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Inleiding 

 

 

2014 werd een feestjaar voor vzw De vierklaver. De officiële geboortedatum is 1 november 

1989. 

 

Vijfentwintig jaar geleden, in 1989, werd dus de vzw De Vierklaver opgericht. Het was het jaar 

dat de vzw Sparrenhove in Nazareth-Eke gedwongen in vereffening ging en De Broeders van 

Liefde, de congregatie van het MPI te Bachte, de Zusters van Liefde , de Christelijke 

Mutualiteiten en het A.C.W. ervaring en middelen bij elkaar brachten om de opvang van 

mensen met een beperking over te nemen. 

 

 

De afgelopen 25 jaar werden getekend door verhuizen, bouwen en verbouwen. Kortom het 

zoeken van zekerheid en stabiliteit. Intussen is de organisatie gegroeid in aantal cliënten en 

medewerkers. Dit heeft zich vertaald in nieuwe structuren en werkwijzen. Daarnaast kun je 

ook niet buiten een overheid die een flinke vinger in de pap heeft.  

 

 

In tegenstelling tot een huis van stenen is een organisatie een levend systeem, waar de 

optelsom van elk individu voor méér zorgt dan getallen. Iedereen brengt zijn ervaring, kennis 

en vragen in. Dit voortdurende proces van beïnvloeding stuurt evengoed een organisatie aan 

als strategische plannen, doelstellingen en actiedoelen. 

 

 

Pas als we dat beseffen kan De Vierklaver voor cliënten een goede plaats worden om te wonen 

en te werken, vrije tijd uit te bouwen, en zo meer. Op dezelfde manier wordt De Vierklaver zo 

ook een vertrouwde werkplaats voor elke medewerker wat zijn/haar rol ook is. 

 

 

Intussen is de wereld om ons met rasse schreden aan het 

veranderen. Bijna alles wordt in vraag gesteld: de wijze van 

subsidiëren, de hoeveelheid begeleiding, wie wanneer begeleidt, de 

organisatie van het zorg-landschap, we evolueren van 

aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg, … : de lijst houdt 

niet op.  

 

 

Iedereen vraagt zich af waar het eindpunt ligt? Terecht, er is nog 

geen echte horizon te bekennen maar we beschikken over een goed gebouwd schip met een 

excellente bemanning. 

 

 

 

Emmanuel Lootens, 

algemeen directeur vzw De Vierklaver  

“In tegenstelling tot 

een huis van stenen 

is een organisatie 

een levend systeem.” 



 24-4-2015 

Jaarverslag 2014 - 25 jaar De Vierklaver ! 6  

1. FEITEN EN CIJFERS 

1.1 DE ERKENNING 

Vzw De Vierklaver is voor onbepaalde duur erkend en gesubsidieerd door het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap (Gemeenschapsministerie voor Welzijn): 

 

 Tehuis met 94 plaatsen voor volwassenen met zwaar tot matig verstandelijke 

beperkingen, met eventueel bijkomende stoornissen, niet bekwaam tewerkgesteld te 

worden in een beschutte werkplaats (bezigheidstehuis: 77 plaatsen; nursing: 17 

plaatsen)  

 

 Dagverblijf en begeleid werken met 33 voltijdse plaatsen voor volwassenen met 

verstandelijke handicap.  

 

 Dagcentrum Hannah (en begeleid werken) met 8 plaatsen voor volwassenen met niet-

aangeboren hersenletsel.  

 

 RTH of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke 

ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Die hulp kan 

op verschillende manieren geboden worden: mobiel (bij u thuis), ambulant (in De 

Vierklaver), via wonen of via dagopvang. Op die basis hebben kregen 7 cliënten in 

2014 ondersteuning van De Vierklaver. 

 

 Bij een persoonsvolgend convenant krijgt de zorgvrager een budget toegekend 

waarmee op een flexibele manier een antwoord gezocht kan worden op zijn of haar 

zorgvraag. Het budget is 'persoonsvolgend'. Dit betekent dat wanneer een individuele 

dienstverlenings-overeenkomst tussen de cliënt en een voorziening wordt beëindigd, 

het budget ter beschikking blijft van de cliënt en hij of zij hiermee een nieuwe 

overeenkomst kan afsluiten met een andere voorziening. In de loop van 2014 

ondersteunden we 3 cliënten, waarvan twee met een bepaalde duur (of kortlopend). 

