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voorwoord
Monnikenheide werd 40 in 2013. Monnikenheide is geëvolu- gesprekken aan met vzw Emmaüs. Gesprekken die in 2014
eerd van een kleine pionier tot een warme en professionele kunnen leiden tot een beslissing om in de toekomst samen
organisatie die nu meer dan 140 cliënten begeleidt en die de uitdagingen aan te gaan.
doorheen de jaren is blijven pionieren.
Voor 2014 hebben we een 7-tal projecten op stapel staan die
Een indrukwekkend parcours dat mag en moet gevierd wor- we vanuit onze eigen sterkte zullen aanvatten. U kan ze naden. En dat hebben we gedaan met een lekker feestmaal, lezen in hoofdstuk 4 ‘Vooruitblik 2014’.
een geweldige theatervoorstelling en de publicatie van het
Kwaliteit van wonen kunnen we alleen realiseren met een
boek Monnikenheide ‘40’. Uw gelukwensen en reacties deeigentijdse infrastructuur en goede architectuur. De plannen
den ons veel plezier.
voor de vernieuwing van onze 2 oudste gebouwen: de Rode
Maar naast het vieren werd in 2013 ook hard doorgewerkt. Roos en Monnikenbos werden voorbereid en de dossiers
In het hoofdstuk 2 van dit jaarverslag ‘Projecten in 2013’ ingediend. Om ze te realiseren, moeten we ook nu weer
stellen we u de resultaten van acht projecten voor. Stuk voor kunnen rekenen op de steun van vele vrienden en sympathistuk dragen ze bij tot de realisatie van onze missie en be- santen.
leidsdoelen (zie pagina 8 van dit jaarverslag).
Geïnspireerd door het 40-jarige verhaal van Monnikenheide
Een 40ste verjaardag is ook een moment om, gesterkt door en de boeiende vragen die onze huidige en toekomstige
het gelopen traject, vooruit te kijken naar de toekomst. Mon- cliënten en hun families ons stellen, vatten we het 41ste
nikenheide moet klaar zijn voor de volgende 40 jaar. Nog te werkjaar vol vertrouwen aan, samen met onze bestuurders,
veel mensen wachten op een goede begeleiding, waarbij in medewerkers, vrijwilligers en de vele vrienden van Monnide toekomst de overheidsmiddelen krapper zullen zijn.
kenheide.
Monnikenheide wil daarom haar beheerstructuren versterken, haar positie als gesprekspartner van de overheid verstevigen en haar financiële stabiliteit behouden, zodat onze
cliënten de dienstverlening kunnen blijven krijgen die ze gewend zijn én zodat we meer personen met een handicap
Pieter Demeester
kunnen helpen.
Voorzitter
We menen dat we dit kunnen doen door aan te sluiten bij
een sterke en grote partner. Daarom knoopten we in 2013
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over huize monnikenheide
iedereen kende iedereen. Er waren vijf woningen met elk twee
slaapkamers voor soms 9 kinderen/volwassenen met verschillende vormen van handicap. Deuren met hoge klinken en een
venstertje, onderbroken diensten, alleen op dienst, overuren,
extra vergoedingen voor onregelmatig werk, weekendwerk of
vaste nachtdienst bestonden nog niet, werkrooster van 22 dagen werken, voor de nachtdienst nog een vroege dienst tot 13
uur, na de nacht een late dienst in een andere woning. Wonen
in het personeelsgebouw, feestjes bouwen ’s nachts en toch op
tijd op dienst. Veel koppels gevormd, opendeurdagen, feesten
van twee dagen met bal op zaterdag en een buffet op zondag.
De pony die alleen terug stapte naar Monnikenheide en ons
achterliet in taverne ‘In de Wandeling’. Omdat er maar één tv
was moesten we afspreken wie naar Toppop ging kijken in de
ontvangstruimte. Gaan ontbijten op de warme kast bij Mark 'de
kok', grabbelen in de koekenzak. Jaarlijkse uitstap naar de Efteling met heel Monnikenheide, gaan wandelen met oude kinderkoetsen, daguitstap met de gasten en picknicken aan het Boshuisje. Toeloop van vrijwilligers die kampeerden achter het per-

1.1 Missie
Een warme en professionele dienstverlening aanbieden aan
personen met een verstandelijke beperking en hun gezin; hierin
willen we uitmunten, al meer dan 40 jaar!
 Uitmunten - we kiezen voor kwaliteit. We zijn kritisch tegen-

over onze dienstverlening en vragen ons steeds af waarin we
kunnen verbeteren of vernieuwen.
 Warm - we werken voor en met mensen. Vanuit een empa-

thische grondhouding zorgen we voor een onthalende en
betrokken sfeer.
 Professioneel - we organiseren ons goed en zetten onze mid-

delen efficiënt in. Zo kunnen we niet alleen meer doen, maar
ook beter.
 Personen met een verstandelijke beperking en hun gezin -

Samen met hun families vormen de bewoners en gasten onze cliënten die we zo veel mogelijk betrekken bij de dienstverlening.

1.2 Historiek
‘Waar ik aan denk na 40 jaar Monnikenheide’, is een fragment
uit het afscheid van Marij, een van de zes opvoeders die als
eersten gestart zijn in Monnikenheide, en nu met brugpensioen
is gegaan.
“Sollicitatie in de living van Wivina, eerste werkdag: 1 april

1973, eerste middagmaal: kip met appelmoes. Monnikenheide
bestond toen enkel uit kortverblijf voor maximaal 35 gasten en
5

soneelsgebouw, gewetensbezwaarden die burgerdienst kwa- de zorgsector, willen we tegen 2015 volgende zes doelstellinmen doen, elke week personeelsvergadering, luchtkussen in de gen realiseren:
speelzaal, leuke tijd met de bewoners,...
Cliëntgerichte doelstellingen

Tijdens mijn laatste 27 jaar bij Monnikenheide in de nacht Huize Monnikenheide groeit naar een warme en kwaliteitsdienst heb ik bewoners te slapen gelegd, getroost, gelachen,
volle dienstverlening aan 140 personen met een verstandegoed gelegd, ondergestopt, verschoond, eten gegeven, medicalijke handicap.
tie gegeven, gewaakt, elke nacht vijf kilometer gestapt, afscheid genomen, nota's gemaakt, gewassen, gestreken, verstel-  Huize Monnikenheide biedt elke cliënt een antwoord op
zijn vraag inzake leren, wonen, werken en ontspanning aan
werk gedaan, getelefoneerd, collega's gekregen, vriendschapde juiste prijs.
pen gesloten, vergaderd, dienstlijnen gemaakt… en vooral tijd
gemaakt voor de bewoners. Het was een mooie tijd hier in  Huize Monnikenheide betrekt het gezin intens bij de dienstMonnikenheide/Monnikenbos.”
verlening. Het gezin ervaart Huize Monnikenheide als een
thuis voor haar familielid.
Wil je meer lezen over de geschiedenis van Monnikenheide dan
verwijzen we je graag naar hoofdstuk 1 uit het boek Monniken- Faciliterende doelstellingen
heide ‘40’ (zie pagina 12).
 Huize Monnikenheide biedt een warme en kwaliteitsvolle
woon- en leefomgeving: hedendaags, duurzaam en aangepast.
 Huize Monnikenheide is een lerende organisatie, samenwer-

kend in en vanuit de zorgzame gemeente Zoersel.
 Huize Monnikenheide heeft een professioneel onderbouwde

en kwaliteitsvolle werking en wil hierin een voorbeeld zijn
voor anderen.

1.4 Medewerkers
Kerncompetenties
Het waarmaken van de missie is de opdracht van de gehele
organisatie. We doen hiervoor beroep op een 170-tal medewer1.3 Beleidsdoelen
kers en tal van vrijwilligers waarbij we samenwerken, betrokVanuit onze missie, ons pedagogisch concept en onze kijk op kenheid, cliëntgericht handelen en kwaliteitsvol werken als
6

kerncompetenties voorop stellen.

Opleidingen

 Samenwerken - Met een open en respectvolle communicatie In 2013 werd veel aandacht besteed aan de begeleiding van

en inzet van ieders kwaliteiten werken aan een gezamenlijk cliënten die gedragssturing nodig hebben. Met de steun van
doel.
ICOBA (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie)
werd hier een vorming ‘Omgaan met agressief gedrag’ aan
 Betrokken zijn - Vanuit een empathische grondhouding legekoppeld voor een tiental medewerkers (zie ook pagina 19).
vert ieder zijn bijdrage tot een onthalende en betrokken
sfeer.
Volgende vormingsthema’s kwamen ook aan bod in 2013:
EHBO, ouder worden, SMOG, coachen van teams en hygiëne in
 Cliëntgericht handelen - Zorgzaam, vraaggericht en respectde keuken. Verder vond een techniekenmarkt plaats met korte
vol handelen met elke individuele cliënt en zijn netwerk.
workshops over het gebruik van tools en technieken die we erg
 Kwaliteitsvol werken - Kritisch zijn t.a.v. de eigen job en waardevol vinden en maximaal willen doorgeven aan collega’s.
afvragen waarin je kunt verbeteren of vernieuwen om je
Iedere nieuwe medewerker en een groot deel van de stagiairs
deskundigheid te behouden of te optimaliseren.
volgden de introductiecursus over werken in Huize Monnikenheide.
Focusbevraging—medewerkers over welbevinden op het werk
In de zorgsector heeft welbevinden tijdens het werk vaak te
maken met psychosociale aspecten en minder met materiële,
veiligheidsaspecten (valgevaar, lawaai of koude, …) zoals dat
vaak het geval is in bijvoorbeeld de bouw of industrie. Vanuit
dat gegeven vroegen we aan onze medewerkers in de loop van
2011 om een korte vragenlijst in te vullen die peilde naar hun
psychosociaal welbevinden tijdens hun werk in Monnikenheide.
Dit was een proactieve actie om werk te maken van een preventief welzijnsbeleid.
Uit de bevraging bleek dat Monnikenheide een goede plek is
om te werken. Maar de gunstige resultaten van deze bevraging
gaven toen slechts een globaal aanvoelen over heel de voorziening.

