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Jaarverslag tRede 2018 
Inleiding  
Geachte lid van de Algemene Vergadering van tRede,  

Beste lezer, 

Graag presenteren we u het jaarverslag 2018 over de werking van onze organisatie. Vzw tRede wordt 

langzaam maar zeker een begrip in de welzijnssector. De Vlaamse Overheid, het VAPH, de 

werkgeversorganisaties, de vakbonden en de collega zorgaanbieders kennen tRede en kijken met de 

nodige aandacht naar onze werking. tRede is de grootste zorgaanbieder in Vlaams Brabant en die positie 

moeten we verder uitbouwen. 

De invoering van de Persoonsvolgende Financiering zorgde voor een ware paradigmashift in de sector en 

was voor alle leden van de Raad van Bestuur het (alarm)signaal dat we versneld werk moeten maken van 

een nieuw Zorgstrategisch Plan.  

In dit plan willen we ons focussen op drie thema’s: 

1. het gezamenlijk uitbouwen en centraliseren van verschillende ondersteunende (administratieve) 

processen. 

2. Verder uitbouwen van een gemeenschappelijk HR beleid 

3. Het gemeenschappelijk afstemmen van het zorgaanbod van de partners, ten einde een antwoord 

te kunnen bieden op alle zorgvragen uit de regio, die op ons afkomen.  

Dit alles impliceert dat we ook de structuur en de beslissingsboom van tRede moeten durven in vraag 

stellen en aanpassen waar nodig. Tegen eind van 2019 willen we hiermee landen. Uit een rondvraag bij 

alle partners leren we dat ‘meer tRede’ een conditio sine qua non is om in de volgende jaren continuïteit 

te kunnen garanderen in onze organisaties, zowel naar onze cliënten als naar onze medewerkers.  

We staan op een kruispunt in de geschiedenis van het Vlaams zorglandschap, elke week komen er nieuwe 

spelers – lees concurrenten – bij en we weten nu al met grote zekerheid, dat de organisatie gebonden 

subsidiëring zal dalen in de toekomst. Er komen grote uitdagingen op ons af, maar samen kunnen we 

deze uitdaging aan! We willen dit doen met respect voor de eigenheid van elke partner, al impliceert 

‘meer samen’ of ‘meer gedeeld’ ook ‘minder alleen’. Dat zien we in vele opzichten als een positieve en 

wenselijk.  

Koen Dries 

Voorzitter vzw tRede  
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Jaarwerking diensten tRede 

IT-helpdesk 

Marc Bormans 

De IT-helpdesk bestaat ondertussen uit 6 medewerkers. Apojo,  Ganspoel, Ons Tehuis Brabant(2), 

Alvinnenberg en Terbank hebben medewerkers afgevaardigd om deze dienst te bemannen.  

We zijn een 4 tal keer samen gekomen om de werking van tRede mogelijk te maken. 

 ABC: aanmaken van abc gebruikers, borgen van deze gegevens, het ontwikkelen van een 

digitaal inschrijvingsformulier. ( ondertussen meer dan 350 gebruikers!) 

 Onderhoud website 

 Opvolgen van vragen van gericht aan abc@trede.be 

 Het JOB project mogelijk maken. 

 

In 2018 werd terug een afrekensysteem gehanteerd, waarbij de dienstverlening die de IT-

helpdesk levert in de begroting wordt opgenomen. 

PR 

Koen Smolders 

 In april verschenen de advertenties, ter verdere bekendmaking van tRede, in de lokale pers. 

 Advertentie werd opgebouwd met de vorig jaar uitgewerkte slagzin en basistekst aangaande 
tRede. 

 Tegelijkertijd werden de affiches, die opgemaakt werden, verspreid, zowel in de voorzieningen 
als bij de doorverwijzers. 

 Er werden ook folders opgemaakt met bekendmaking van tRede en de zorgtelefoon. 

 In de advertentie, de affiche en de folder staat de zorgtelefoon, die als toegangspoort voor 
tRede werd opgestart. 

 Er werd een interne instructie tussen de voorzieningen uitgeschreven om ‘om beurt’ deze 
zorgtelefoon te bemannen. 