 

 Voor personen die in een onvoorziene, uiterst dringende situatie terechtkomen werd 

het 'protocol noodsituatie' ontwikkeld. Daarmee kunnen we tot tien weken 

ondersteuning aanbieden. 2 cliënten konden we op deze wijze residentiële zorg 

aanbieden in 2014. 
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1.2  DE CLIËNTEN 

1.2.1 Bezettingscijfers dagcentra/begeleid werken  

 

 

 de gemiddelde bezetting in 

2014 berekend volgens de 

voorschriften van het VAPH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het aantal reële 

aanwezigheidsdagen t.o.v. 

de erkenning in 2014  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Bezetting tehuis (‘bezigheid’ en ‘nursing’) 

 

 

 de gemiddelde bezetting in 

2014 berekend volgens de 

voorschriften van het VAPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,50% 97% 
107% 

60% 

kadoe HANNAH DC Landegem Begeleid Werken



 24-4-2015 

Jaarverslag 2014 - 25 jaar De Vierklaver ! 8  

 

 

 

 Het aantal reële aanwezig-

heidsdagen t.o.v. de erkenning in 

2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Specifieke ondersteuningsvormen: 

 2 personen met noodsituatie opgenomen voor de max. periode van 70 dagen 

 1 persoon kortlopende persoonsvolgende convenant: van 20/9/2014 - 31/12/2014 

 1 persoon kortlopende persoonsvolgende convenant: van 04/9/2014 - 25/09/2014 

 1 persoon langlopende persoonsvolgende convenant: vanaf 11/09/2014 

 

1.2.4 Leeftijd en geslacht van bewoners (bezigheidstehuis en nursingtehuis) 

 

 

 

 

 

 

 

Op een totaal aantal van 95 

bewoners. 
 

 

 

 

1.2.5 Leeftijd en geslacht van deelnemers van de dagcentra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een totaal aantal van 

74 dagcentrum-

deelnemers. 
 

94,94% 

91,8% 

bezigheid nursing
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1.2.6  De Regie van de cliënt ondersteunen… 

2014, een  jaar waarin begeleiders en hun team de rol als eigenaar van het ontwikkelen en 

opvolgen van IDO’s (individuele dienstverleningsovereenkomsten) volop opnemen. Door 

vele mentoren (individuele begeleiders) wordt dit ervaren als uitdagend.  

Zij nemen het centrale ondersteuningsproces volledig in handen: de voorbereiding met de cliënt, 

het gesprek zelf met cliënt en desgewenst de contextpersonen, de digitale verwerking en de 

opvolging.  

 

Hierbij zijn (digitale) hulpmiddelen ter beschikking: sjabloon, checklists ter verheldering van de 

ondersteuningsvragen, e.d. Ortho en maatschappelijk werk fungeren als ondersteuners van het 

proces en/of als  deskundigen bij de bevraging of uitvoering van deelaspecten.  

 

 

Begeleiders ervaren hun rol als zinvol verdiept in een context van meer zelfsturing. Voor 

sommigen  brengt dit aspect van hun werk een aanzienlijke dosis spanning met zich mee die met 

de nodige ondersteuning hopelijk als verteerbaar en uitdagend beleefd kan worden. 

 

 

1.2.7  Flexibel opnamebeleid versus responsabilisering van de 

begeleidingsteams….twee doelen op hun haalbaarheid getoetst? 

Over welke feiten spreken we precies in 2014: 
 

 invullen van drie open plaatsen tehuis niet-werkenden. 
 

 een ondersteuningsantwoord formuleren aan twee noodsituaties die beiden zijn 

overgegaan naar een kortdurende convenant 
 

 opname van een cliënt met complexe problematiek in een langlopende convenant 
 

 een dagbestedingsaanbod realiseren voor een cliënt die met zijn langlopende convenant 

woonondersteuning krijgt in een andere voorziening  
 

 logeren gerealiseerd voor 36 dagen 
 

 RTH (rechtstreeks toegankelijke ondersteuning) gerealiseerd voor 6 cliënten  in de 

module dagbesteding en onder individuele begeleiding (begeleid werken) voor 1 persoon. 

We probeerden deze opnames te realiseren binnen een context van: 
 

 Een herwerkte opnameprocedure die recht wil doen aan het eigenaarschap van het 

begeleidend team. 
 