We geloven in de groeimogelijkheden van alle medewerkers.
D.m.v. coaching bespreken we competenties van medewerkers.
Om de kwaliteit van ieders werk permanent te verhogen, stellen we een persoonlijk ontwikkelingsplan op voor elke medewerker.

Om te komen tot preventieve acties die het welbevinden op het
werk kunnen verbeteren, adviseerde IDEWE, onze externe pre7

ventiedienst, om de resultaten te concretiseren door ze te be- In de zomer van 2013 werden de bevindingen van de 10
spreken binnen een aantal focusgroepen van medewerkers.
groepsgesprekken samengebracht en besproken met IDEWE. In
het najaar van 2013 werden de resultaten voorgesteld op de
In het voorjaar van 2013 namen we dit op en werden groepsvergadering van het Comité voor Preventie en Bescherming op
gesprekken gehouden met een tiental focusgroepen, één per
de Werkplek (CPBW). Deze geven aan dat het welbevinden van
afdeling. De resultaten van de eerste bevraging uit 2011 dienmedewerkers van Monnikenheide hoger scoort dan in de brede
den als uitgangspunt. Er werd gepolst naar herkenning, actualisector: de factoren die stress veroorzaken zijn over het algesatie, toelichting binnen elke dienst of afdeling. Op die manier
meen minder omvangrijk en de ondersteunende factoren die
kon de bevraging uit 2011 ook geactualiseerd en verfijnd worhelpen om met deze stress om te gaan zijn talrijker.
den per afdeling of dienst.
Het welbevinden van medewerkers kan nog verhoogd worden
door acties op te zetten op het vlak van duidelijke interne communicatie, consequente toepassing van de bevoegdheden zoals
die vastgelegd zijn in de organisatiestructuur, bevordering van
betrokkenheid en inspraak, aanmoediging van erkenning en
samenhorigheid en een planmatig personeelsbeleid.
In 2014 zullen we deze resultaten toelichten en bespreken binnen elke dienst of afdeling en gaan we aan de slag met de aanbevelingen en voorgestelde acties.

1.5 Kwaliteit
In 2013 zijn we met kwaliteitszorg een nieuwe weg ingeslagen.
We stappen af van het kwaliteitshandboek in de vorm zoals het
vandaag bestaat en maken ten volle gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe website (zie pagina 14). Onze werkprocessen worden er gebundeld in toegankelijke teksten waaruit
onze visie blijkt. We laten niet enkel zien hoe we de zaken aanpakken, maar vooral ook waarom we dit zo doen. Hiermee willen we onze werking transparanter en toegankelijker maken
voor cliënten, hun families en onze medewerkers en tegelijk het
kwaliteitssysteem vereenvoudigen.
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projecten in 2013
Arne Baeck heeft zich als artistiek leider overtroffen en slaagde
erin de kwaliteiten van de bewoners naar boven te brengen als
Al 40 jaar lang werkt Monnikenheide aan de dienstverlening een voortdurende versterkende stroom van creativiteit en inspivoor personen met een verstandelijke beperking en hun gezin. ratie. Alle 800 toeschouwers waren verrast, verwonderd, ontDuizenden kinderen en volwassenen brachten enkele dagen of roerd, maar bovenal laaiend enthousiast.
weken door in het kortverblijf, zodat ouders en familieleden
terug ademruimte kregen om de zorg thuis te blijven dragen.
Jongvolwassenen stroomden toe in het dagcentrum, gingen
wonen op het domein of in de huizen in het dorp. Anno 2013
ondersteunt het team van Monnikenheide dagelijks 140 gasten
en bewoners en passeren in het kortverblijf elk jaar ruim 180
cliënten.

2.1 Monnikenheide ‘40’

In 2013 hebben we deze 40ste verjaardag uitgebreid gevierd.
Lang zal ze leven
Op donderdag 28 maart (net voor 1 april, de échte verjaardag)
serveerde de keukenploeg een prachtige feestmaaltijd voor alle
bewoners, gasten en personeelsleden. In een uitbundige feestsfeer werd gezellig gebabbeld, gelachen en gesmuld, geheel in
In de reflecties van Arne vinden we een passage die alles sade authentieke sfeer van Monnikenheide.
menvat. Hij schrijft:
Theaterproject Oewist?
“Ik heb mezelf een wens voorop gesteld voor dit hele project.
Sinds januari 2013 werd er druk gerepeteerd voor het theaterproject Oewist?, een inclusieve voorstelling waarbij cliënten, Ons publiek, mama's en papa's, personeel, sympathisanten en
personeelsleden en artiesten van toneelvereniging Tilia, fanfare toevallige passanten, medewerkers van het gemeentehuis,
De Lindekring en dans- en balletschool Niké de betekenis van mensen van de raden van zus en zo en nog een paar andere
de bad-eend (van bij de aanvang het logo van Monnikenheide) mensen, zeer nieuwsgierige mensen, ooit eens in Monnikencentraal stelden. Meer dan 120 deelnemers zetten vier prachti- heide werkende mensen,... ons publiek dus.
ge voorstellingen op de planken in de Kapel van Zoersel en bij Mijn wens was dat na de voorstelling, al was het maar één
uitbreiding het volledige Gemeentehuis.
iemand uit dat publiek, naar mij toe kwam met een lichte ver9

warde blik in de ogen, mijn hand schudde met de woorden: ‘Ik
weet nog niet echt goed wat ik eigenlijk allemaal heb gezien,
meegemaakt en gevoeld tijdens de voorstelling, maar ik kan u
alvast melden dat het alles is wat ik absoluut niet verwacht had
en dat ik hier nog efkes niet goed van zal zijn.’

van het theaterstuk schreef]: ‘kijk naar hen waar we nog veel

van leren kunnen. Tijdens de voorstelling gaan ze ons een beetje nadoen, imiteren als het ware.’
Echter dan dit wordt het nooit.
Om toch met mijn eigen woorden te eindigen,
Ik ben een gelukkig man.”
De voorstellingen zullen nog een lang leven leiden in ieders
herinnering en nog vaak een glimlach ontlokken als de DVD
van Oewist? wordt afgespeeld.
Met de steun van de Vlaamse overheid (participatiefonds voor
sociaal – cultureel werk) en de gemeente Zoersel en met de
onverdroten inzet van de bewoners en vele medewerkers van
Monnikenheide en de Zoerselse vrienden en verenigingen zal in
2014 een verlengstuk gebreid worden aan dit succesverhaal.
Het boek
Als orgelpunt van het feestjaar verscheen in september 2013
het boek Monnikenheide ‘40’.

In het eerste hoofdstuk neemt Wivina Demeester de lezer, met
warmte en enthousiasme, mee van de prille totstandkoming
van Monnikenheide doorheen de eerste pioniersjaren tot de
Als ik dat bereiken kon, was ik een heel gelukkig man. Even verdere groei naar de multifunctionele dienstverlening van vangelukkig als alle Monnikenheide bewoners die voor, na en tij- daag.

dens de voorstelling alleen maar gelukkig waren wanneer ze Jan Welffens, voormalig directeur en begenadigd fotograaf,
dat echt waren, want over geluk liegt niemand in Monniken- zwierf enkele weken lang over het domein van Monnikenheide
heide.
met zijn camera in de aanslag en vertedert met vele prachtige
Als je daar gelukkig bent, ben je ook écht gelukkig. Echter dan portretten van de gasten en bewoners.
daar, echter dan door mensen met een beperking, bestaat niet. Het boek biedt tal van inzichten en ideeën door de uiteenlopenOf met de woorden van Peter de Graef [die de inleidende tekst de bijdragen van negen gastauteurs, stuk voor stuk autoriteiten
10

in hun vakgebied. Elke auteur belicht aspecten van de zorg
vanuit een andere invalshoek en doet de blik verruimen:

die aan de basis liggen van de zorg voor personen met een
beperking;

 Christoph Grafe beschouwt goede architectuur in de zorg  Bea Maes vestigt de aandacht op de kwaliteit van leven

als een belangrijke meerwaarde;

voor personen met een ernstige meervoudige beperking.