 Door PR werd er ook een folder gemaakt om Korte Zorg in de picture te stellen (opfrissing van 
bestaande folder). 

 Er werden banners uitgewerkt als voorstelling tRede en aan alle voorzieningen bezorgd 

 In het voorjaar (20/03/2019) werd er een infosessie aangaande tRede en PVF gehouden voor 
verwijzers, scholen en CLB’s als interessant ervaren en zal daarom jaarlijks herhaald worden. 

 Voor het HR-project Wisselleren werd met die projectgroep samen met PR een folder en poster 
ter bekendmaking ontwikkeld. 

mailto:abc@trede.be
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Toekomst: 

De structuur binnen tRede aangaande ‘public relations’ zal als volgt omgevormd worden: 

 Er komt een Werkgroep PR, die bemand zal worden door de communicatieverantwoordelijken 
uit de voorzieningen en die aangestuurd wordt door de stuurgroep PR. Principe van werken is 
te vergelijken met de IT-helpdesk! 

 De projectgroep zoals die bestond wordt omgevormd tot een stuurgroep PR; met als taak het 
sturen en eventueel 
bijsturen van de communicatiematerie en het public relations-gebeuren. 
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Jaarwerking dienstverlening tRede 

Korte Zorg  

Kristel Beyens 

Wat is Korte Zorg? 

Een van de initiatieven die enkele jaren geleden werd gestart is de Korte Zorg. De draagkracht van heel 

wat mantelzorgers kan versterkt worden indien er degelijke mogelijkheden zijn om een persoon met 

een beperking gedurende korte tijd een aangepast logement en/of dagopvang te kunnen aanbieden. 

Door het aanbod per voorziening in kaart te brengen in ons netwerk besparen we de zorgvrager heel 

wat verschillende telefoontjes. Bovendien slagen de partners samen erin, om bijna altijd, een gepast 

aanbod te kunnen doen aan de zorgvrager. 

In 2018:  

De gedeelde 34.4 punten werden bijna allemaal benut in 2018. We bedienden hiermee een 15 tal 

cliënten en konden hen een aanbod geven in 7 voorzieningen. 

2018 werd ook gekenmerkt door de regelaanpassing met uitbreiding van beschikbare rth punten voor 

transitiecliënten. Dit heeft voor een toename van het aantal aanvragen gezorgd. Er zijn voor dat deel 

van de respijtzorg punten RTH ( plus minus 20 punten) geleend bij de kortverblijven in de buurt om deze 

zorg in eigen beheer te kunnen waarmaken.  

Het totaal aantal bereikte cliënten voor alle vormen van kortverblijf ( Korte Zorg, RTH voor kortverbijf 

van transitiecliënten, allerhande kortdurende noodopvang) blijft over de jaren heen redelijk stabiel. We 

blijven 150 cliënten bereiken met een aanbod voor ongeveer 2000 dag en 1500 woon ondersteuningen.  

Zorgpunt  

Walter Verheyden en Elke Winters  

Na twee jaar kunnen we stellen dat Zorgpunt op de kaart staat en wordt er ruim beroep gedaan op de 

dienstverlening, zowel vanuit de tRede partners als externe organisaties. Dit resulteert in een 

toenemend aantal aanmeldingen en trajecten waardoor de vooropgestelde doelstellingen ook worden 

gehaald. Waar er in 2017 nog beroep moest worden gedaan op een middelen input van de partners 

kunnen we stellen dat in 2018 Zorgpunt de vooropgestelde resultaten heeft behaald. 

Het merendeel van de opdrachten zijn mobiele begeleidingen. In beperktere mate opteren de cliënten 

ervoor om af te spreken in één van de voorzieningen wat anderzijds wel wordt aangemoedigd doordat 

deze manier van werken minder tijdsintensief is. Naast deze intensievere trajecten zijn er ook heel wat 

telefonische contacten. In meerdere situaties volstaat de op deze manier geboden informatie en wordt 

er geen traject opgestart. Het aantal vragen voor de opmaak van een OP (ondersteuningsplan) neemt 

toe mede door de werkwijze en de lange wachttijden bij de DOP en mutualiteiten. Daarnaast zijn er ook 

meer vragen in het kader van outreach. 
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Accenten 

Zorgpunt betracht op korte termijn in een opstart te voorzien omdat dit als een troef wordt ervaren 

voor deze vorm van dienstverlening. 

