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en bijzondere dag waar we
lang naartoe geleefd hebben:
de officiële opening van OASE
ons nieuwe belevingscentrum.
Een project dat volledig kon
gefinancierd worden dankzij
heel wat giften en donaties.
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maart
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oktober
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tart van een grote welzijnsbevraging bij
alle medewerkers. De bedoeling is om zicht
te krijgen op alle positieve aspecten en de
knelpunten van werken in Het GielsBos.
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nstallatievergadering van de nieuwe
raad van bestuur. Voorzitter Peter
Bellens geeft de fakkel door aan
Kathleen Helsen.
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e nieuwe raad van bestuur en
de directie trekken zich twee
dagen terug in priorij Corsendonk.
De nieuwe bestuursploeg wil zich
snel en grondig verdiepen in de
werking van Het GielsBos en de
evoluties in de sector.
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rijwilligers worden in de
bloemetjes gezet op ons
jaarlijks vrijwilligersfeest.
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inderdag in Het GielsBos.
Slotactiviteit van de
personeelsvereniging.
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mei
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uziek leeft in Het GielsBos.
Van schlagers tot festivals,
maar ook de liefhebbers van het
hardere gitaarwerk worden niet
vergeten. Voor de tweede maal
werd het ontmoetingscentrum
omgetoverd in een echte Hard
Rock Tempel. Eric en Pol geven
het beste van zichzelf.
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ASE is een Henry Van de Velde Award winner!
Wat een eer. Oase werd bekroond met een
Henry Van de Velde Award van Flanders DC in de
categorie Collaborative.

oor de vrijwilligersdag van Make Belgium Great Again sloegen
we de handen in elkaar met Chocolate Nation in Antwerpen. De
cliënten van Het GielsBos en hun blind gedropte vrijwilligers,
genoten van een uitstap naar de Chocolate Nation met als
hoogtepunt een chocoladeworkshop. Bekijk het filmpje door de
QR-code te scannen!
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R

aad van bestuur keurt het definitieve
voorontwerp van DE TUINKAMER goed. Het
project voorziet de aanleg van een erf
tussen Waterlelie en Oase en de aanbouw
van een tuinkamer. Het geheel wordt een
ontmoetingsplaats voor mensen met en
zonder beperking.

juni
2019

en nieuw initiatief ziet het levenslicht:
‘De beweegweek’. Tijdens de beweegweek
was er elke dag iets te doen om
medewerkers en bewoners meer te laten
bewegen op het werk.
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en ruime klankbordgroep gaat van
start. Ouders, medewerkers, directie
en bestuurders gaan in dialoog over de
invoering van een model van woon- en
leefkosten. Het sluitstuk van de overgang
naar de persoonsvolgende financiering.

J

ubileumeditie van ons symposium rond autisme.
Voor de vijfde maal organiseren we een lezing
voor een breed publiek. Ditmaal over motivatie
en beloningen bij personen met autisme en een
verstandelijke beperking. Opnieuw 229 geboeide
professionals, ouders, vrijwilligers, familieleden …
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december
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P rijsuitreiking Fonds
Lode Verbeeck. Het
paardenproject van
Het GielsBos valt in
de prijzen.

J

aarlijks personeelsfeest.
Medewerkers worden in
de bloemetjes gezet.
Iedereen geniet van een
gezellige BBQ en groot
dansfeest.
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december
2019

Dit was 2019!
D

De raad van bestuur vertaalt
haar ambities in 8 strategische
doelstellingen voor de periode
2019–2025.
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Onze rivier krijgt een gezicht

Warm, warmer, warmst
2019 was het jaar waarin ik als nieuwe voorzitter echt
intensief kennismaakte met Het GielsBos en bij ieder bezoek
weer valt mij op wat voor een warme plek het is. Het is een
plaats in het groen waar iedereen meetelt, waar goede zorg
voor de meest kwetsbaren onder ons een evidentie is, waar
mensen kansen krijgen, vertrekkende van hun capaciteiten.
De voorbije weken heeft de crisis rond het COVID-19-virus
meer dan ooit duidelijk gemaakt hoe belangrijk goed zorg
dragen voor elkaar is.

Kathleen
Helsen

In 2019 heeft de nieuwe Raad van Bestuur belangrijke stappen
gezet om van Het GielsBos in de toekomst een nóg warmere
plek te maken. We bouwen verder aan een financieel
gezonde instelling, waar kwaliteitsvolle en professionele zorg
voorop staat, vanuit een sterke organisatie met bekwame
medewerkers. Het GielsBos als een plaats waar men graag
verblijft, graag komt én graag werkt.
Samen met u willen wij ons daar elke dag voor inzetten.
We doen dat in voortdurend overleg met de directie, met
onze personeelsleden en de sociale partners, met onze
bewoners en hun familieleden, met actoren in de regio en
de welzijnssector, … met ál onze partners. Participatie staat
voorop. Goede realisaties uit het verleden koppelen we aan
nieuwe inzichten om samen vooruit te gaan. De doorstart van
het project ‘Iedereen directeur’ is daarvan een voorbeeld.