 Gerry Evers-Kiebooms en Herman Vanden Berghe zien gene- Monnikenheide ‘40’ is geen nostalgisch geschiedenisboek dat

tische counseling als een blijvende uitdaging;

beschrijft wat geweest is. Het boek staat stil bij de huidige aanpak van begeleiding van personen met een beperking en blikt
 Geert Van Hove schetst de Gentse onderzoeksmethodiek
vooruit naar de toekomst van de zorg, de integratie en de inclunaar de inclusie van personen met een beperking;
sie van personen met een beperking in Monnikenheide en in
 Lieve De Meyer vertelt over de waarde van de begeleiding Vlaanderen.
van personen met een beperking in hun thuissituatie;
 Katrien Schryvers onderstreept het belang van een inbed-

ding van de zorg in de lokale gemeenschap;

2.2 Nieuwe overeenkomsten

 Arnoud De Meyer onderzoekt welke eigenschappen een Het aangepaste kwaliteitsdecreet van de Vlaamse regering en

sociaal ondernemer nodig heeft om innovatie in de zorg te de daaraan gekoppelde erkenningsvoorwaarden, geven Huize
Monnikenheide de kans haar toekomstig beleid uit te bouwen.
brengen;
Bij de opmaak van nieuwe overeenkomsten tussen Huize Mon Jan De Visch tekent een pad uit naar goed bestuur in de
nikenheide en haar gebruikers werden de bestaande afspraken
zorg;
in nauw overleg met de gebruikersraden geactualiseerd.
 Bea Cantillon en Leen Sebrechts belichten de beleidskeuzes
De wijzigingen in de overeenkomsten vertrekken vanuit de
nieuwe wettelijke verplichtingen, de noodzaak om het financieel evenwicht te bewaren in tijden van stijgende uitgaven en
dalende subsidies en de wens om tot duidelijke afspraken te
komen met alle gebruikers met het oog op een persoonsvolgende financiering door de overheid in de nabije toekomst.
De nieuwe overeenkomsten van het tehuis niet werkenden en
het dagcentrum werden toegelicht aan de cliënten en hun vertegenwoordigers en aan de personeelsgroep tijdens informatiesessies in december, gevolgd door de ondertekening door de
betrokken partijen. In 2014 zullen de overeenkomsten voor de
andere cliënten worden vernieuwd.
11

De nieuwe overeenkomst omvat 3 delen:

2.3 www.monnikenheide.be - 2.0

1. In het Charter van collectieve rechten en plichten beschrijven we het algemene afsprakenkader tussen de voorziening
en de gebruikers. We omschrijven o.a. het aanbod in termen
van functies (verblijf, dagbesteding, vrije tijd, kortdurende
opvang,…) en koppelen hieraan de financiële afspraken.
We kiezen voor een transparante werking en definiëren het
inzagerecht, meldingen en klachten, het verloop van de individuele inspraak en het collectief overleg en verduidelijken
hoe we omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. Tot
slot formuleren we heldere afspraken omtrent bezoek, roken, verzekeringen, (gebruik van) infrastructuur en basisinrichting en de toepasselijke wetgeving. Dit charter is van
toepassing op alle cliënten.

Op 1 april 2013 lanceerde Huize Monnikenheide een nieuwe
website. Wie de webstek intussen nog steeds niet heeft bezocht, moet dringend eens een kijkje nemen op
www.monnikenheide.be.

2. Het protocol van verblijf, begeleiding of behandeling beschrijft per functie de financiële en de materiële afspraken,
samen met de bijzonderheden die gelden voor een bepaalde
ondersteuningsvorm. De inhoud van het protocol varieert
naargelang de aangeboden functies.
3. Tot slot bevat de Individuele dienstverleningsovereenkomst
(IDO) de individuele afspraken, zoals bijvoorbeeld betreffende het gebruik van de persoonlijke financiële middelen en
het hulp- en dienstverleningsplan, waar het ondersteuningsprofiel deel van uitmaakt.

We hebben ervoor gekozen om te focussen op nieuwsberichten
en ook om onze evenementen meer in de kijker te plaatsen.
Inschrijven voor gelegenheden zoals bijvoorbeeld de Monnikenkwis of het Feestrestaurant kan nu heel eenvoudig via de
website.
Natuurlijk vind je op de website ook alle informatie over de
organisatie, werking, aanbod, vacatures,… En heb je een
vraag? Stel deze gerust via onze contactpagina.
We maken gebruik van Google Analytics, dit is een hulpprogramma voor webanalyse waarmee we inzicht kunnen krijgen
in de manier waarop bezoekers omgaan met de website.

De afspraken worden in 2014 vertaald in registraties en procedures op afdelingsniveau zodat de dienstverlening vlot en per- In onderstaande tabel maken we een vergelijking van de oude
soonsgericht kan verlopen en een efficiënte en kostendekkende met de nieuwe website. We gebruiken hiervoor dezelfde periode, nl. van 1 april tot 31 december.
aanrekening kan gerealiseerd worden.
Uit de cijfers kunnen we opmaken dat het websitebezoek drastisch is gestegen en dat de bezoekers langer op de site blijven
en meer pagina’s bekijken.
12

wijze bepaalde vormen van dienstverlening kunnen gebruiken.
oude website 2012

nieuwe website 2013

totaal aantal bezoeken

6.352

10.739

Elke cliënt die beroep kan doen op RTH, kan per jaar gebruik
maken van:

nieuwe bezoekers

60,50%

58,70%

 24 dagen dagopvang (of 48 halve dagen)

terugkerende bezoekers

39,50%

41,30%

 12 nachten verblijf

gemiddelde bezoekduur

0,37 minuten

3,27 minuten

 48 prestaties mobiele of ambulante begeleiding (in de eer-

gem. aantal pagina's/bezoek 1,1 pagina’s

ste 2 jaar, nadien 12 per jaar)

5,03 pagina’s

 Ambulante of mobiele out-reach = vorming en begeleiding

van (minstens 3) zorgverleners in de reguliere sector die
Onze nieuwe website helpt ons om de gezinnen en ook de symbehoefte hebben aan handicap specifieke knowhow
pathisanten, medewerkers en vrijwilligers meer te betrekken bij
In Monnikenheide hebben we RTH vanaf 2013 in hoofdzaak
en professioneel te informeren over de werking.
binnen het Kortverblijf ‘De Vlinder’ aangeboden en vanuit het
opnameteam van het Kortverblijf georganiseerd op volgende
manieren:
2.4 Rechtstreeks toegankelijke hulp
 Dagopvang op zaterdag en zondag om de 14 dagen in ‘De
Vanaf 2013 heeft het VAPH een methodiek ontwikkeld van
Rups’
Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH). Dit betekent
dat kinderen en volwassenen met een (vermoeden van) handi-  Dagopvang tijdens de schoolvakanties in het Kortverblijf
(indien er beschikbare plaatsen zijn)
cap die nog geen langdurige of intensieve ondersteuning door
een VAPH-voorziening krijgen, toch op een laagdrempelige  Dagopvang gedurende 3 dagen in de kerstvakantie
 Overnachtingen in het Kortverblijf
 Dagopvang in het dagcentrum

We zijn hierbij steeds in dialoog met de cliënten op zoek gegaan naar de meest passende formule bij hun ondersteuningsvraag.
Vanwege de vele positieve reacties, zullen we in 2014 dit aanbod verruimen en opentrekken naar andere afdelingen zoals
bijvoorbeeld het activiteitencentrum, begeleid werken,… Op
die manier zullen we nog meer mensen kunnen helpen.
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vrijwilligers die in het persoonlijk verhaal van de gasten een rol
willen spelen.
Sinds 5 augustus 2013 is Monnikenheide met een nieuwe leef- (Info vrijwilligers: Patrick.verheyen@monnikenheide.be)
groep neergestreken in het voormalige Picpussenklooster te
Zandhoven naast en op de terreinen van het CM-medicohotel Volledig in lijn met de nieuwe manier van werken zoals bedoeld
in het Perspectiefplan 2020 van minister Jo Vandeurzen, is het
Hooidonk.
Huis aan Den Donk een kleinschalig project dat gebruikmaakt
De samenwerking tussen de directies van CM Hooidonk en van bestaande infrastructuur en dat bijdraagt aan het beperken
Monnikenheide heeft dit mooie initiatief “Huis aan Den Donk” van de wachtlijsten.
mogelijk gemaakt.
Tijdens de officiële opening van de woning op 7 november
2013 werden onze nieuwe bewoners voorgesteld en welkom
geheten in aanwezigheid van de genodigden en de pers.

2.5 Huis aan Den Donk

Vandaag krijg je als bezoeker een hartelijk welkom in de warme thuis gecreëerd door de bewoners en hun begeleiders.

2.6 Rode Roos & Monnikenbos
UR Architects tekende in 2013 de concrete plannen uit voor de
bouw van de Rode Roos en Monnikenbos.
Rode Roos
In Huis aan Den Donk wonen acht mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben elk een eigen studio ter beschikking
en kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes.
Luc, Dirk, Christiane, Alex, Hilda, Patrick, Thomas en Joost
worden 24u op 24u begeleid door een enthousiast team van
zeven opvoeders. Het is de bedoeling om de cliënten met respect voor hun mogelijkheden te ondersteunen om hun leven zo
zelfstandig mogelijk vorm te geven.