De samenwerking in concrete dossiers met verschillende voorzieningen is verder uitgebouwd waardoor 

er een betere afstemming wordt gecreëerd tussen de lokale en centrale zorgpuntmedewerkers. 

Er is veel aandacht besteed aan een goede samenwerking met de doorverwijzende instanties omdat zij 

medebepalend zijn voor het aantal cliënten dat beroep op ons doet. 

Aanmeldingen en registraties 

Eind 2018 zijn er 21 actieve dossiers en 72 non-actieve dossiers. Deze laatste zijn de trajecten die nog 

niet volledig zijn afgesloten maar waarbij er eind 2018 geen actuele vraag is naar opvolging.  

Aanvullend op de RTH gerelateerde prestaties is er ook op basis van vouchers beroep gedaan op de 

dienstverlening, in totaal voor 10,206 zorg gebonden punten.  

Eind 2018 is er ook voor de eerste maal een beperkte wachtlijst. 

Samenaankoop 

Marc Vanweddingen 

De samenwerking met Npac blijft behouden en regelmatig worden nieuwe dossiers aan de partners 

voorgesteld. Zij beslissen individueel om in te stappen of niet. Samenwerking met andere 

aankoopcentrales blijft ook mogelijk: Koopkoepel, IRO, Farys, … 

Het concept van Samenaankoop blijft hetzelfde: regelmatig komen de leden samen en bespreken 

eventuele samen te ontwikkelen dossiers. Opdracht blijft om er per jaar 1 samen aan te pakken. In 2018 

is dit niet gelukt. 

In 2018 is wel het warme maaltijden dossier van Apojo opgepakt en gedeeld. 

Juridisch aftoetsen van dossiers kan nog steeds via de gemeenschappelijk aangekochte beurtenkaart bij 

Npac. 
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Jaarwerking fora 

2018 kenmerkt zich door de opstartfase van verschillende nieuwe fora. We breiden daarmee ons intern 

netwerk uit van 300 naar 350 medewerkers. Niet alle nieuwe of bestaande fora lopen als een trein maar 

de eerste stappen worden gezet. De eerste fase bestaat vooral uit het zoeken naar de potentiële 

meerwaarde van een gezamenlijk forum en het omzetten daarvan in een concrete werking.  

 Forum leidinggevenden  

Lies Vanmuysen en Harry Van de Schoot 

Het communicatieforum “Leidinggevenden” wordt vooral gebruikt als platform om vragen te stellen 

aan en succeservaringen te delen met mekaar.  

De “werkgroep OG’s” is een groep leidinggevenden uit de wijdere regio die op regelmatige basis 

samenkomen rond bepaalde thema’s die ons bezig houden. Via het forum willen we nog meer komen 

tot het verzamelen van thema’s om voor te dragen voor toekomstige werkgroepen, wat er reeds op de 

agenda gepland staat, als het delen van bijlages voor deze samenkomsten 

 Forum psycho-pedagogische dienst  

Trekkers gezocht!  

Door de pensionering van Herman Wouters is de forumleider van deze groep weggevallen en zijn we 

vanuit tRede op zoek naar nieuwe trekkers. De groep komt op regionaal vlak wel nog samen, maar het 

ter beschikking gestelde platform wordt niet gebruikt. 

 Forum maatschappelijk werkers 

Marie-Julie Plessers  en Greet Beelen  

Het forum wordt regelmatig gebruikt en ervaren als een meerwaarde voor het uitoefenen van hun 

functie. Vanuit deze gebruikersgroep is een initiatief ontstaan om regelmatig met de maatschappelijk 

werkers van tRede in vivo samen te komen om de laatste regelgeving in kader van PVF door te praten 

en op elkaar af te stemmen. Dit initiatief wordt begeleid door Veerle Samyn. 