Dag lezer
Voor u ligt het jaarverslag 2019. 2019 is het jaar tussen 2018
en 2020. In 2018 kenden we de griepepidemie en in 2020
beleven we de coronacrisis. Je bent dan geneigd 2019 als
‘tussen-jaar’ te bekijken. Maar is dat wel zo?

Wanneer je dit jaarverslag doorleest, met alle mooie beelden
en verhalen, dan krijgt onze rivier een echt gezicht. Eentje
dat je herkent, mooi, warm, vriendelijk en uitnodigend. Zo
kennen we Het GielsBos, al jaren.

In 2019 zetten we ons werk voort, zoals een mooie rivier
blijft stromen. We deden dat allemaal samen met veel
goesting, verbondenheid en engagement. Het belang van het
dagdagelijkse samenleven en –werken wordt vaak onderschat,
onterecht.

Dat was ook in 2019 het werk van zéér velen, daar mogen we
allemaal samen het meest fier op zijn. Dat is onze sterkte en
die zal ons ook door 2020 helpen. Maar dat is voor een volgend
jaarverslag.

De coronacrisis van 2020 heeft ons geleerd dat we op de
goede weg zijn. Het GielsBos is een sterke en professionele
organisatie: als één van de eersten was ze klaar om de
uitdagingen van deze crisis efficiënt aan te pakken. Een goede
gezondheid en zorg staan centraal. Die ervaring sterkt mij in
de overtuiging dat we straks, als we opnieuw bij elkaar
zijn, écht zullen voelen dat Het GielsBos dé warmste
plek van Vlaanderen is!

Veel leesplezier!
In 2019 gingen we aan de slag met een aantal nieuwigheden,
ontdekkingen, experimenten ook. Creatieve en innovatieve
ideeën werden opgepikt, uitgewerkt, aangepast en kregen
stilaan hun plaats naast en in de rivier. Die werd zo breder én
dieper. Mooi om zien.

Pol, Bruno en Guy
Voorzitter
Het GielsBos vzw

Directie
Het GielsBos vzw

vzw
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Oase, een plek om te beleven
en om te delen

We herdenken onze overleden bewoners

In het hart van Het GielsBos ligt een oase om te beleven, te
spelen of om even stil te worden. Een buitengewone plek
die niet alleen een cadeau bleek voor onze cliënten, maar
ook een echte prijzenpakker!

1 maart 2019 was een speciale dag in Het GielsBos. Onze Oase
werd officieel geopend! Oase is een pareltje van hoogstaande
technologie met maar liefst drie belevingsruimtes: de Stille
Oase, de Beleefoase en de Speeloase, die elk een eigen
karakter hebben. Ga je mee op ontdekkingsreis?
De Stille Oase dompelt je onder in een sfeer van rust en
ontspanning door de vier gezellige cocons. Heerlijk snoezelen
op het waterbed of muziek voelen op de trilvloer. Heen
en weer wiegen in de schommelstoel of wegdromen in de
kussenhoek. Dat kan hier allemaal.
Bewegen (of bewogen worden) en beleven staan centraal in
de Beleefoase. Tactiele elementen werken hand in hand met
technologische snufjes. Spelen op de interactieve Nebula
Muur of meedeinen met de brommers op de Pactive Motion
zetel. Of liever dansen en zingen met zorgrobot Zora? Als je
nog niet moe bent, dan kan je de speelblokken, linten en
ballen nog bovenhalen!

KOSTPRIJS:
Gratis voor bewoners van Het GielsBos
(wanneer ze in Het GielsBos verblijven).
5 euro/uur per persoon voor de huur van 1 Oase
(begeleider mag gratis mee).
25 euro/uur per groep voor de huur van 1 Oase.
Oase is geschikt voor allerhande festiviteiten (familieuitstapjes, verjaardagen, …), want ook personen zonder
beperking kunnen meegenieten van het inclusieve
aanbod.
Meer info via tel. 014 60 12 11, vraag naar een verantwoordelijke van Oase of mail naar oase@hetgielsbos.be.

In de prijzen!
Oase werd bekroond met een
Henry van de Velde Gold Award
Collaborative 2020, de hoofdprijs in de
categorie designprijzen voor een innovatief
en duurzaam project.

Is stilzitten niet jouw ding en hou je van drama, film kijken
of dansen? Rode cinemastoelen, een beamer met grote
projectiewand, verkleedkledij, showverlichting en een
spiegelmuur … alle ingrediënten zijn aanwezig in de
Speeloase om je creativiteit de vrije loop te laten gaan!
Oase is er bovendien voor iedereen binnen onze
doelgroep. Naast de bezetting door de leefgroepen zijn
er nog meer dan voldoende vrije uren waarop je kan
reserveren. Oase is immers 7 dagen op 7 van 9.00 tot 21.00
uur open. Vooral tijdens de avonden en de weekends zijn er
nog heel wat momenten beschikbaar.