Het gebouw Rode Roos werd begin de jaren 70 gebouwd als
verblijfplaats voor personeelsleden tijdens hun dienst. Intussen
is het al vele jaren de thuis van acht bewoners. Na 40 jaar is de
Rode Roos afgeleefd en voldoet de woning niet meer aan de
huidige normen qua duurzaamheid en energieverbruik.

Na een grondige afweging kozen we voor de optie om een
nieuwe Rode Roos te bouwen, in de lijn en het ritme van de
andere woningen van het hoofdgebouw. Het wordt een eenDoor deel te nemen aan activiteiten op vlak van dagbesteding voudige, maar comfortabele woning, optimaal aangepast, met
en vrije tijd in de gemeente Zandhoven willen we trachten de mooie kamers die een eigen plek zijn voor de bewoners. De
integratie verder te stimuleren. Hierbij zijn we nog op zoek naar woning werd zeer energiezuinig en duurzaam bedacht.
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maken voor een pleintje tussen de 3 woningen. Hiermee willen
we licht, lucht en ruimte brengen in het geheel. De oppervlakte
van de zaal voegen we toe aan de woningen, vooral op de verdieping. Ook hier mikken we op een hogere woonkwaliteit, een
goede aanpasbaarheid aan bewoners met verschillende zorgvragen en een sterk verbeterde energiezuinigheid. Daarnaast
zullen we bijkomend aan 3 personen met een beperking een
woonplek en begeleiding kunnen aanbieden.
Wie zal dat betalen?
Bouwen is duur. Voor het volledige project rekenen we met een
totaalbudget van 2.577.000 euro, BTW, erelonen, omgevingsDoor haar oriëntatie en ligging zal ze het nieuwe “gezicht” van aanleg en inrichting inbegrepen. In het najaar van 2013 dienMonnikenheide worden en de toegang tot het domein van op den we een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Overheid.
de parking verbeteren.
In de huidige context van krappe overheidsmiddelen is het echter onzeker of subsidies nog zullen worden toegekend zoals in
het verleden. We wachten de behandeling van onze aanvraag
Ook voor het gebouw Monnikenbos liggen de plannen al klaar.
af, maar in het meest gunstige geval, zullen we een kleine helft
In 1980 startte Huize Monnikenheide, toen in het nagelnieuwe
zelf moeten verzamelen.
Monnikenbos, met het aanbieden van een permanent verblijf
aan 20 bewoners. Monnikenbos, bijna 34 jaar oud, zullen we We focussen nu eerst op de bouw van de nieuwe Rode Roos.
Voor 654.548 euro kunnen we deze woning bouwen. Hiervan
renoveren.
moeten we 260.000 euro zelf verzamelen. Dankzij een legaat
dat toekwam in 2013 en de steun van families en sympathisanten moet het ons lukken om de rekening sluitend te krijgen. We
willen er sowieso mee doorgaan voor onze huidige én toekomstige bewoners. We rekenen hiervoor op de steun van velen.
Monnikenbos

Spade in de grond
In het voorjaar 2014 verwachten we de subsidiegoedkeuring
van de Vlaamse Overheid en zullen we een bouwvergunning
aanvragen bij de gemeente Zoersel. In het najaar van 2014
gaan we via een openbare aanbesteding op zoek naar de geDe polyvalente zaal die nu de woningen verbindt zal plaats schikte aannemer, zodat begin 2015 de bouwwerken kunnen
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starten.

zoals het kurkatelier of de spelotheek. Bij het werken onder
begeleiding van een jobcoach gaan de cliënten werken in het
Tijdens de werken kunnen de bewoners van de oude Rode Roos
reguliere arbeidscircuit. Zij doen dit op vrijwillige basis en worin hun woning blijven wonen en toekijken hoe hun nieuwe
den daarbij ondersteund door een jobcoach.
thuis stilaan verschijnt.

2.7 Werken onder begeleiding
2013 kreeg het werken onder begeleiding van een jobcoach in
Huize Monnikenheide een boost.
De laatste jaren nam dit al stelselmatig toe, maar door het vermeerderen van het aantal uren jobcoaching konden we in 2013
heel wat meer vragen van cliënten inwilligen.
Eind 2013 hebben we meer dan 25 bewoners die samen op
een kleine 40 werkplaatsen actief zijn.
Grafiek ‘Werken onder begeleiding’

De ervaring leert dat deze manier van werken voor de cliënten
een enorme meerwaarde betekent. Het meedraaien in het echte
beroepsleven versterkt hun zelfbeeld, geeft hen de mogelijkheid
hun sociaal netwerk te vergroten en doet beroep op arbeidsattitudes zoals volharding, stiptheid, motivatie, resultaatgerichtheid, enz.
De jobcoach
De jobcoach peilt bij de cliënten naar hun arbeidsinteresses en
–vaardigheden en zoekt een gepaste werkgever voor de betrokken cliënt. Na deze matching, begeleidt de jobcoach de cliënt
bij de voorbereidingen (zoals bv. het inoefenen van het traject
Wat is werken onder begeleiding?
naar de werkplaats), de kennismaking met de werkvloer en de
Sommige cliënten vinden niet genoeg uitdaging in de activitei- taken en de introductie in de nieuwe werkomgeving.
ten op het domein van Monnikenheide of in de externe ateliers,
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Met de mensen van de arbeidsplaats wordt een samenwer- in -en het beter begrijpen van- problematisch gedrag.
kingsovereenkomst afgesloten betreffende de werktijden, de
We stellen vaak vast dat er een discrepantie bestaat tussen de
werkinhoud, kleding, etc. en samen met de cliënt wordt een
emotionele ontwikkeling van een cliënt en zijn verstandelijke
werknota opgemaakt en ondertekend.
ontwikkeling. Net dit verschil in ‘iets kunnen’ en ‘iets aankunIntussen hebben we begeleid werkers op zeer diverse werk- nen’ kan aan de basis liggen van gedragsproblemen.
plaatsen: administratie, groendienst, scholen, woon- en zorg15 medewerkers (de ‘ambassadeurs’) kregen interne vorming
centrum, kindercrèche, zorgboerderij, ziekenhuis, onthaalgezin,
over de concrete aanpak van agressie op de werkvloer, aangebrouwerij, politie, meubelzaak,…
past aan de kenmerken van de werking van Huize MonnikenIntern begeleid werken
heide. De inhoud van deze vorming zal verder opgenomen worden in het intern vormingscurriculum.
Naast het extern begeleid werken, investeren we ook in intern
begeleid werken. Dit betekent dat de cliënt taken opneemt Een agressie-incident of aanhoudend problematisch gedrag in
binnen onze eigen logistieke en/of administratieve diensten. Zo de leefgroep zorgt voor verhoogde druk en brengt teams uit
nemen cliënten jobs op in onze wasserij, in het tuinonderhoud balans. Vanuit deze invalshoek werd een vorming gepresenvan domein Monnikenheide, doen ze strijk voor de buren of teerd over ‘Teams in de frontlinie’. Met de hoofdopvoeders
krijgen ze een verantwoordelijke job op de akker.
werd bekeken hoe je omgaat met je team na een ingrijpende
gebeurtenis en hoe je het team op die manier terug in evenwicht krijgt.

2.8 Begeleiding van cliënten met GES

Bij een agressie incident komt de integriteit van de cliënt, zijn
In 2012 hebben we onze visie op het werken met cliënten met medebewoners en zijn begeleiding in gevaar. In welbepaalde
gedrags- en emotionele stoornissen (GES) versterkt. In 2013 gevallen dringen zich bijzondere maatregelen op om de cliënt
legden we de klemtoon op het verspreiden van deze visie en de en zijn omgeving terug in veiligheid te brengen.
vertaling naar handvaten voor de dagelijkse praktijk, zoals de Ingeval er sprake is van vrijheidsbeperkte maatregelen (fixatie,
visietekst agressie, de visie en procedures inzake vrijheidsbeper- afzondering,…) is het van groot belang dat de begeleiders kunkende maatregelen en de procedure grensoverschrijdend ge- nen terugvallen op een duidelijke visie en uitgeschreven procedrag.
dures.
Het opvoedend personeel van Monnikenheide kreeg het afgelopen jaar vorming over de visie op het omgaan met agressie en
ook werd de Schaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) onder de
aandacht gebracht.

Conform het kwaliteitsdecreet werden deze maatregelen helder
omschreven en opgenomen in het vernieuwde charter van collectieve rechten en plichten. Ingrijpen in bedreigende situaties
vergt kennis en handigheid in veilige beschermingstechnieken.
Deze schaal brengt het sociaal en emotioneel ontwikkelingsni- Daarom werden in Huize Monnikenheide drie medewerkers
veau van de cliënt in kaart. Dit leidt tot verhelderde inzichten opgeleid als PTV-trainer, waarbij PTV staat voor persoons- en
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teamgerichte veiligheidstechnieken. Elke begeleider zal getraind
worden in het correct uitvoeren van deze technieken en het
inschatten van de situaties waarin deze ingrepen noodzakelijk
zijn. Het veiligheidsgevoel van het personeel wordt hiermee
verhoogd, wat leidt tot meer adequaat optreden in acute situaties.

ten bijdragen in de kosten.
We vonden vier begeleiders bereid om ’s morgens en ’s avonds
een bustoer op zich te nemen, we leasden 2 nieuwe rolstoelbussen en een gewoon busje en startten in mei 2013 met vervoer in eigen beheer.