 Het begeleidend team vormt vanuit zijn deskundigheid een oordeel ten aanzien van de 

haalbaarheid van de ondersteuningsvragen van nieuwe kandidaten. Zij formuleren 

tevens de noodzakelijke voorwaarden om meer en/of 

meer complexe niet-evidente ondersteuningsvragen te 

kunnen realiseren. Zij zijn de professionelen die met 

kennis van zaken de mogelijkheden en grenzen van de 

ondersteuning kunnen inschatten. 
 

 Ortho en maatschappelijk werk nemen in dit 

beslissingsproces  een adviserende functie in.  
 

 Hoofd zorg en ondersteuning evalueert/faciliteert dit 

proces  met de ambitie van een flexibel en 

maatschappelijk verantwoord opnamebeleid van de 

organisatie als geheel. 

 

 

“Verenigen van 

zelfsturing in balans met 

het ontwikkelen van een 

flexibel, maatschappelijk 

relevant opnamebeleid.” 
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Bindt de saus ?... 
 

Het verenigen van zelfsturing in balans met het ontwikkelen van een flexibel, maatschappelijk 

relevant opnamebeleid geeft een gekruide smaak aan het gerecht. Mensen met een beperking die 

in onze omgeving wonen, kijken (terecht) naar De Vierklaver als ze handicapspecifieke 

ondersteuning nodig hebben ... 

 

Koken is bij momenten een spanningsvol gebeuren. De creativiteit van het team wordt meer op 

de proef gesteld, open communicatie van alle betrokkenen is een voorwaarde om tot gedragen 

keuzes te komen.  
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1.3.  MEDEWERKERS 

1.3.1 Tewerkstelling 

- Toegestaan gesubsidieerd kader Vlaams Agentschap: 100,0033 voltijdse eenheden (FTE) 

- Aangeworven kader Vlaams Agentschap 101.1646 FTE (+ 1,5053 FTE vervanging ziekte 

tehuis niet werkenden  (TNW) gewaarborgd loon)  

- Andere bronnen van tewerkstelling:  

1) Sociale maribel onbeperkte duur: 

2) Vlaamse middelen man/vorming – training – opleiding. 

3) Sociale maribel arbeidsduurvermindering (ADV) 

4) Vlaamse middelen ADV 

5) Eénmalige middelen sociale maribel 

6) Activa kaart/vlaamse ondersteuningspremie (VOP)/educatief verlof (EV) 

7) Persoonsvolgende convenanten  

8) rechtstreeks toegankelijke hulp(RTH) 

9) Noodsituatie 

 

1.3.2 Kengetallen medewerkers 

1.3.2.1 Personeelskader  

 

 

 

 Functieclassificatie. Het 

aandeel van indirecte zorg 

(logistiek, administratie, kader, 

…), directe zorg (begeleiding) 

en management (directie) 

binnen de totale equipe van 

professionele medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 Leeftijd en geslachtskenmerken 

De man/vrouw-verhouding binnen de medewerkersploeg van De Vierklaver is niet uitzonderlijk 

voor de welzijnssector, en is ruwweg in te delen als 20/80 procent.  

 

De gemiddelde leeftijd over de gehele organisatie 42,24. Op de grafiek op volgende bladzijde valt 

dit niet direct te lezen maar de leeftijd bij de ondersteunende diensten valt toch een stuk hoger 

dan in de groep medewerkers die in de directe ondersteuning staan. 
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De gemiddelde leeftijd van       

medewerkers in de laatste vijf 

jaar. 
De gemiddelde leeftijd lag in 2014 2,42 jaar 
hoger dan in 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de leeftijdsverdeling van 

werknemers in De Vierklaver 

over de voorbije vijf jaar. 
In 2014 was 15,79% van de werk-nemers 
55+, een kleine 30% was jonger dan 35 
jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3 Arbeidsovereenkomst 

Van 152 contracten zijn er 127 contracten van een onbepaalde duur. Hoewel we streven dat 

medewerkers zo veel als mogelijk een langdurig perspectief kunnen krijgen, is het aandeel 

bepaalde duur niet onbelangrijk.  