 Forum boekhouding 

Miete Thomas en Carine Lauwers 

Opstart van het forum gebeurde in 2018. We hebben 1 keer vergaderd (mei 2018) waarbij voornamelijk 
het doel van dit forum en kennismaking met de andere voorzieningen aan bod kwamen.  

 
Naast boekhouding kunnen ook thema’s en vragen over cliëntenadministratie besproken worden in 
deze groep. De transitie naar PVF, en dus naar woon- en leefkosten, maakt dat beide pakketten nauwer 
bij elkaar aansluiten.  

 
In 2019 is het de bedoeling om dit forum verder uit te bouwen. Hiervoor willen we 2 keer per jaar 
samenkomen: uitwisselen van info over specifieke programma’s, bespreken en implementeren van 
nieuwe wetgeving (bv e-facturatie), organiseren van gezamenlijke opleiding (bv Excel add-in), gebruik 
van discussieforum. 
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 Forum preventieadviseurs 

Brigitte Casterman en Philip Vanhelmont  

Het reeds jaren bestaande overleg zet zijn werking verder. Er worden regelmatig vragen op het forum 

gepost en we komen minimaal tweemaal per jaar life samen om informatie rond bepaalde thema’s te 

delen.  

 PVF management  

Edwin Smedts en Erwin Neskens  

Een vijftal samenkomsten met als thema’s: PVF regelgeving, GDPR, voorbereiding en overleg met 

Acerta, RSZ kortingen, wet Peeters, EPC, uitwisseling punten tussen vergunde zorgaanbieders, 

correctiefase 1, overleg met diverse externe firma’s –zorg³; ecqare, in4care, correctiefase2, respijtzorg 

RTH voor transitiërs; vakantiegeld bij uitdiensttreding 

 PVF zorg  

Hilde Van Goethem en Veerle Samyn  

Groep is 5 keer samengekomen. 

Volgende thema’s kwamen aan bod: 

• Opvolging en aanpassing van de inhoud van het IDO in functie van wijzigende wetgeving, 

kwaliteitsdecreet, etc.  

• Opvolgingen en inhoudelijke wijzigingen aan de rekentool en het gebruik ervan. 

• Intervisie over nieuwe wetgevingen en de invoering ervan zoals 5/7 regeling, regeling 

respijtzorg. 

• Opvolging van de invulling van de punten korte zorg tRede en het gebruik van middelen 

respijtzorg via andere diensten. (incl. invulling punten na doorschuif vanuit zorgpunt) 

• Opstart en gebruik zorgtelefoon. 

• Organisatieontwikkeling en PVF: voorstelling bundel “systeemverandering” door Tilda 

Dushamps. 

• Bespreking ethisch kader hoe om te gaan met meervragen van eigen cliënten zonder dat er 

extra budget voorhanden is.  

• Uitwisseling standpunten en ervaringen met samenwerking met externe diensten (vnl. 

thuiszorg) 

• Uitwisseling inhoud zorgstrategische plannen van de voorzieningen.  

• Concept netwerk voor opvang geïnterneerden.  

• Korte opvang aan huis: eerste ideeën  

Vanaf 2019 wordt het voorzitterschap van Hilde Van Goethem overgedragen aan Ingrid Adriaensens.  

 Forum HRM  

Herman Michiels 

Naast het project werk ( JOB project) dat aangestuurd werd door de HR forumgroep hebben we onze 

schouders ook gezet in het deelnemen aan de eerste jobbeurzen ( Leuven en Diest). 
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De eerste stappen in het uitschrijven van een sociale media policy zijn in dit forum genomen. Er werd 

van hieruit een werkgroep opgestart die dit ter harte zal nemen.  

 Forum VTO  

Lene Sannen en Ine Helsen 

De bestaande dienstverlening vanuit deze forumgroep werd verder gezet. Deze bestaat uit het 

maandelijks verspreiden van opleidingsmogelijkheden. Het delen van een intern expertise netwerk.  

