Ebergiste
Leenstraat 31
9890 Vurste
(T) 09/389 04 11
(F) 09/389 04 49
(E) samen@ebergiste.broedersvanliefde.be
Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie
Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000
Gent.
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