 

Enerzijds heeft dit maken met de vele mogelijkheden van loopbaanplanning (tijds-kredieten, 

adv, …), anderzijds is onze dienstverlening er op gestoeld dat we het gehele jaar door streven 

naar eenzelfde bezettingsgraad en krijgt elk begeleidingsteam extra middelen voor vakantie, 

teamoverleg, vorming, …  

 

Medewerkers die een deeltijds contract onbepaalde duur hebben maar vragende partij zijn voor 

een voltijds contract, krijgen de eerste kans om hun contract uit te breiden. De verwachting is 

wel dat de afgesproken bezetting wordt gewaarborgd. 
  2010 2011 2012 2013 2014 

aantal WN (koppen)     154 157 153 151 152 

aantal VTE contractueel   127,72 133,41 129,72 127,96 127,49 

aantal voltijdse WN    80 93 90 87 83 

aantal deeltijdse WN    74 64 63 64 69 

aantal deeltijdse in VTE    47,72 40,41 39,72 40,96 44,49 

aantal WN met contract onbepaalde duur  123 124 123 122 127 

aantal contracten    206 231 224 206 208 

aantal WN met meerdere contracten 43 56 55 46 45 

 Kenmerken van het personeelsbestand (contract, voltijds/deeltijds) op 31/12/14 
127 medewerkers op een totaal van 152 beschikten in 2014 over een contract van onbepaalde duur. 
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 aandeel van het aantal 

deeltijds werkende werknemers 

op het totale aantal, in de 

afgelopen vijf jaar. 
in 2014 werkten 45,39% van alle 
werknemers in De Vierklaver deeltijds. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.4 Anciënniteit 

Hier werd het aantal jaren gewogen dat werknemers in dienst zijn in De Vierklaver. De grootste 

groep medewerkers vind je tussen 25 en 30 dienstjaren (namelijk 33), gevolgd door de groep 

tussen 5 en 10 dienstjaren = 28 medewerkers.  

 

 

Aantal jaar dat werknemers in  

De Vierklaver in dienst zijn. 
Bijna één op vijf werknemers is 20 jaar of 
langer in dienst bij De Vierklaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.5 Ziekteverzuim. 

Ziekteverzuim betekent dat een werknemer niet kan komen werken omwille van ziekte. In 

totaal kwamen in 2104 medewerkers gedurende 2355 dagen niet werken door ziekte, tegenover 

2013 is dit een lichte daling (2524 dagen).  

 

 

 

 arbeidsverzuim in De 

Vierklaver over de vijf laatste 

jaren. 
Ziekte is goed voor een aandeel van 
66,21% van het totale verzuim. Vijf 
procent minder dan in 2010. 
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1.3.2.6 Loopbaanonderbreking 

37 medewerkers hebben in 2014 op één of andere wijze hun loopbaan verminderd: 

ouderschapsverlof, palliatief verlof, zorgverlof en  tijdskrediet. In vergelijking met 2013 is dit 

kleine vermindering.  
 

Ratio's 2010 2011 2012 2013 2014 

onderbrekingsratio = aantal onderbrekingen op 
het totaal aantal werknemers 

27,27% 28,03% 27,45% 25,83% 24,34% 

  aandeel thematisch verlof 19,05% 22,73% 30,95% 30,77% 32,43% 

  aandeel vermindering met 
100% 

21,43% 15,91% 11,90% 7,69% 5,41% 

   aandeel WN -
50j 

21,43% 15,91% 11,90% 7,69% 2,70% 

    aandeel WN 
+50j 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 

  aandeel vermindering met 50% 35,71% 40,91% 33,33% 33,33% 35,14% 

   aandeel WN -
50j 

16,67% 18,18% 9,52% 7,69% 5,41% 

    aandeel WN 
+50j 

19,05% 22,73% 23,81% 25,64% 29,73% 

  aandeel vermindering met 20% 23,81% 20,45% 23,81% 28,21% 27,03% 

   aandeel WN -
50j 

14,29% 15,91% 19,05% 23,08% 24,32% 

    aandeel WN 
+50j 

9,52% 4,55% 4,76% 5,13% 2,70% 

 

1.3.2.7 Vorming, training en opleiding (VTO) 

Sedert een aantal jaren is het budget VTO opgesplitst in twee grote blokken. Vanuit de visie op 

teams en medewerkers heeft elk team zijn eigen budget, in uren en geld. Het andere deel 

beheren we centraal.  

Die transparantie zorgt bij begeleidingsteam voor een grotere bewustwording van de 

mogelijkheid tot vorming.  