Regelmatig zijn er oproepen gelanceerd om gezamenlijk vorming te organiseren. Zo is er op initiatief 

van Apojo ( Harry) voor het tweede jaar op rij een ICT vorming geweest i.s.m. CVO-Volt. 

 Forum dagbesteding meerderjarigen en vrije tijdsbesteding 

Patrick Elsen en Peter Bonne 

Eerste samenkomst in juni 2018. De samenwerking met People Made kan als eerste resultaat worden 

gezien met pop-up stores in Mechelen en Diest.  

 Forum dagbesteding minderjarigen en vrije tijdsbesteding 

Ine Helsen en Marijke Vananroye  

Na de vraag in 2017 tot opstart van een werkgroep Dagbesteding Minderjarigen werd er in een 

voorbereidende vergadering met Leentje Vonkers van MMD afgesproken om een open uitnodiging te 

sturen naar alle voorzieningen met minderjarigen. Op deze vergadering is een oplijsting gemaakt van al 

het materiaal, de programma’s, de infrastructuur waarmee deze voorzieningen werken en waarover ze 

beschikken of diensten waar ze nauw mee samenwerken. Er werden ideeën uitgewisseld om activiteiten 

samen te organiseren en infrastructuur van elkaar te gebruiken. In de periode nadien is door TPR een 

schaatsactiviteit georganiseerd die open stond voor alle anderen. AVR is hierop ingegaan. Tijdens de 

volgende bijeenkomst stelden we vast dat er zeker de wil is tot samenwerking maar dat er heel wat 

bemoeilijkende factoren zijn: 

 Zeer verschillende doelgroepen 

 Verschillende doelstellingen van de dagbestedingsdiensten 

 Verspreide ligging waardoor veel nood aan vervoersmiddelen en –tijd 

O.w.v. deze belemmeringen vinden alle deelnemers het althans voorlopig of in de huidige vorm niet 

voor de hand liggend om veel samen te organiseren. 

 Forum medische dienst en hulpmiddelen 

Krista Vanroy en Jan Lannoy 

Eerste samenkomst is gepland in januari 2019. 

 Forum kwaliteit 

Rohnny Vanoirbeeck en Philip Vanhelmont  
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De ‘intervisiegroep kwaliteit’ binnen tRede komt een 3-tal keer per jaar samen. In 2018 was dit op 

26/01/18, 08/06/18 en 26/10/18. 

Het accent ligt hierbij uitsluitend op ‘intervisie’ d.w.z. het uitwisselen van ervaringen, resultaten, kennis 

en inzichten betreffende alle aspecten die met kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid te maken. 

Vaste topics op de agenda waar steeds uitgebreid bij wordt stilgestaan, zijn: 

- verslaggeving betreffende doorgegane inspecties vanuit de Zorginspectie in de verschillende 

voorzieningen 

- inhoud en opmaak van procedures uit het kwaliteitssysteem 

- kwaliteitsindicatoren per procedure 

 

Daarnaast kwamen in 2018 de volgende topics aan bod: 

- Visieteksten sociale media 

- Systematiek i.v.m. kwaliteitsindicatoren binnen intervisiegroep 

- Zelfevaluatiesystemen: innovaties/ervaringen  

- GDPR en kwaliteit  

- Modelverslag inspectie vrijheidsbeperkende maatregelen 

- Mappenstructuur forum ABC 

- Map met links op het forum  

- Publicatie: Seksueel GOG in de zorg (Politeia) ~  Erika Frans vlaggensysteem 

 

Het digitale documentenforum wordt goed beheerd om de agenda en de verslagen van het overleg bij 

te houden en te communiceren. Daarnaast wordt het digitale platform nog te weinig gebruikt om 

relevante publicaties of teksten onder elkaar te communiceren. Het forum wordt in de loop van het jaar 

ook nog steeds relatief weinig en te weinig interactief gebruikt om elkaar te consulteren of te 

ondersteunen met informatie. 