Oase kwam volledig tot stand
dankzij giften.
We willen iedereen die
zijn steentje heeft bijgedragen
daarom nog eens extra bedanken!

Jaarlijks, op de laatste donderdag
van
november,
vindt
in
het
ontmoetingscentrum de herdenking van
onze overleden bewoners plaats. Aan de herdenking van
28 november 2019 namen 83 familieleden van overleden
bewoners deel, samen met een vertegenwoordiging van
betrokken medewerkers en cliënten.
Een herdenking is een sfeervol moment van bezinning met
aangepaste teksten en muziek. De regie is in handen van
de werkgroep palliatieve zorgen. Ieder jaar wordt voor een
nieuw thema gekozen. Het thema van 2019 was: de trein is
altijd een beetje reizen. Hetzelfde kan gezegd worden van
het leven. Het leven is ook altijd een beetje reizen, is ook
altijd een beetje avontuur. Je vertrekt en vroeg of laat kom
je op je eindbestemming aan. De één al wat vroeger dan
de ander. Wie of wat je onderweg tegenkomt, kan niemand
voorspellen.

De treinreis werd op een creatieve en zeer aanschouwelijke
manier in scène gezet door dramatherapeute Joke Bosschaerts,
stagiaire Marthe Van Dijck en activiteitenbegeleider Eric Van
der Straeten. Zij begeleidden onze vier steracteurs, bewoners
Tommy Staes, Bert Van Elst, Erna Roefs en Inge Janssens, op
de reis van hun leven.
Centraal in de herdenking staat steeds de fotopresentatie
van de overleden bewoners. Dit is uiteraard een emotioneel
moment. Na afloop is er gelegenheid tot napraten met familie
en begeleiding en wordt een broodjesmaaltijd aangeboden.
Iedere deelnemer krijgt een symbolisch aandenken aan de
herdenking mee naar huis.
Een mooie manier van afscheid nemen …

Een moment van stilte aan
de Waterkant
“Onder impuls van de werkgroep palliatieve zorg en met de
professionele ondersteuning van de Service- & Groendienst,
werd op het domein in een enig mooi natuurlijk kader, een
gedenktuin ingericht. Het is een rustige plek aan de vijver
in de buurt van De Bijenkorf, met de toepasselijke naam
‘Waterkant’. Een verharde bosweg langs een kleurrijke
gras- en bloemenweide leidt naar de gedenktuin en maakt
de plaats ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De plek
zelf is ontsloten door een beukenhaagpartij. Centraal en als
blikvanger met een symbolische waarde, staat een jonge
treurwilg met rondom enkele witte zitbanken. De gedenktuin
is bij uitstek een plek om tot rust te komen, de stilte op te
zoeken, te mijmeren, stil te staan bij wat geweest is en in
het bijzonder … stil te staan bij alle bewoners die ons ooit
ontvallen zijn.”

Marc
Laenen
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Van astronaut tot kunstenaar
In Het GielsBos woont een bijzondere jongen die weinig
mensen kennen omdat hij heel vaak op z’n kamer zit en
niet kan deelnemen aan groepsactiviteiten wegens zijn
dwangmatige gedrag. Hoe geef je iemand die zo geïsoleerd
is in zijn eigen wereld, een zinvolle tijdsbesteding? Een
zoektocht waarover Eric Van der Straeten, teamleider van het
activiteitenteam Grasland-Klaverveld, graag vertelt. Een mooi
verhaal over hoe we binnen Het GielsBos creatief zijn met zorg.
“Eén van onze meest complexe bewoners is een jongen die vaak
test hoever hij kan gaan en daardoor veel vrijheidsbeperkende
maatregelen nodig heeft. Een jongen met een handleiding,
maar ook met veel mogelijkheden: hij kan lezen, schrijven,
dingen opzoeken op het internet en hij heeft fijne motorische
vaardigheden. Daardoor kan hij heel mooi en gedetailleerd
tekenen op zijn eigenzinnige manier.
Deze mix van ingrediënten zette me aan het denken. Ik vroeg
me af: hoe kunnen we samen tot ‘beeldend creëren’ komen?
We zijn dan begonnen met teken- en schilderopdrachten die
hem de kans geven om zijn kwaliteiten te ontwikkelen en
te verbreden. Op die manier werken we ook aan loslaten
van controle, het verbeteren van zijn zelfvertrouwen en het
vergroten van zijn verbeelding.

Clowns gespot in Het GielsBos!