 

Een greep uit de gevolgde opleiding in 2014: 

o Alice in Zorgland 

o Plaatsing van overheidsopdrachten 

o Respectvol omgaan met je doelgroep en team 

o vakantiegelden in eblox 

o brandbestrijding 

o Nu en straks (palliatieve zorg) 

o feedback geven in de zorg. 

o Collectieve introductie 

o Onderhandelen en samenwerken met de context van de cliënt 

o Hersenletsels belicht. 

o Vraagverduidelijking binnen het kader van Shalock 

o BA-5 

o Teamdag :  

 Team Administratie 

 Team 10 en 12 

o EHBO cursus 

o Team 4 en 6 

o Team 1 en 3 

o SEO – schaal 

o Team 10 en 12  
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1.4 DE ORGANISATIE 

1.4.1 Zelfsturende teams. 

Het concept zelfsturende teams werd niet in 2014 ingevoerd maar werd in dat jaar wel steeds 

concreter en is gebruikt in het ontwerpen van het nieuwe organigram. Daarbij ligt de nadruk op 

het proces en minder op de lijn-verantwoordelijkheid.  

 

Centraal in het organigram staat het team rond de cliënt. Zij en zij alleen krijgen de 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid om in dialoog met elke cliënt (en de context) de zorg en 

ondersteuning gestalte te geven.  

 

De organisatie creëert de randvoorwaarden om het team (medewerkers) de nodige ruimte te 

geven. Hierbij is vertrouwen van alle partijen een cruciale succesfactor. Immers het team krijgt 

een ruimere pallet aan vraagstukken waarbij het met de nodige creativiteit naar oplossingen 

zoekt. Daarbij is niet uit te sluiten dat zaken niet lopen zoals 

gewenst/voorgesteld. 

 

Niet enkel binnen de begeleidingsteams werken we met 

zelfsturing maar ook in alle ondersteunende teams. Elk team 

bewandelt wel het ontwikkelingspad dat hen past. Daarbij 

worden ze ondersteund door hun teamcoach. 

 

Zelfsturing is geen doel maar een middel. Het vormt een model 

dat vertrekt vanuit mede-eigenaarschap  en deregulering, net 

twee eigenschappen die ook binnen het veranderende 

zorgperspectief aan belang winnen.  
 

 Organigram vzw De Vierklaver, bekrachtigd op Raad van Bestuur 17/10/2014 

 

“De organisatie creëert 

de randvoorwaarden 

om het team de nodige 

ruimte te geven.” 
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1.4.2 Teamcoach 

Zelfsturende teams zijn verantwoordelijk voor het resultaat. In hun weg daar naar toe, worden 

zij ondersteund door een teamcoach.  

 

De overgang van groepshoofd naar teamcoach loopt parallel met de verandering binnen teams. 

Het groepshoofd was degene in het team die vanuit sterke kennis van het werkveld het team 

leidde en daarbij het resultaat bewaakte maar ook de weg daar naar toe.  

Vandaag begeleidt de teamcoach de medewerker naar effectiviteit (doeltreffendheid) in zijn 

professionele loopbaan en ondersteunt het team naar doeltreffendheid.  

 

1.4.3 Inclusie: de vinger aan de pols … 

Als zorgaanbieder willen we graag actief meebouwen aan een inclusieve samenleving. Samen 

met 17 andere ledenorganisaties van het Vlaams Welzijnsverbond werd de INCLUSIE-toets deel 

2  door 8 medewerkers van De Vierklaver ingevuld. Dit instrument is  sinds 2014  in 

ontwikkeling op initiatief van de commissie inclusie, in samenwerking met Bea Maes (KU 

Leuven) en Claudia Claes (HoGent) en masterstudenten Orthopedagogiek. Deze zelfevaluatie 

vragenlijst brengt  in kaart  hoe een dienst/organisatie die ondersteuning aanbiedt, zich 

verhoudt t.a.v .vier clusters inclusiebeïnvloedende factoren.   

De subscores leveren stof tot verdere discussie, een greep hieruit:: 

- Zo blijkt bv. dat we de regie in hoge mate aan de cliënt laten wat zijn ondersteuningsplan 

betreft. Echter lijken we te weinig aandacht te hebben voor de evaluatie van resultaten 

(en evt. daaruit volgende bijsturing) 

- Op niveau van de medewerker blijken specifieke competenties gericht op inclusief 

ondersteunen nog te weinig deel uit te maken van de kerntaken van een begeleider. 