Momenteel zijn er drie bustoeren: één richting Brecht en SchilCliënten met gedrags- en emotionele problemen tonen met hun
de, één richting Malle en Zoersel en een laatste die de regio
gedrag een hoge ondersteuningsnood. Zij vragen meer zorg op
Nijlen en Viersel aandoet.
maat, meer 1 op 1 activiteiten (1 begeleider voor 1 cliënt), een
grotere aanpassing van de ruimtes en de prikkels in hun omgeving. Daarom kiezen we voor een gerichte inzet van personeel
via zorgopvoedsters en de organisatie van dagdiensten. Via
gerichte eenvoudige activiteiten met een voorspelbaar karakter,
gegeven door gekende begeleiding verhogen we het veiligheidsgevoel van de cliënten, zodat ze zich kunnen handhaven
in hun vertrouwde, voorspelbare omgeving.

2.9 Vervoer Dagcentrum in eigen beheer
Van bij de start van het dagcentrum in 1989 werd het vervoer
van de cliënten uitbesteed aan externe firma’s. De toename van
het aantal gasten zorgde voor steeds meer en grotere bustoe- Het is een hele puzzel om week na week dit vervoer rond te
ren. Dit maakte dat we met het gesubsidieerde bedrag niet krijgen, maar de wetenschap dat onze gasten van aan hun
meer toekwamen om het vervoer te organiseren.
huisdeur kunnen rekenen op hun vertrouwde begeleiders en
Daarnaast maakte de steeds stijgende brandstofprijzen het ex- dat deze werkwijze financieel gezond is en houdbaar in de toeterne vervoer zo duur, dat we jaarlijks heel wat eigen middelen komst, maakt alle inspanningen meer dan waard.
moesten voorzien om het externe vervoer te kunnen blijven
betalen.
Daarom hebben we in 2013 het roer resoluut omgegooid en
–in samenspraak met ouders en families- besloten om het vervoer voortaan in eigen beheer te organiseren, waarbij de cliën18

buitengewoon
3.1 Vrijwilligers
Ook in 2013 konden onze cliënten weer beroep doen op talrijke
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om hen net dat beetje
extra te geven. Er werden weer heel wat rustige en actieve momenten gedeeld in de woningen, in de dagbesteding en ook in
het Dagcentrum.
De laatste jaren is er een evolutie merkbaar. Naast de gepensioneerde vrijwilligers stellen zich steeds meer jongeren kandidaat als vrijwilliger. Zij zien het vaak als een kans om ervaring
opdoen in de sector in afwachting van een betaalde baan.
Week van de vrijwilliger
Het is een jaarlijkse traditie dat we tijdens de week van de vrijwilliger in Monnikenheide een infomoment organiseren.
Dit jaar kregen de deelnemers een uiteenzetting over de werking van de Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) in Huis aan
’t Laar. Na de koffie met taart kreeg de groep een rondleiding
met één van de bewoners als gids.
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Wij willen al onze vrijwilligers nog eens extra bedanken
voor hun warme inzet de voorbije 12 maanden!

Sociaal engagement

3.2 Samenwerking

De woorden ‘sociaal ondernemen’ zijn niet meer weg te denken
uit onze media. Huize Monnikenheide brengt deze term tot
Met een gezellige receptie en een woordje van de voorzitter leven in verschillende initiatieven.
van de Verbroedering Malle, de Burgemeester van Malle en
onze directeur Johan werden de 'mannen' van het Kurkatelier KPMG engageerde zich ook dit jaar tijdens een ‘Make a difference day’. Onder begeleiding van onze logistieke diensten
in de bloemetjes gezet op 31 mei 2013.
werkten zij aan de verfraaiing van onze personeelsrefter en
Het kurkatelier van Monnikenheide mag terecht trots zijn op twee woningen: Bloesem en violet. De bewoners kunnen geniezijn aandeel in de kurkmarkt. Zes ton heeft het kurkatelier in- ten van een nieuw kleurtje in hun woning. Ook de tuinstellen
middels verzameld en verwerkt.
kregen een goede beurt en werden gevoed met een laagje olie.
De aanvoer van kurk blijft gestaag toenemen. In die mate zelfs
dat we de aanvoer bijna niet meer verwerkt krijgen. Het huidige
atelier, dat de gemeente Zandhoven ter beschikking heeft gesteld, begint uit zijn voegen te barsten, er is geen ruimte over
om meer cliënten aan het werk te zetten of om een tweede
maalmachine te plaatsen.
2 miljoenste kurk

In 2014 zullen we een volgende stap moeten nemen in dit, bij
de cliënten zeer populaire, atelier!

In het kader van een school-time out werkten wij samen met
Cirkant vzw. Onze technische dienst begeleidde gedurende drie
weken een student met leermoeheid. Deze samenwerking zorgde voor een positieve beleving en nieuwe, frisse start in de
school.
Ook begeleidden we twee personen vanuit herstelfonds. De
technische dienst kreeg zo heel wat hulp bij elektriciteitswerken.
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Indische studenten

Via onze historische contacten met Katholieke Hogeschool in
Kortrijk zijn we vanaf 2008 in dit programma gestapt en kunZoals ieder jaar kregen we in het voorjaar bezoek van een delenen zij Monnikenheide leren kennen en deelnemen aan een
gatie Indische studenten van het Rajagiri College of Social Scistukje van het dagelijkse leven in de dagbesteding en de woonences uit Kerala, India (www.rajagiri.edu).
groepen. Zij krijgen informatie over de wijze waarop de dienstIn het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma verlening in Vlaanderen georganiseerd en gefinancierd wordt.
tussen dit college en de Katholieke Hogeschool in Kortrijk kunnen de studenten cursussen Sociaal Werk in Kortrijk volgen.
In hun land volgen ze een opleiding als Bachelors of Masters in
het Sociaal Werk en zijn ze actief in diverse welzijnsdomeinen,
met een accent op de ondersteuning van kansarme gezinnen,
adoptie, pleegplaatsing, intra familiaal geweld, kinderen met
een beperking,… en met een grote aandacht voor de ontwikkeling van een inclusieve ondersteuning van kwetsbare gezinnen en vermaatschappelijking van de zorg. Deze termen staan
ook centraal in het Perspectiefplan 2020 van minister Jo Van
Deurzen.
Traditioneel wordt tijdens het zes weken durende studieprogramma een korte stageperiode voorzien waarbij ze gedurende
3 dagen aspecten van het werkveld in de sociale dienstverlening kunnen leren kennen.
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Monnikenkwis

3.3 Bijzondere momenten
Monnikenheide kan rekenen op heel wat belangstelling van
buitenaf, zowel bij evenementen die we zelf organiseren, activiteiten waaraan we deelnemen of bij een speciaal bezoek aan
de voorziening.
Bezoek Gouverneur
Op 23 januari kwam provinciegouverneur Cathy Berx op bezoek. Samen met Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken en
OCMW-voorzitter Katrien Schryvers, bezocht ze met veel interesse en betrokkenheid de wasserij, het dagcentrum en ook
enkele woningen Tehuis niet werkenden. De Gazet van Antwerpen bracht een verslag van haar bezoek in de krant en ATV
zorgde voor een mooi verslag op televisie.

De 3de editie van de Monnikenkwis ‘Muziek helpt’ was weer
een schot in de roos! Van de 36 kwisploegen die probeerden
zoveel mogelijk punten te scoren, was ploeg ‘Carosserie DOnofrio’ de uiteindelijke winnaar. Ook de tombolaprijzen waren
niet te versmaden: een tripje met de Eurostar naar Londen, een
8-daags verblijf in de Franse Alpen, 3 nachten in een B&B in
Zuid-Frankrijk,…
Voor de kwis noteerden we een opbrengst van 3.288,50 euro.
Monnikenjogging
Op 23 juni hebben vele joggers en wandelaars genoten van het
mooie traject doorheen het Zoerselbos met af en toe een straaltje zonneschijn. Na inspanning kan je bij de Monnikenjogging
steeds rekenen op ontspanning: met een lekker glaasje cava en
een heerlijke brunch. De opbrengst van de Monnikenjogging
bedroeg 4.837,48 euro.