Eric
Van der
Straeten

Clownen, het moet wel het mooiste werkwoord
zijn dat er bestaat! Maar wat is dat? Bart Maes
en Eric Van der Straeten van het activiteitenteam
Grasland-Klaverveld, begonnen er in 2019 mee op
hun woningen.

Toegegeven, het is niet eenvoudig. We moeten continu
bekijken wat er mogelijk is en welke creatieve vrijheid
we kunnen geven, binnen de veiligheid die we uiteraard
moeten voorzien. Het is elke keer opnieuw zoeken en
vertrouwen geven. Maar we merken een positieve evolutie in
relatieopbouw, in het ontwikkelen van zijn vaardigheden en
in het vertrouwen dat groeit. Het verhaal is echter nog niet
af. En we moeten hem ook accepteren zoals hij is met zijn
‘eigen-aardig-heid’: hij mag zijn wie hij is, met zijn eigenheid
en eigen grenzen. En wij mogen dat ook. We accepteren
elkaar. Zo komen we tot verbinding en affectie, zo kunnen we
elkaar toch een hand geven of een knuffel.

“Onze inspirerende kracht was Chris D’Heldt. Zij zette in
op vorming rond clownen voor activiteitenbegeleiders en
opvoeders in Het GielsBos. Het clownen leeft in Het GielsBos,
ook Joke van Dramuda en Chris en co op Merel en Vos, clownen.
Na de vormingsinjectie die Chris net voor haar pensioen gaf,
wilden wij nu ook ons beste clownsbeen voorzetten en de te
grote schoenen aantrekken.

Tekeningen maken uit vlekken bijvoorbeeld, is super uitdagend:
hij moet zelf iets gaan verzinnen en dat is heel spannend voor
hem omdat hij over die vlekken geen controle heeft. Toch
lukte het hem en hij was heel trots op wat hij gecreëerd had.
We maken ook portretten van elkaar en we schilderen met
penselen tekeningen die te maken hebben met emoties. De
gang naar z’n kamer is al een hele tentoonstellingsruimte
geworden!

Het favoriete thema van zijn verbeelding, dat zijn astronauten.
En dat toont ook helemaal hoe hij is: de eenzame, maar
trotse astronaut, zwevend in zijn eigen ruimte. Ik omschrijf
het werken met deze bijzondere jongen daarom graag met
een metafoor: In onze momenten van spel en vrijheid, daar
ontmoeten we elkaar op zijn planeet. Ik vergelijk ons, de
opvoeders, begeleiders en het acti-team met zijn aarde: de
plek waar hij toch steeds graag naar terugkeert, maar waar
hij ook weer graag van wegzweeft.”

We besloten elke week bij een andere groep langs te gaan. Dat
bleek eerst niet zo evident, want elke groep is verschillend
en bovendien vraagt het wel wat lef. Dat is honderd keer
spannender dan in een apart lokaaltje te spelen. Je moet je
dus kwetsbaar durven opstellen.
We bedachten een helder concept. We starten en eindigen
telkens met muziek en een eenvoudig liedje rond een thema
waar we die dag mee spelen. Deze eenvoudige insteek Is
essentieel geweest om ons project te doen slagen en werkte
wonderwel voor heel veel bewoners. Een duidelijk begin en
einde geven veiligheid en structuur. En dan komt het erop aan
om de juiste deur te openen bij iemand.
We werken vaak met uitersten, zoals ‘traag en snel’ bij het
thema ritme en ‘luid en stil’ bij het thema contrasten. Soms

ligt de focus meer op contactclowning en spelen we één op
één, soms is het meer een groepsgebeuren waar we samen
met de bewoners spelen. Ook de opvoeders worden betrokken
en genieten mee van het spel.
Voor het thema ‘Laat eens zien wat je kan’ gebruiken we een
hoepel als podium. De opvoeders ervaren dat als spannend
en de bewoners vinden dat geweldig! Daarom werkt dit zo
goed: samen beleven via muziek, dans, theater en aanraking
is goud waard!
We accepteren onze bewoners zoals ze zijn. Daarom begonnen
we in een andere groep eens met niets te doen. De bewoners
konden dan aangeven wat ze wilden en dichter tot óns komen.
Wat ontstond was heel mooi: van écht samenzijn gingen we
naar samenspelen. Dat werkte super verbindend.
Dat is het wonder van clownen: met onze eigen beperkte
mogelijkheden spelen we en interageren we met anderen. Dat
gaat verder dan ‘ik doe iets leuks met een masker op, begin
maar al te lachen’, want dat is plastiek en niet authentiek.
Wat begon als een uitdaging, werd de start van een dankbaar
verhaal dat hopelijk nog lang mag blijven duren!”
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De mannen van den hof houden
van hun Mereltjes
Dirk Cuyvers werkt al 14 jaar in Het GielsBos. Hij is
niet alleen teamleider van de Service- & Groendienst,
maar ook peter want samen met zijn team nam hij in
2019 het peterschap op van Merel.