- De infrastructuur van de organisatie en veranderingstrajecten hierin zijn nog niet 

expliciet vanuit inclusieoogpunt doorlicht en bijgestuurd 

- De samenwerking met reguliere diensten is  nog uit te breiden. 

De Vierklaver situeert zich qua resultaten  in het midden van het peloton van de deelnemende 

voorzieningen. 

De resultaten werden besproken met de teamcoaches. Op basis hiervan is gepland om 

verdiepend de visie rond  inclusie en de realisatie ervan te bespreken. Ook de raad van bestuur 

wordt betrokken in de resultaten van deze zelfevaluatielijst. 

 

1.4.4 Werken met Prose 

De Vlaamse overheid voorzag dat voorzieningen die door het VAPH gesubsidieerd worden vanaf 

2014 aan zelfevaluatie doen, en daar een bepaalde methodische cyclus voor gebruiken zoals in 

volgende afbeelding te zien. 

 

 
 

1. Op systematische manier gegevens 
verzamelen en registreren 

2. Met die gegevens 
kwaliteitsdoelstellingen formuleren 

3. Stappenplan met tijdspad, om die 
doelstellingen te bereiken 

4. Frequentie en werkwijze van 
evaluatie van die doelstellingen 

5. Stappen bij het niet bereiken van 
doelstellingen 
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In 2014 legden we hiertoe al verschillende contouren vast: 

- een basisindicatorenset is ontwikkeld en bekrachtigd in februari 

2015 

- opstart lidmaatschap Prose 

- een medewerkersbevraging realiseren tegen het voorjaar 2015 

- een inclusietoets afnemen in 2014 (zie hoger) 

- e.d.m. 
 

Prose is een netwerk én een instrument voor kwaliteitszorg, specifiek voor (o.m.) de sector 

gezondheid en welzijn. De relevantie voor De Vierklaver is vooral het gebruik van de tools als 

kapstok voor zelfevaluatie. Prose kan helpen om dit procesmatig en verbetergericht aan te 

pakken, en om blinde vlekken (onderdelen van de organisatie die systematisch 

onder de radar blijven) te vermijden.  
 

Prose bevat o.m. verschillende soorten vragenlijsten. Via een screening 

bijvoorbeeld kunnen aspecten van de organisatie aan het licht komen die een 

verdere analyse vergen, waar Prose dan specifieke vragenlijsten rond uitgewerkt heeft. Positief 

is dat je op die manier zicht krijgt hoe we functioneren ten aanzien van de 9 aandachtsgebieden 

van EFQM (het model waarmee we ook onze Strategische Doelen hebben opgebouwd). 

 

Het verdelen van vragenlijsten, het inventariseren en berekenen van scores en het opmaken van 

rapporten gebeurt bovendien automatisch. Het online diagnosesysteem biedt daarnaast een 

methode om prioriteiten aan te brengen waarrond dan doelstellingen geformuleerd worden. 

Opnieuw kunnen ook die doelstellingen aan de hand van Prose uitgewerkt en opgevolgd worden. 

Tenslotte is ook benchmarking mogelijk. 

Naast bovenstaande instrumenten kent onze zelfevaluatie ook eigen, interne instrumenten, 

zoals bijv. tevredenheidsmetingen van cliënten, financiële balans, e.d.m. 

 

In de loop van 2015 willen we hier verder aan werken, door o.m. ook met resultaten aan de slag 

te gaan van de medewerkersbevraging, kwaliteitsdoelstellingen te formuleren, enzovoort. 
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2. 2014 EEN FEESTELIJK JAAR 

2.1 25 JAAR DE VIERKLAVER 

De vzw werd opgericht in 1988 en de erkenning door de Vlaamse overheid kregen we vanaf 1 

november 1989. Aldus vieren we ons 25-jarig bestaan.  

 

Met een moment van dank en bloemen voor de voorzitster stonden we reeds kort stil bij dit 

stichtingsgebeuren op het Vierklaverfeest van 2013 te Landegem. Het werd ook het 

startmoment van een reeks evenementen in het teken van 25 jaar.  

 

Met het nieuwe jaar gingen we met bewoners/deelnemers en medewerkers uit eten (De Pinte, 

Maldegem) en stonden even stil bij de grote stappen in onze geschiedenis, maar hadden we 

vooral oog voor het feit dat we het met elkaar goed vinden dag-aan-dag. 