 

 Forum administratie 

Kris Luyten en Eddy Pollaris  

Gezien de verschillende opdrachten die de administratie in de verschillende voorzieningen heeft is er 

nog geen samenkomst geweest. Een betere definiëring dringt zich op in deze forumgroep. 
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 Forum facilitaire diensten 

Katrien Goedhuys en Philip Vanhelmont  

Op 22 februari 2018 werd binnen tRede een nieuw forum opgericht om diensthoofden van facilitaire 

diensten samen te brengen. De bedoeling was, en is, om een drietal keer per jaar met alle 

diensthoofden samen te zitten om een aantal thema’s en knelpunten, eigen aan de werking van 

facilitaire diensten, te bespreken. Als een soort intervisiegroep willen we zaken die we binnen de 

dagdagelijkse werking tegen komen bespreken en zo van mekaar leren.  

Tijdens de eerste bijeenkomst werd vooral de focus gelegd op het elkaar leren kennen en het 

voorstellen van de verschillende diensten; wie zijn we, hoe is de dienst georganiseerd en gesitueerd 

binnen het geheel van de werking van onze voorzieningen.  

Tevens maakten we ook een lijst van thema’s die we in de toekomst graag willen bespreken binnen deze 

werkgroep. 

Tijdens de volgende bijeenkomst werden een aantal thema’s besproken rond de werking van een 

centrale keuken, voeding in het algemeen, diëten enz. Volgende items kwamen aan bod;  

 omgaan met voedselverlies 

 hoe gebeuren de aankopen? 

 wie zijn je leveranciers? 

 hoe wordt de kostprijs berekent? 

 hoe wordt het voedingsbudget bepaald?  

 hoe gebeurt de aankoop van drank (centraal, ...) 

 het veilig menu 

De laatste bijeenkomst kwam Ultimo op bezoek. Dit is een organisatie die software pakketten 

ontwikkelt voor logistieke diensten, OCMW ’s, gemeenten….  

Ultimo stelde een van zijn pakketten voor naar opmaak werkplanning, organisatie van het werk, 

overzicht gebouwen, leidingen. We bespraken ook het knelpunt rond ziekteverzuim.  

De bedoeling is om ook dit jaar dit forum verder te zetten. 

 Forum vertrouwenspersonen 

Heidelinde Vos en Kurt Haesen  

De werkgroep Vertrouwenspersonen werd opgestart in 2018.  

We kwamen in 2018 één maal samen met de vertrouwenspersonen van de verschillende voorzieningen 

van Trede om samen te bekijken wat een zinvolle invulling van de bijeenkomsten zou zijn. 

Afspraak is dat we 2x per jaar een overleg inplannen, waarvan 1x de jaarlijkse verplichte bijscholing met 

een externe vertrouwenspersoon (van IDEWE of PREMED). 

 Forum ICT 

Kurt Dewingaerden en Koen de Vos  
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Projecten   

JOB project 

Herman Michiels 

Dit jaar hebben de deelnemers aan het HR-forum hun schouders gezet aan het uitwerken van een heus 

“Job-project”. Met dit initiatief wil de HR-groep aan alle medewerkers handvaten aanreiken om positief 

met de veranderingen in onze sector om te gaan. 

Dit Job-project wordt dan in 2019 effectief uitgerold over alle partnerorganisaties. 

In drie subgroepen werd aan onderstaande deelprojecten concreet vorm gegeven: 

“Wissel-Leren” 

Dit geeft de medewerkers van tRede de kans om in elkaars dienst of leefgroep één of twee dagen actief 

mee te werken. De bedoeling is om met deze uitwisseling de eigen expertise te vergroten en de blik 

over andere werkprocessen te verruimen.  

“Job-Hopping” 

Dit biedt alle medewerkers van tRede de kans om te solliciteren voor een tijdelijke vacature in een 

andere voorziening van tRede. Op deze manier willen we de mogelijkheid geven om even een andere 

job uit te proberen met de zekerheid om nadien terug aan de slag te kunnen in de eigen voorziening. 

“Job-Crafting” 

Dit is de eigen job mee vorm geven binnen de lijnen van de functie. Alle leidinggevenden zullen opgeleid 

worden om met deze methodiek aan de slag te gaan. 