Kijken in de ogen van mensen
In een boeiende reportage van TV-zorg vertelt Wivina Demeester over het ontstaan en de groei van Monnikenheide. Het filmpje geeft de warme, huiselijke sfeer weer waarvoor Monnikenheide bekend staat. We publiceerden een link naar de reportage op onze website en Facebookpagina, waarbij de link op
Facebook 2134 keer werd bekeken.
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Dag van de architectuur
Het Vlaams Architectuur Instituut (VAI) organiseerde op zondag
13 oktober de jaarlijkse Dag van de Architectuur, waarop over
heel Vlaanderen honderden architecturaal waardevolle gebouwen bezocht konden worden.
Op vraag van het VAI heeft ook Huize Monnikenheide enkele
gebouwen opengesteld.
Huize Monnikenheide is een voortrekker wat betreft goede architectuur in de zorg en dat verhaal willen we graag uitdragen,
Monnikenheide Feest!
Ondanks de sombere weersvoorspellingen bleef Monnikenheide zodat het ook door anderen kan opgepikt worden. Hopelijk
gelukkig droog tijdens de feesten op 15 september. Jong en dragen we zo bij tot steeds betere woon- en leefruimten in
oud konden genieten van de gezellige sfeer, het lekkere eten, Vlaanderen voor mensen die zorg nodig hebben.
een Vlaamse kermis met een heuse draaimolen,…
De wedstrijd ‘mooiste eend’ kon op heel wat bijval rekenen. De
woning Blauwe Regen behaalde een welverdiende overwinning
en kregen als prijs een uitstap naar zee.
Vele bezoekers genoten van de extra act van de theatervoorstelling ‘Oewist?’, opgevoerd in de Open Kamer.
Monnikenheide Feest! kan bogen op een opbrengst van
6.913,93 euro.
De bezoekers werden ontvangen in het Seppenshuis, van waaruit ze zelf op pad konden gaan om het domein en de 3 DIOhuizen te bezoeken. In het Huis aan ’t laar en in het Seppenshuis gaven de architecten van deze gebouwen een woordje
uitleg.
Verder was er in het Seppenshuis een tentoonstelling van UR
Architecten, de ontwerpers van het nieuwe Monnikenbos en de
nieuwe Rode Roos.
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Zoerselkermis

3.4 Schenkingen
Mumoza
Ieder jaar organiseert MuMoZa in de zomer een gratis festival
aan de molen in Zandhoven (Pulderbos) ten voordele van een
goed doel. In 2013 was het kurkatelier van Huize Monnikenheide de begunstigde. Dankzij de geweldige optredens van Eva
De Roovere, Rick De Leeuw en Crumb mocht het kurkatelier
3.500 euro en een heleboel kurkenstoppen ontvangen van de
organisatoren.

Cliënten van onze DIO woningen hebben weer flink de handen
uit de mouwen gestoken tijdens de jaarlijkse Bingo-avond: glazen afwassen, leeggoed ophalen, prijzen uitdelen, de bingoballetjes laten draaien…
Een mooie prijzentafel aangevuld met lekkere cakes van onze
bakkerij, een volle spiegeltent en deelnemers uit alle leeftijdsklassen: dit is één van die mooie momenten waarbij Monnikenheide ook haar steentje kan bijdragen aan de warme gemeenschap van Zoersel.

Palingfestival
In Mariekerke werd tijdens het Pinksterweekend van 2013 zo’n
8.000 kg paling in ’t groen klaargemaakt. Zo’n 25 vrijwilligers
waren vanuit Monnikenheide mee op de been om deze klus te
klaren.
De opkomst was opnieuw zeer talrijk, zodat Monnikenheide
voor 6.080 euro mocht delen in de opbrengsten, met dank aan
onze vrijwilligers en de organisatoren van het Palingfestival.
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Enkele afgevaardigden van Zoerselkermis overhandigden als spraken gemaakt voor de nieuwe edities in 2014.
dank een cheque ter waarde van 1.000 euro tijdens MonnikenKerstmarkt Zoersel
heide Feest!
KWB Sint-Antonius bakte tijdens de kerstmarkt 400 haringen
Bikerun en Stratenloop
voor het goede doel. Met hun gift van 500 euro geven zij de
Op 9 februari organiseerden Jan, Luc en hun sportieve vrienden speelpleinwerking in Monnikenheide een duwtje in de rug.
uit Zoersel (verenigd in Survival Trophy Voorkempen) reeds voor
de 7de maal een Bikerun (met mountainbikes) voor teams en
individuele renners.
Vanop het dorpsplein van Halle-Zoersel duiken de renners het
bos in en toeren wat later terug door de feesttent waar cliënten
en medewerkers van de spelotheek en van 2 andere goede
doelen een handje toesteken en ’s avonds de boel weer netjes
opruimen.
Op 21 september, hetzelfde verhaal, maar nu zonder fiets. De
stratenloop van Halle brengt jaarlijks honderden lopers op de
been en ook daar helpen mensen van Monnikenheide de organisatoren om er een succesvol sportief evenement van te maken.
Music for life
Ieder jaar loopt de actie ‘Music for…’ op Studio Brussel. Dit
jaar behoorde Huize Monnikenheide ook tot een van de goede
doelen. Dankzij de bouletten van slagerij Van Der Weken mocht
Monnikenheide 1.000 euro ontvangen.

Voor het derde jaar op rij mochten we een mooie cheque ter
waarde van 2.500 euro in ontvangst nemen en werden de af25

Kiwanis Filmgala

De overheid stimuleert legaten aan vzw’s zoals Monnikenheide
door voor hen de erfenisrechten te beperken tot 8,8%. Nalatenschap aan andere personen wordt belast met heffingen tot
65%, afhankelijk van het bedrag en de graad van verwantschap. Het kan interessant zijn om een bijzondere vorm van
legaat toe te passen, nl. het restlegaat en het duolegaat.

Kiwanis Antwerpen ter Schelde is sinds vele jaren een trouwe
sponsor van Monnikenheide. Ook in maart 2013 organiseerde
deze serviceclub een filmgala in Kinepolis te Antwerpen met de
première van Broken City. De avond werd afgerond met een
trendy after-screen drink. Monnikenheide mocht een cheque
van 1.250 euro in ontvangst nemen.
Restlegaat

Het restlegaat heeft een ‘dubbele uitwerking’. 0uders van een
kind met een handicap kunnen hiermee eerst vast leggen naar
wie hun middelen gaan na hun overlijden, maar daarenboven
ook bepalen wat er met de resterende middelen gebeurt nadat
hun erfgenamen er niet meer zijn. Bij deze tweede stap kan
Huize Monnikenheide begunstigde zijn.

Duolegaat
Het duolegaat is fiscaal interessant voor mensen die geen nabije erfgenamen hebben. Monnikenheide ontvangt dan de bezittingen, verminderd met slechts 8,8% erfenisrechten, op voorwaarde dat zij één of enkele giften doet aan mensen die je als
erflater wil begunstigen. De slotsom is dat deze mensen meer
kunnen ontvangen dan bij een nalatenschap volgens het gewone erfrecht. Daarenboven ontvangt Monnikenheide ook een
deel van de nalatenschap.
Steeds vaker stellen mensen met een warm hart voor Monnikenheide een legaat op. Gemiddeld eens per jaar mag MonniLegaten
kenheide een legaat in ontvangst nemen. Dit zetten we steeds
Via een legaat kiezen mensen er voor om een deel van hun in ten gunste van onze bewoners een gasten.
bezittingen voor te behouden voor een project dat bijdraagt tot In 2013 mocht Monnikenheide een mooi legaat ontvangen. We
de verwezenlijking van hun levensdoel of idealen. Het is mooi zijn hiervoor zeer dankbaar. Mede dankzij dit legaat is een
en motiverend om te merken dat dit project regelmatig Monni- bouwproject, zoals dat van de Rode Roos, haalbaar (zie pagina
kenheide is.
16).
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Giften
In 2013 mocht Monnikenheide 380 giften ontvangen. Samen
goed voor een bedrag van 125.369,45 euro. Al deze schenkers
ontvangen in het voorjaar van 2014 een fiscaal attest, waarmee zij samen 56.416,25 euro kunnen aftrekken van hun belastingen.
Hier zijn grote en kleine giften bij. Vele mensen zijn al vele jaren trouwe schenker, soms van bij de start meer dan 40 jaar
geleden. Andere zijn nog maar pas in contact gekomen met
Monnikenheide en willen iets bijdragen.
De dagelijkse werking van Monnikenheide wordt degelijk ondersteund door de Vlaamse overheid, maar de giften laten ons
toe om meer te doen, iets toe te voegen aan de levenskwaliteit
en het geluk van onze bewoners en gasten. De komende periode staat met de bouw van de nieuwe Rode Roos een omvangrijk project op stapel waarmee we het verschil willen maken
qua leefomgeving en wooncomfort.

3.5 Bijzondere verjaardagen
In 2013 vierden we in Monnikenheide nog twee zeer bijzondere
verjaardagen.
Frans werd 90 op 28 juni. Ter gelegenheid van deze feestelijke
gebeurtenis trakteerde Frans alle bewoners en begeleiders,
medewerkers en gasten op een lekker ijsje. Op zijn verjaardag
maakte Frans, in gezelschap van vrienden en familie, een uitstap naar zijn geboortestad Lier met aansluitend een groot
feest met lekker eten en een grote taart.
Maria vierde op 5 juni haar 80ste verjaardag met een tochtje
met de huifkar en een barbecue met vrienden en familie.
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Case study ‘Monnikenheide’

3.6 Expertise in de zorg

In hogere managementopleidingen werken studenten en professoren vaak met managementvraagstukken uit “cases”, geVlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams Bouw- baseerd op reële situaties uit het bedrijfsleven.
meester Peter Swinnen lanceerden in 2012 een oproep
“pilootprojecten zorg”. Zij zochten initiatiefnemers in de oude- In 2013 publiceerde Dr. Mei Qi van de National University of
ren- en thuiszorg met een vernieuwende visie op zorgconcepten Singapore de case “Monnikenheide”. In deze case staat been hun architecturale en ruimtelijke vertaling. De doelstelling schreven hoe Monnikenheide 40 jaar geleden ontstond, een
was om 5 pilootprojecten te ontwikkelen die grensverleggend nood voelde in de samenleving, pionierde, samenwerkte, groeide, zich organiseerde en structureerde, expertise deelde,...
zijn met het oog op toekomstige woonzorgmodellen.
Project Astor