 

 

Op 26 april volgde een zitting te 

Gent (CM-hoofdkantoor) met 

gelegenheidstoespraak door mevr. 

Caroline Rombaut, kabinets-

medewerker van Vlaams minister 

Joke Schauvliege, een terugblik 

door onze voorzitster mevr. Deneir, 

een vooruitblik door dhr. Frank 

Cuyt (directeur Vlaams 

Welzijnsverbond). 

 

 

 

 
Met het concert “met Drie in Concert” sloten we ons feestelijk jaar in volle glorie af. Vzw De 

Kade organiseerde dit concert op 18 oktober 2014 in het Gemeentehuis te Aalter. Onze 

huisorkest Tutti Colori werd er die avond bijgestaan door soprane Jolien De Gendt, het koor 

Cantorij Jubilate (Oostkamp, dirigent Siegfried Vlaeminck) en het koor Cantate Domino 

(Deinze, dirigent Gertjan Scheir). 
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2.2 Feestelijke opening Kadoe 

Op 28 maart 2014 werd ons nieuw dagcentrum voor open verklaard. Onder grote aandacht van 

notabelen en ander geïnteresseerden werd er een standbeeld ‘Beardancer’ onthuld. Met deze 

stap was het officieel: De Bogaarde is verleden tijd.  

Het kunstwerk werd gemaakt door Stief Desmet. Met 

dit beeld symboliseert de kunstenaar de overwinning 

op het onmogelijke door individuele volharding en 

geloof in het kunnen. De inspiratie vond de kunstenaar 

in de omgang, toewijding en samenwerking tussen 

deelnemers en medewerkers van het dagcentrum.  

 

De jongste realisatie in de Vierklaver heet dus Kadoe. 

Na een weekje verhuizen van de Bogaarde naar de 

Krommewege hebben we onze intrek genomen in ons 

deels gerestyled en deels nieuw gebouw. Aanvankelijk hadden we nog wat last van allerlei 

kinderziekten en niet afgewerkte zaken, maar momenteel is alles  in de plooi gevallen.  

 

Nu bijna een jaar later voelt iedereen zich er thuis. Iedereen lijkt zijn stekje te hebben gevonden. 

Er is heel wat meer ruimte dan in de Bogaarde, wat voor de deelnemers méér dan aangenaam is. 

 

2.3 Een nieuwe directeur 

In 2014 koos Gaby Van Landschoot ervoor om zijn loopbaan een nieuwe richting te laten ingaan. 

Van 1 september 2014 af stapte hij in de functie van beleidsmedewerker ‘directie’.  

Emmanuel Lootens, voorheen hoofd medewerkersbeleid, nam de fakkel over van Gaby.  

Deze interne verschuiving gaf de organisatie de gelegenheid om een aantal zaken in het 

organigram te evalueren.  

 

Tegen het licht van een veranderend zorglandschap en interne keuzes leek het logisch om in te 

grijpen op de organisatiestructuur. Daarbij werd voorop gesteld dat de structuur eenvoudig 

moest zijn en aanleunend bij de cliënt en context. 

 

Uiteindelijk werd gekozen voor een directiecomité van 2 personen, namelijk Jef Stroo als hoofd 

zorg en ondersteuning en Emmanuel Lootens als algemeen directeur. 

 

2.4 Het Vierklaverfeest met Woesh 

Het Vierklaverfeest heeft doorheen de jaren verschillende veranderingen ondergaan. Altijd een 

zoektocht naar een origineel idee, een nieuwe insteek, … en jaar op jaar lukt het om elke 

bezoeker te verrassen. 2014 was terug een stap verder: een circuseditie.  

 

Gedurende het voorbereidende jaar 

waren er  verschillende workshops met 

bewoners en begeleiders. Die workshops 

werden geleid door Woesh, een 

circusschool uit Brugge. Het vele oefenen 

leidde uiteindelijk tot een fel gesmaakte 

eindshow op het Vierklaverfeest.  

 

Op de website van Woesh 

(http://www.woesh.be/sociaal-circus) kun 

je nog altijd het filmpje bekijken.  

  

http://www.woesh.be/sociaal-circus
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2.5 De Vierklaver op Facebook 

Sociale media zijn ongekend populair bij zowel particulier als organisaties of 

bedrijven. Het is (bijna) gratis en vlot bereikbaar. 