“Vroeger waren wij ‘de mannen van den hof’, maar nadat
ik had deelgenomen aan ‘Iedereen Directeur’, gingen mijn
ogen open. Konden wij niets betekenen voor de bewoners? In
de eerste plaats bleek er nood aan vervoer voor de cliënten
van en naar hun activiteiten. Dat was een eerste stap en
ondertussen doen we veel ritten per jaar. Maar we wilden
klaarstaan voor iedereen. De tuindienst werd hervormd
naar de Service- & Groendienst met bijhorende, herkenbare
fleece. En die nieuwe naam wilden we echt waarmaken: Wij
hebben groene vingers, maar ook helpende handen!
Ik vroeg me af hoe we nog nauwer konden samenwerken met
de cliënten en opvoeders en hoe we echt connectie konden
maken met de leefgroepen. Zo bloeide het idee van het
peterschap. Na een succesvol peterschap voor Rozendries,
was het in 2019 de beurt aan Merel.
Jarig zijn op Merel werd extra plezant. Elke jarige bewoner
mocht rekenen op een bezoekje en een kaartje en we zongen
natuurlijk een verjaardagslied! En dan samen lekker smullen
van de taart en een koffietje drinken.
Maar we beperkten ons niet tot af en toe een babbeltje doen.
We brachten graag leven in de brouwerij met een actieve
daguitstap naar een kinderboerderij in Grobbendonk. We
wandelden naar de watermolen, aten een ijsje en reden
met een treintje naar de hoeve van Bartel van Riet voor een
picknick. We hebben hier met z’n allen echt van genoten, maar

Dirk
één ding zal me
Cuyvers
altijd bijblijven:
Victor die van de
bus stapte en zei: “Merci
Dirk, je hebt me de mooiste dag van m’n leven gegeven”.
Daar doe je het voor hé. De vreugde die je terugkrijgt, is zo
puur! Aan het einde van 2019 maakten we een film met alle
foto’s van de verjaardagen en de uitstap. De mannen vonden
dat geweldig! Een mooie afsluiter van een mooi jaar.
Dankzij een peterschap leren we zelf ook enorm veel.
Daardoor kunnen we onze aanpak elk jaar verbeteren. We
zien van dichtbij dat het niet altijd vanzelfsprekend is om
op de woning te werken. Je krijgt een andere kijk op de job
van collega’s. Ons respect voor de opvoeders is alleen maar
gegroeid en de wederzijdse waardering doet deugd.
Het peterschap is een uitdaging en ja, soms is het aanpassen
en moeten we even nadenken over hoe we iets aanpakken.
Maar het lukt altijd én ons werk geraakt ook nog gedaan. Ik
kan andere diensten dus alleen maar aanraden om ook een
peterschap te overwegen. Je wordt altijd goed ontvangen
op de woningen, leert anderen kennen en spreekt elkaar
makkelijker aan. Het intense contact met de bewoners
schept een band voor het leven. Gewoon proberen dus! En
heb je vragen? Contacteer me gerust! Onze hoofdbetrachting:
uit den hof naar de woningen, die is alvast volledig geslaagd!”

“Het peterschap was een
heel positieve ervaring voor ons! Onze
peters organiseerden een zeer geslaagde
uitstap, echt op maat van de bewoners en ze
hadden altijd veel deugd van de verjaardagen.
Het peterschap maakte echt een verschil: Merel
kent nu de mannen van de Service- & Groendienst
en zij staan nu ook dichter bij onze bewoners. Het
afgelopen jaar brachten zij echt een meerwaarde, zeker
ook voor bewoners die weinig familie hebben. Om hen in
de bloemetjes te zetten en hen te bedanken, hebben
we een ijssalon georganiseerd. Ik weet zeker dat de
tuinmannen er zelf ook van genoten! We vinden
het spijtig dat het voorbij is. Wie weet krijgen
andere diensten nu ook goesting om
peter te worden?”
Opvoedster
Bieke Bockx

Dirk samen
met zijn team
op bezoek bij
Merel.
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Fit – fitter – FIETST in Het GielsBos!

Welzijn op het werk …
daar maken we werk van!

Investeren in de gezondheid van werknemers zorgt ervoor
dat ze zich beter voelen en minder snel last hebben van
stress. Daar had teamleider onthaal & infrastructuur,
Jolien Heylen wel oren naar! Sporten op het werk is
bovendien niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook
voor de sfeer op het werk.

Waarom werken onze collega’s graag in Het GielsBos of waarom net niet? Dat wilde het
Comité graag te weten komen. Dankzij de welzijnsbevraging die in 2019 georganiseerd werd,
kwam er heel wat nuttige info aan de oppervlakte. HR-coördinator Sofie Poppe licht toe.