Deze case is nu wereldwijd beschikbaar voor studenten en professoren via www.iveycases.com en biedt een rijke leerinhoud
over thema’s zoals sociaal en politiek ondernemerschap, innovatie in een dienstverlenende organisatie, evoluerende zorg
voor personen met een handicap, fondsenwerving voor een
Vanuit de expertise die Monnikenheide de voorbije jaren op- sociaal doel, groei van een social-profit organisatie, samenwerbouwde met de realisatie van een reeks eigen bouwprojecten in king en netwerking,…
de zorg, werden we geselecteerd om het pilootproject van vzw
Astor in Geel te begeleiden als projectregisseur. Meer informa- We hopen dat deze case vele studenten zal inspireren en motiveren en dat dit onrechtstreeks ook ten goede zal komen aan
tie over het project vindt u op www.pilootprojectenzorg.be.
personen met een handicap over de hele wereld.
5 initiatiefnemers werden geselecteerd. De ontwikkeling van elk
van deze 5 projecten werden ondersteund door een deskundige
zorg, een deskundige architectuur en een projectregisseur, aangesteld door de Vlaams Bouwmeester.
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vooruitblik 2014
Op weg naar Emmaüs ?

Persoonsvolgende financiering en duurzaam financieel beleid

Het is de rol van een Raad van Bestuur om vooruit te denken.
Hoe wijzigen de vragen van personen met een beperking in de
toekomst? Hoe reageert de sector daar op? Wat is de gepaste
reactie op de huidige economische crisis? Hoe zorgen we er
voor dat de dynamiek en de pioniersgeest ook in de toekomst
de kracht blijft van Monnikenheide, ten voordele van haar bewoners en gasten?

Eind 2013 sloten we nieuwe overeenkomsten af met alle cliënten van het tehuis niet werkenden en het dagcentrum. In het
voorjaar van 2014 zullen we dit ook doen met alle cliënten van
de andere werkvormen. De nieuwe overeenkomsten zijn volledig conform de wettelijke bepalingen, maar belangrijker is hun
inhoud. Ze gaan uit van een nieuw model waarbij de cliënten
zelf een budget ontvangen en via dat budget hun gewenste
dienstverlening inkopen. Een model dat voor Monnikenheide op
lange termijn financieel houdbaar is omdat dienstverlening kostendekkend of tegen een kostenbijdrage wordt aangeboden. In
2014 zullen we nog heel wat werk hebben om de manier waarop wij werken, onze werkingsprocessen, af te stemmen op deze
nieuwe insteek. Afdelingshoofden zullen elk binnen hun afdeling werkwijzen aanpassen of opzetten die passen bij de gewijzigde manier van werken.

Na een grondige analyse en afweging heeft onze Raad van
Bestuur op 2 oktober 2013 beslist de vraag te stellen aan de
vzw Emmaüs om onderhandelingen met het oog op integratie
in de vzw Emmaüs op te starten. De Raad van Bestuur van vzw
Emmaüs heeft op 11 oktober 2013 beslist positief in te gaan op
dit verzoek.

De Raad Van Bestuur van Huize Monnikenheide kiest met haar
vraag ervoor om de sterkte en dynamiek die ze inzet voor perEen spade in de grond voor de Rode Roos
sonen met een beperking, voor de toekomst mogelijk te verankeren in de stabiele en sterke beleidsstructuur van vzw Em- In 2013 toonden we het voorontwerp van een vernieuwd Monmaüs.
nikenbos en een nieuwe Rode Roos aan families en medewerkers. In 2014 zullen we werken aan de verdere voorbereidingen
In 2014 zullen beide organisaties onderhandelen en een prozodat de aannemer echt kan gaan bouwen aan de Rode Roos,
jectplan uitwerken waarin alle noodzakelijke onderzoeken en
begin 2015. Concreet betekent dit dat we in 2014 een bouwstappen opgenomen zijn in functie van een mogelijke toekomvergunning willen bekomen van de gemeente Zoersel en een
stige integratie.
subsidietoezegging van de Vlaamse Overheid. Dat we het werk
Het blijft hoe dan ook de kernopdracht van Monnikenheide om volgens de wettelijke regels willen aanbesteed hebben aan een
bij te dragen tot de realisatie van een warme en professionele aannemer en dat we een concreet plan willen hebben om het
dienstverlening aan een groeiende groep cliënten met een ver- project met zijn allen financieel rond te krijgen. Begin 2015
standelijke beperking en hun gezin.
willen we echt de spade in de grond steken, zodat onze bewoners kunnen zien hoe hun nieuwe woonomgeving vorm krijgt.
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De spiegel van zelfevaluatie
Huize Monnikenheide heeft een kwaliteitssysteem en dat wordt
geregeld ge-audit door de Zorginspectie Vlaanderen. De overheid verwacht echter dat we ons in de toekomst zelf gaan auditen. We moeten dus een werkwijze opzetten waarbinnen we
geregeld nagaan of alles binnen Monnikenheide nog goed
loopt. We zullen onszelf dus geregeld een spiegel voorhouden.
Die spiegel willen we in 2014 klaar en werkend hebben. De
Zorginspectie zal dan in de toekomst niet meer komen nagaan
of we goed werken, maar wel of we zelf geregeld goed nagaan
of we goed werken …
www.monnikenheide.be mét 2 portalen
Op 1 april 2014 viert onze vernieuwde website zijn eerste verjaardag. Tegen dan zullen we de website uitbreiden met een
personeelsportaal. Medewerkers zullen met hun persoonlijke
login toegang hebben tot dit personeelsportaal. Daar zal heel
wat nuttige informatie samengebracht worden die het werk
eenvoudiger en aangenamer maakt: documenten, foto’s, kalender,… Woningen en diensten zullen zich op een creatieve manier voorstellen met foto’s en een tekstje.

cliënten meer activiteiten kunnen doen meer activiteiten kunnen doen.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp via verschillende werkvormen
Sinds ruim een jaar is het voor voorzieningen als Huize Monnikenheide toegestaan om ook mensen zonder een VAPH-ticket
dienstverlening aan te bieden voor een aantal dagen of prestaties per jaar.
We hebben hier in 2013 op ingespeeld met de Rups: weekendopvang tijdens de dag in de ruimten van het dagcentrum. Via
dit aanbod konden we ouders met een kind met een handicap
of een vermoeden van handicap helpen.
In 2014 willen we dit aanbod verruimen en opentrekken naar
andere afdelingen zoals bijvoorbeeld het activiteitencentrum,
begeleid werken, …
Acties na de focusbevraging

In 2013 namen heel wat medewerkers deel aan een focusbevraging rond welzijn op het werk. De bevindingen van deze
focusbevraging werden bijeengebracht in een rapport dat in het
najaar van 2013 aan het directiecomité en CPBW werd voorgeVoor de cliënten en hun families wordt op dezelfde manier in steld. Dit rapport reikt erg interessante informatie aan. Het is
goed werken in Monnikenheide, maar er wordt ook gewezen
2014 ook voor een cliëntenportaal gezorgd.
op een aantal punten waarrond nog verbetering mogelijk is. In
Een activiteitencentrum voor een ruimer aanbod
2014 willen we de resultaten van deze focusbevraging voorstelIn de dagbesteding bieden we onze cliënten activiteiten aan. In len in elke afdeling en willen we een aantal acties opzetten om
het dagcentrum doen we dat ook. Beide afdelingen hebben dus de ervaring van het werken in Monnikenheide nog te verbetevoor een groot deel een overlappende doelstelling.
ren.
In het voorjaar van 2014 willen we beiden laten samengaan in Een nieuw project in Malle
één activiteitencentrum. De bedoeling is dat dit voordelen geeft
De gemeente Malle ontwikkelt in een publiek-private samenvoor de cliënten: keuze uit meer activiteiten doordat de grenzen
werkingsstructuur met Van Roey Vastgoed en de Ideale Woning
opgeheven worden en een grotere efficiëntie, waardoor meer
de site ‘De Notelaar’ in het centrum van Oostmalle met privé30

appartementen, sociale huurappartementen, winkels, een bibliotheek, kinderopvang, jeugd- en socioculturele lokalen. Al in
2012 spraken we af met de gemeente Malle dat Monnikenheide midden in deze zone een zorgproject zou opstarten.
Concreet werd na overleg met de architecten, de Ideale Woning
en de bouwonderneming besloten om 14 studio’s met nachttoezicht te realiseren, waarvoor Monnikenheide de pedagogische ondersteuning zal voorzien. De centrale ligging laat toe
om er een inclusieve samenwerking met de buurt en gemeente
van te maken.