GDPR 

Paul Leonard 

De nieuwe regelgeving in zake gegevensdeling is Europees van kracht vanaf mei 2018. Om ons daarop 

voor te bereiden is een project gelanceerd om dit gezamenlijk aan te pakken. 

In een eerste fase is de regelgeving doorgenomen en bekeken op welke manier we dat in tRede willen 

implementeren. Daarvoor is een workflow en organigram ontwikkelt dat in juni op de RVB is 

goedgekeurd. De eerste gemeenschappelijke dienstverlening op vlak van ondersteunende processen is 

daarmee een feit. 

Het najaar is gekenmerkt door het uitschrijven van de nodige documenten die deze werking moeten 

ondersteunen en aan het voorbereiden van de GDPR structuur in de verschillende voorzieningen. 

Vanaf 1 februari 2019 wordt Paul Leonard dan officieel aangesteld als DPO en veiligheidsconsulent van 

de verschillende voorzieningen. 
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Sociaal ondernemerschap in de zorg 

Sarah Tobback 

In de loop van 2018 werd het project ' sociaal ondernemerschap binnen tRede' opgestart. 

Het doel van dit project was om een kadertekst uit te schrijven m.b.t. sociaal ondernemen. 

Wat verstaan we in tRede onder sociaal ondernemerschap en hoe vertalen we dit binnen de partner 

organisaties. 

Tevens was het opzet om tot een soort leidraad/blauwdruk te komen, die kon gebruikt worden bij 

opstart van nieuwe project, als toetssteen. Past dit project binnen de visie m.b.t. sociaal ondernemen 

binnen tRede en welke stappen, aandachtspunten zijn er om dit project tot een goed einde te brengen, 

op vlak van sociaal ondernemen. 

Realisaties: 

Met een werkgroepje, samengesteld uit leden van de RvB van tRede werd in een paar 

werkvergaderingen een kadertekst uitgewerkt. 

Deze tekst geeft een definitie aan sociaal ondernemen binnen tRede en geeft aan welke aspecten 

steeds afgetoetst moeten worden bij het nemen van beslissingen. 

Om dit ook concreet te kunnen vertalen naar de praktijk, werd met deze groep een leidraad uitgewerkt, 

bestaande uit concrete vragen m.b.t. de verschillende deelaspecten (sociaal doel, financieel plan, 

medewerkers, duurzaamheid, 'People - Profit -Planet).  

Deze leidraad werd uitgetest door 2 deelwerkgroepen van medewerkers uit de verschillende 

organisaties in kader van 2 specifieke thema's: 

- een organisatie gebonden thema: vervoer 

- een zorg gebonden thema: samenwerken met externe/reguliere diensten in de zorg 

Het was duidelijk dat een dergelijke leidraad makkelijker toepasbaar is op organisatie gebonden 

thema's. Binnen de zorg was er nood aan goed op mekaar afstemmen van de gebruikte terminologie en 

vooral concretiseren wat elke organisatie concreet bedoeld wanneer men het heeft over kwaliteit van 

zorg, individuele ondersteuning, ... 

Wat 'goede zorg' is, wordt zeer sterk bepaald door de visie van de organisatie, cultuur binnen de 

organisaties, doelgroep die ondersteund/begeleid wordt, ... 

Verdere concretisering van de leidraad is nodig om op gebied van zorg de nuances duidelijk te krijgen. 

Binnen het thema 'vervoer' werd een overzicht gemaakt van de verschillende oplossingen die de 

partners reeds gezocht en gevonden hebben in het betaalbaar organiseren van vervoer, uitbesteden van 

een aantal taken, en tips m.b.t. het verminderen van de personeelskost die samenhangt met vervoer 

van cliënten. deze info kon ter beschikking gesteld worden op abc en dus toegankelijk is voor alle 

partners. 
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Het project werd verder on hold gezet in het najaar van 2018, gezien de evoluties naar de opmaak van 

een nieuw zorg strategisch plan voor tRede. De kadertekst m.b.t. sociaal ondernemen is meegenomen 

als basis voor het zorg strategisch plan. 

 

 