Jolien
Heylen

“De werkgroep welzijn vroeg ons om iets uit te werken rond
sporten op het werk. Om te weten te komen hoe actief onze
collega’s zijn en op welke ‘beweegvragen’ we nog extra
zouden kunnen inzetten, organiseerden we in juni 2019 een
rondvraag bij collega’s aan de hand van de beweegenquête
van Sport Vlaanderen. Zowel het huidige beweegniveau als
toekomstige wensen werden bevraagd.
Als startschot voor de enquête wilden we beweging extra
onder de aandacht brengen. Daarom hebben we in juni
een ‘beweegweek’ op poten gezet. Omdat we het heel
laagdrempelig wilden houden, kozen we voor activiteiten die
collega’s samen met onze cliënten konden doen. Iedereen die
zin had, mocht meedoen!
Tijdens deze beweegweek was er elke dag iets anders
te doen: een fietstocht doorheen de Gielse bossen met
tandems en rolstoelfietsen. Een heuse ‘Reis rond de
cirkel’ met leuke spelletjes aan de fietscirkel waar je met
enthousiaste vrijwilligers kon bowlen, met ringen gooien,
obstakels ontwijken, enz! ‘Nekarea Local’ was een inclusieve
netbalmatch waarbij iedereen welkom was om een balletje
te gooien. Tijdens een wandelzoektocht kon je een volle
stempelkaart scoren. Een plannetje en ballonnen hielpen de
vele deelnemers om hun weg te vinden. Als afsluiter werd ons
belevingsbad omgetoverd tot een disco en genoten we van
waterdansen!
In totaal vulden meer dan 300 collega’s de digitale vragenlijst
in waardoor we een goed beeld kregen van het sportieve
niveau in Het GielsBos.

Wist je bijvoorbeeld dat…
• 44% van het personeel een woon-werkafstand < 10 km
heeft?
• 19% van het personeel een woon-werkafstand < 6 km heeft?
• 60% van onze werknemers zich met de auto verplaatst?
• 40% met de fiets of te voet naar het werk komt?
• 60 % van de autogebruikers aangeeft dat zij in de toekomst
graag meer met de fiets zouden willen komen?
• We in 2019 met z’n allen 368.935 fietskilometers deden?
• De collega met de meeste fietskilometers 12.000 kilometer
per jaar doet?
• Het totaal aantal fietskilometers elk jaar stijgt?
• 73 % van het personeel ook regelmatig buiten de werkuren
sport, zoals wandelen, fietsen, lopen, zwemmen en fitness?
We hebben geluk dat er in Het GielsBos degelijke
sportinfrastructuur voorhanden is. Onze mooie groene
omgeving is bovendien een grote troef voor het aanbieden
van buitensport. Daar maken we dan ook gebruik van! We
mochten al heel wat collega’s in Waterlelie ontvangen voor het
personeelszwemmen. Tijdens de middagpauze kan je met een
groepje gaan wandelen en de gezonde buitenlucht opsnuiven.
Ook yoga- en pilateslessen staan geregeld op het programma.
We stellen ook fietsambassadeurs aan die het fietsen van en
naar het werk mee willen promoten. We hopen zo in 2020 het
aantal fietskilometers nog meer te doen stijgen!
Wil je meer weten over sporten op het werk?
Je mag altijd mailen op
beweging@hetgielsbos.be.”

“De focus van Het GielsBos ligt op het bieden van zorg aan
onze cliënten. Maar Het GielsBos wil daarnaast ook een
aantrekkelijke werkgever zijn, zodat we vandaag en in de
toekomst betrokken medewerkers kunnen aantrekken én
behouden. Zorg dragen voor onze medewerkers en oprecht
aandacht hebben voor hun situatie, behoeften en groei,
vinden we belangrijk. Zo kunnen zij het beste uit zichzelf
halen en blijven ze graag voor ons werken.
We wilden zicht krijgen op de positieve aspecten en de
knelpunten van werken op Het GielsBos. Daarom organiseerden
we in oktober 2019 een welzijnsbevraging, in samenwerking
met IDEWE, onze arbeidsgeneeskundige dienst.
We vroegen daarbij naar de 5 A’s: arbeidsomstandigheden,
arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en
arbeidsverhoudingen. De bevraging was een succes, 391 van
onze 591 medewerkers hebben deelgenomen!
Wat waren nu de conclusies? Het GielsBos heeft het geluk
om bevlogen medewerkers te hebben, die steun vinden bij
elkaar en bij hun leidinggevende. Over het algemeen zijn ze
tevreden over de inspraak die ze ervaren in hun team, over de
toegepaste procedures en over de ontplooiingsmogelijkheden
die ze krijgen. Het burn-outrisico ligt lager dan gemiddeld op
de Vlaamse arbeidsmarkt.