In 2013 werden de concrete bouwplannen besproken en in
2014 start de aannemer met de realisatie, zodat Monnikenheide in 2015 een bijkomende ondersteuning kan bieden aan
14 personen met een verstandelijke beperking die beschikken
over een budget van de overheid om begeleiding in te kopen.
De Ideale Woning zal eigenaar zijn van het gebouw. De bewoners zullen rechtstreeks huren aan een sociaal tarief. Door op
deze manier samen te werken met partners kan Monnikenheide
zelf sneller mensen helpen, zonder geremd te zijn door de investering en de financiële inbreng die hiervoor nodig is.
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bijlagen
Algemene vergadering
De heer Frederik Daeseleire, Grote Parijsstraat 7 te 1980 Zemst
De heer Ivo Daeseleire (1), Eglantierlaan 93 te 2610 Wilrijk
De heer Kris De Koninck, Gierledijk 46 te 2340 Vlimmeren
De heer Paul Demeester, Monnikendreef 5 te 2980 Zoersel
De heer Pieter Demeester, L. Hapstraat 216 te 1040 Brussel
Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer (1), Monnikendreef 5 te 2980 Zoersel
De heer Michel De Samblanx, Kloosterstraat 5, 3001 Heverlee
Mevrouw Klara De Wilde, L. De Boningestraat 11 bus 4 te 2650 Edegem
De heer Ignace Goethals, Schriek 231 te 2180 Ekeren
Mevrouw Christine Van Ussel-Gonnissen, Einhoven 29 te 2980 Zoersel
De heer Gilbert Hertecant (1), Waversebaan 117 te 3001 Heverlee
De heer Antoine Leurs (2), J. Buerbaumstraat 47 te 2170 Merksem
De heer Geert Noels, Haegenbroekseweg 11 te 2520 Emblem
De heer Urbain Penders, St. Servaasstraat 6 te 3500 Hasselt
De heer Luc Piens, Grasmarkt 105 bus 40 te 1000 Brussel
Mevrouw Gilberte Plessers, G. Schobbenslaan 30 te 2140 Borgerhout
Mevrouw Jeanine Van Oostveldt-Dierendonck (1), Lusthofdreef 5 te 2900 Schoten
De heer Patrick Van Overwaelle, Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel
De heer Johan Vermeeren, R. Keldermansstraat 13 te 2320 Hoogstraten
(1) Stichtend lid
(2) Voorzitter Gebruikersraad Tehuis niet werkenden
De Algemene Vergadering van vzw Huize Monnikenheide kwam in 2013 samen op 24 april 2013.
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Raad van Bestuur
De heer Frederik Daeseleire, Grote Parijsstraat 7 te 1980 Zemst (mandaat van 2011 tot 2015)
De heer Kris De Koninck, Gierledijk 46 te 2340 Vlimmeren (mandaat van 2010 tot 2014)
De heer Pieter Demeester, L. Hapstraat 216 te 1040 Brussel (mandaat van 2012 tot 2016)
Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Monnikendreef 5 te 2980 Zoersel (mandaat van 2012 tot 2016)
De heer Michel De Samblanx, Kloosterstraat 5, 3001 Heverlee (mandaat van 2011 tot 2015)
De heer Ben Devel, Jef Buyckxstraat 177 te 2300 Turnhout (mandaat van 2013 tot 2017)
Mevrouw Paula Henderickx, De Linden 59 te 2240 Zandhoven (mandaat van 2013 tot 2017)
De heer Luc Piens, Grasmarkt 105 bus 40 te 1000 Brussel (mandaat van 2013 tot 2017)
De heer Patrick Van Overwaelle, Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel (mandaat van 2013 tot 2017)
Mevrouw Christine Van Ussel-Gonnissen, Einhoven 29 te 2980 Zoersel (mandaat van 2013 tot 2017)
De heer Johan Vermeeren, R. Keldermansstraat 13 te 2320 Hoogstraten (mandaat van 2013 tot 2017)
In de Raad van Bestuur neemt Pieter Demeester de functie op van voorzitter.
Wivina Demeester-De Meyer neemt de functie op van afgevaardigd bestuurder en secretaris.
Christine Van Ussel-Gonnissen neemt de functie op van penningmeester.
Paula Henderickx en Ben Devel zijn bestuurders, afgevaardigd door het personeel.
De Raad van Bestuur van vzw Huize Monnikenheide kwam in 2013 vijf keer samen, namelijk op
27 februari 2013, op 24 april 2013 (AV), op 19 juni 2013, op 2 oktober 2013 en op 20 november 2013.
Commissaris is de heer Harry Van Donink (lidmaatschapsnummer A1748), p/a KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 bus d te 2550
Kontich. (mandaat van 2011 tot 2014)
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Organisatiestructuur
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 16 november 2011

Algemene Vergadering

Kwaliteitscoördinator

Afdelingshoofd
Kortverblijf &
Ambulant

Afdelingshoofd
Wonen
Diensthoofd
Paramedisch
verpleegkundige
dienst

WONEN
8 hoofdopvoeders
Rode Roos
Bloesem
Violet
Lotus
Zonnebloem
Kerselaar
Kamille
Blauwe Regen

Afdelingshoofd
Werken

Diensthoofd
Sociale dienst

Pedagogische
dienst

Artsen
AMBULANT
2 hoofdopvoeders
Assistentie aan huis &
DIO
Huis aan de kerk
Huis aan de Voorne
Huis aan ‘t laar

KORTVERBLIJF
1 hoofdopvoeder
De Vlinder
De Rups

WERKEN
2 hoofdopvoeders
Dagbesteding
Dagcentrum
Ambulante begeleiding

Nachtbegeleiding
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Afdelingshoofd Administratieve &
facilitaire ondersteuning

D I R E C T I E

Financieel &
administratief
directeur

Pedagogisch
directeur

C O M I T É

Raad van Bestuur

Diensthoofd
Administratie
ADMINISTRATIEVE
ONDERSTEUNING
Personeelsbeleid
Financiën
ICT
Communicatie
Fondsenwerving

FACILITAIRE
ONDERSTEUNING
3 teamcoördinators
Schoonmaak
Wasserij
Keuken
Technische dienst

Kerncijfers—cliënten
Werkvorm

Aantal erkende plaatsen

Reëel aantal cliënten

(per 31/12/2013)

(per 31/12/2013)

Tehuis voor kortverblijf

10

178

38

Tehuis niet werkenden

60

71

52

Dagcentrum

21

28

34

Beschermd wonen

14

15

35

Geïntegreerd wonen

12

15

38

PAB (assistentie aan huis)

(2)

2

28

117

309

-

Totaal
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Gemiddelde leeftijd

Kerncijfers—medewerkers
Op 31 december 2013 waren er 182 medewerkers in dienst bij Huize Monnikenheide, waarvan 56 voltijdse en 126 deeltijdse medewerkers. Omgerekend gaat het om 136,04 voltijdse equivalenten (VTE).

8%
2%
19%
2%

VERDELING MEDEWERKERS

7%

A d m i n is t ra ti e / d ir e c ti e
P e d ag o g e n
S o c ia a l a s s i s te n te n
( P a ra ) m e d i ci
B e g e l e id e rs
L o g is ti e k

62%
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Kerncijfers—financieel
Huize Monnikenheide beëindigde werkjaar 2013 met een balanstotaal van ca. € 5.817.000. De inkomsten voor Huize Monnikenheide bedroegen ca. 8.396.000 euro. Hiermee werd de werking gedurende het jaar gefinancierd, waardoor de uitgaven quasi
dezelfde omvang hadden.
Onderstaande grafieken tonen de verdeling van de inkomsten en uitgaven. Overheidssubsidies zijn de belangrijkste bron van werkingsmiddelen. De belangrijkste uitgaven zijn de betalingen van lonen aan medewerkers en de sociale lasten daarop.

3%
2%

INKOMSTEN

12%

b ijd r a g e n v a n c lië n t e n ( 1 2 % )
g if t e n , le g a t e n , s c h e n k in g en
(2% )
s u b s id ie s o ve r h e id ( 8 3 % )

83%

a n d e r e in k o m s t e n (3 % )

0,50%
2,16%

3,87%

6,90%

a a n k o pe n m a te ria l e n ( 3, 8 7% )

UITGAVEN

a a n k o pe n di e n s te n e n d iv e rs e ( 6 ,9 % )
p e rs o n e e ls k os te n ( 8 6, 5 7% )
a f s ch rijv in g e n , w a a rd e v e rm i nd e rin g e n ,

86,57%

v o or zie n in in g e n ( 2, 1 6% )
a n d e re u itg a v e n ( 0 ,5 % )
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Kerncijfers—duurzaamheid
gasverbruik per cliënt (kWh)
22.000,00

17.000,00
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12.000,00

7.000,00
2.000,00
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2011
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elektriciteitsverbruik per cliënt (kWh)
3.500,00

3.266,85
3.000,00

3.155,55

3.234,09
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waterverbruik per cliënt (m³)
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2012

2013

Evenementen 2014

dinsdag 28 januari - Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 15 februari - Bike-run Halle t.v.v. Huize Monnikenheide
vrijdag 28 maart - Monnikenkwis
zondag 6 april - Titsenjogging t.v.v. Huize Monnikenheide
25, 26 en 27 april - Toneelproject Voor wa ist?
zondag 4 mei - Familiecafé en Lentemarkt
zondag 22 juni - Monnikenjogging
zaterdag 20 september - Stratenloop Halle t.v.v. Huize Monnikenheide
zondag 21 september - Monnikenheide Feest!
zondag 14 december - Familiecafé en kerstmarkt

Meer info en inschrijvingen via www.monnikenheide.be
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