Met een kleine redactieploeg proberen we een pagina actief te onderhouden. 

Regelmatig posten we berichtjes, zetten foto’s van onze werking op de pagina 

maar ook een vacature wordt daarop gedeeld.  

 

Facebook is duidelijk directe communicatie en met dit medium willen we iedereen de kans geven 

onze organisatie te leren kennen maar ook mooie momenten te kunnen delen. De eerste reacties 

leren ons dat we daar in slagen. Naast onze website en de Klaverkrant is dit een aanvulling om 

tot goede communicatiemix te komen. 
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3. 2015 WORDT ANDERS … 

3.1 BOUWEN EN VERBOUWEN 

Vzw De Vierklaver heeft een traditie van bouwen en verbouwen. Pas is er een nieuw 

dagcentrum en nieuwe wasserij of daar staan een aantal dringende en grondige verbouwingen 

op de agenda. Deze maal betreft het badkamers (huizen 4, 12 en 7/1) en douches (huizen 2 en 

10).  

 

In het gehele proces proberen we zoveel als mogelijk teams en bewoners te betrekken. In elke 

team is er een aanspreekfiguur (sterrol) die vanuit het kernproces meedenkt welk resultaat 

voorop gesteld wordt. Deze dialoog verzekert dat wat aangepakt wordt ook zo dicht mogelijk is 

bij de wensen en noden van bewoners. 

 

3.2 FAM OF FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN. 

Op 1 januari 2015 wordt vzw De Vierklaver FAM: Flexibel Aanbod Meerderjarigen. In december 

2014 werd met de ondertekening van de beheersovereenkomst definitief een omslag gemaakt. 

FAM is een project in afwachting van de persoonsvolgende financiering.  

 

Binnen FAM krijgt de organisatie meer ruimte om te ondernemen en te experimenteren met als 

duidelijk doel om o.a. meer antwoorden te bieden aan vragen uit de omgeving naar 

ondersteuning. 

 

In eerste instantie is dit een administratieve oefening: personeelsmiddelen worden nu in punten 

uitgedrukt, werkingsmiddelen worden vastgeklikt en de registratie van bewoners en deelnemers 

worden op een andere wijze gedaan. Waarbij het grote verschil met vroeger het verschil tussen 

aanwezigheid en afwezigheid is.  

 

3.3 MEDEWERKERSBEVRAGING 

In de loop van 2015 is er een uitgebreide bevraging bij alle medewerkers, met als doel: meten 

hoe medewerkers zich voelen in hun job in De Vierklaver. En proberen nagaan waar dat mee te 

maken heeft. 

 

De bevraging bevat zowel wettelijke vereisten, de zogenaamde 5 A’s: arbeidsverhouding, 

arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden, als zaken 

die we zelf als organisatie belangrijk vinden: zelfsturing en bevorderende werkfactoren. 

 

De resultaten worden zowel op organisatie -als teamniveau geanalyseerd en gecommuniceerd in 

het voorjaar van 2015. De doelstellingen en acties worden op elk niveau geformuleerd. 

 

3.4 FUNCTIEKAART BEGELEIDER. 

Na de opmaak van de functiekaart teamcoach zijn we aan de slag gegaan met functiekaart 

Begeleider. De keuze voor deze groep medewerkers heeft vooral met de grootte van de groep te 

maken. daarbij is gekozen voor een breed gedragen concept.  
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Vanuit bijna elk team heeft een begeleider zich aangesloten bij de werkgroep. Via verschillende 

werksessies komt men tot een resultaat. 

 

Ongeveer 10 jaar geleden werd reeds een functieprofiel ‘begeleider’ opgemaakt. Het document 

was lijvig en een poging om alles omvattend te zijn. deze vorm zorgde er mee voor dat het 

document te veel in de kast lag en te weinig als werkinstrument.  

 

Met het ontwerp dat in de loop van 2014 werd ontworpen en gefinaliseerd wordt in 2015 

proberen we ook de visie te vatten waar De Vierklaver als organisatie voor gekozen heeft: 

zelfsturende teams vragen van de teamleden (met begeleiders als belangrijke groep) ook 

specifieke opdrachten en verantwoordelijkheden.  

Ook de visie op het werken met cliënten anno 2015 moet daar duidelijk zichtbaar in worden. 
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