Sofie
Poppe

Minder tevreden zijn ze over alles wat met arbeidsorganisatie
(systemen en strategie) te maken heeft, zoals het vinden
van informatie. Er heerst ook wel wat ongerustheid over de
toekomstplannen van Het GielsBos. ‘Iedereen Directeur’ zorgt
voor functieonzekerheid, vooral bij de mensen die hier al lang
werken. 40% vindt het werk fysiek zwaar en inspannend. 30%
van ons ervaart een hoge werkdruk en ongeveer 1/5 geeft aan
risico te lopen op gezondheidsschade of slachtoffer te worden
van traumatische gebeurtenissen.
Alle afdelingen hebben de resultaten besproken. HR
bundelde de bevindingen en gaat hiermee aan de slag om
een veranderingsplan op te stellen. Later organiseren we dan
nog eens een bevraging en zullen we zien of de doorgevoerde
veranderingen het gewenste effect hebben gehad op het
welzijn van onze medewerkers.”
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Innoveren kan je leren!
Annelies Goolaerts kan het weten! Ze werd onze innovatiescout
en dat bleek haar op het lijf geschreven. Een jaar lang volgde
ze een boeiend traject met andere gezondheidsorganisaties
om op zoek te gaan naar nieuwe of verbeterde materialen en
werkwijzen op maat van onze cliënten.

• De giftencommissie is een opstap om innovatieve ideeën een
kans te bieden. Ideeën ontstaan soms vanuit samenwerking
en brainstorming door veel verschillende medewerkers.
Zo kan het zijn dat medewerkers van het fietsenatelier,
het acti-team, vrijwilligers, … samen met de kinesist en
psycholoog tot geweldige creatieve voorstellen komen.

3D-printing
bordverhoger

3D-printing
handmal

Annelies
Goolaerts
• 3D-printing: De kine ging een samenwerking aan met
Thomas More rond 3D-printing. Het project is bedoeld
om hulpmiddelen te ontwikkelen die nog niet op de markt
zijn, die een persoonlijke aanpak nodig hebben en die
het leven van onze cliënten makkelijker maken. Zo werd
al een bordverhoger ontworpen die d.m.v. 3D eenvoudig
aangepast kan worden in hoogte, diameter en vorm. Er
wordt ook nog gewerkt aan een mal waar de cliënt zijn of
haar hand in kan leggen zodat de nagels makkelijk geknipt
kunnen worden.

• Het buurtonderzoek door Blenders in de Salamanderstraat
in Beerse is een fijn voorbeeld van sociale innovatie. Aan
de hand van een bevraging in de wijk heeft men onderzocht
hoe de buurtbewoners écht iets voor elkaar kunnen
betekenen. Het is ongelooflijk mooi om te zien hoe het
buurtgevoel daar gegroeid is. Dit initiatief was een echte
bruggenbouwer.

Het
buurtonderzoek
door Blenders in de
Salamanderstraat

“Door het innovatiescouttraject te volgen, besefte ik dat
innovatie ook iets kan betekenen voor ons. We moeten nu mee
zijn op dat vlak of we komen te laat! Innovatie is eigenlijk een
totaal andere manier van denken. Het betekent toch vooral
kansen zien in dingen die je eerst niet voor mogelijk hield.
In ons dagdagelijks werk staat de cliënt altijd centraal.
Vanuit mijn rol als psychologe bij de psychopedagogische
dienst, probeer ik mee de leefomgeving van onze cliënten
te verbeteren door dingen te voorzien of aan te passen waar
nodig. Dat is ook bij innovatie cruciaal. We kunnen veel ideeën
hebben, maar als die niet afgestemd zijn op wat de cliënt
nodig heeft of belangrijk vindt, dan slaan we de bal mis.
Mijn motto is ‘the sky is not the limit’! Zoek de noden en
probeer daar een antwoord op te vinden. Bij het uitwerken
van een innovatief project zullen er altijd wel een paar ‘ja
maars’ opduiken, zoals ‘ja maar er zijn geen middelen, er is
geen budget of er is geen tijd’. Het is een uitdaging om deze
te parkeren en te zien naar wat wel kan. Innoveren vraagt dus
een cultuurverandering: denk, durf en doe! Wees fier op je
ideeën en moedig elkaar aan. Durf vallen en opstaan, fouten
maken mag!

Innoveren doe je bovendien niet alleen. Je wint ontzettend
veel door je krachten en verschillende expertises te bundelen.
Werk samen vanuit verschillende invalshoeken rond een
bepaald thema en kijk naar wat cliënten écht willen en nodig
hebben. Dit werkt verbindend en geeft het grootste resultaat.
Als je wil innoveren, dan is het cruciaal om je open te
stellen voor andere organisaties en sectoren. Binnen het
innovatiescoutprogramma dat georganiseerd werd vanuit
het Health & Care Network Kempen, waren er ook partners
uit andere sectoren. Met een open mind hun tips en tricks
toepassen op onze werking is erg boeiend en creëert nieuwe
kansen.
Bij innovatie denken mensen vaak aan technische snufjes,
maar innovatie kan ook in dienstverlening zitten. Een paar
voorbeelden van projecten die in 2019 tot stand gekomen
zijn, maken het concreter. Ze zijn allemaal gegroeid vanuit
vragen van onze cliënten:

• VR-brillen: i.s.m. Thomas More wordt onderzocht wat
VR (Virtual Reality) kan betekenen voor mensen met een
beperking. Zo zouden we onze VR-bril bijvoorbeeld bij de
tandarts kunnen gebruiken om aan de hand van beelden de
cliënt rustig te maken en het bezoek vlot te laten verlopen.
• Mobiele bedbox: Een aantal van onze cliënten hebben
aanpassingen nodig om ’s nachts veilig te kunnen slapen.
Een bedbox is een reuzegroot ledikant met hoge spijlen
en een deurtje en meer bewegingsvrijheid dan wanneer
men gefixeerd ligt. Op het zorgloket krijgen ze weleens
logeervragen van cliënten die zo’n bedbox
nodig hebben. Daaruit groeide
het idee om een mobiele of
verplaatsbare bedbox te maken.
De creatieve schrijnwerkers van
Het GielsBos gingen aan de slag
en hebben ondertussen heel
wat ervaring in het maken van
bedboxen voor bewoners. Zo
kunnen we fixaties afbouwen.
Bekijk het filmpje via de QR-code!

Als je na al deze voorbeelden nog twijfelt waarom we moeten
kiezen voor innovatie: De algemene evolutie in de zorg is dat
we meer met minder moeten doen. Innovatie kan hierop een
antwoord bieden. De maatschappelijke evolutie is niet te
stoppen, we moeten mee zijn. Een klantgerichte aanpak is
erg belangrijk. We moeten flexibel zijn in ons denken en in
ons handelen. Onszelf op de kaart zetten én onderscheiden
van anderen!
Ik ben ervan overtuigd dat innovatie voor een positieve
dynamiek in onze organisatie kan zorgen. Het daagt mensen
uit om energie te blijven halen uit hun job. Innovatie houdt
hen alert. Als collega’s zelf winst zien in innoveren, dan
worden ze vooruit gestuwd. Op lange termijn is innovatie
kostenbesparend.
Dit innovatiescoutprogramma daagt me elke dag uit om, nog
meer dan vroeger, mogelijkheden in moeilijkheden te zien.
Het heeft mijn blik verruimd en dwingt me steeds te kiezen
voor datgene waar de cliënt de grootste waarde aan hecht.
Het heeft me duidelijk gemaakt van waaruit we best
keuzes maken en wat we best wel/niet doen. Denken
in mogelijkheden, netwerken en met open mind in je
job staan, zijn hierin cruciaal. Heb je als medewerker,
cliënt, familielid of vrijwilliger ook een vernieuwend
idee? Ik hoor het graag via annelies.goolaerts@
hetgielsbos.be.”
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Een app om je plan mee te trekken

Victor

Victor (20 jaar): “Ik vind
de app heel handig! Als je goed
met de iPad kan werken, dan is de app
heel gemakkelijk. Het leukste is dat ik nu
geen gewone picto’s meer moet gebruiken.
Heel mijn planning voor de dag staat erin. In
het begin moest ik er even aan wennen, maar
op de duur wordt het een gewoonte om naar
mijn app te kijken om te weten wanneer
het etenstijd is, ik in bad moet of naar de
boerderij kan om te gaan werken. Ik
ben heel tevreden!”

Een app die de zelfredzaamheid vergroot en
structuur biedt aan cliënten. Logopediste Kirsten
Denis volgt het digitale wereldje op de voet en
dacht: Dat zou weleens iets voor bewoner Victor
kunnen zijn!

Kirsten
Denis

‘MijnEigenPlan’ is bruikbaar voor alle cliënten die kunnen
werken met een agenda, die begrip hebben van een
dagplanning en een basiskennis hebben in het gebruik van een
iPad. Leefgroepen die dit wel wat lijkt, mogen altijd contact
opnemen met ons via logopedie@hetgielsbos.be.

“Ik maak deel uit van het expertisecentrum Modem. Daardoor
kende ik de app ‘MijnEigenPlan’. De app werd ontwikkeld
door twee Nederlandse vrienden. Eén van hen heeft kinderen
met ASS en zij zochten naar een manier die hen zou helpen
om structuur in het dagelijkse leven te brengen.
Vanuit de logopedie proberen we steeds in te spelen op
de individuele behoeften van onze cliënten. Victor was de
eerste jongen op Merel (nu Mezenhof 3) waarbij we deze app
hebben opgestart. Hij is een jongeman die geïnteresseerd is
in technologie en graag mee is met nieuwe snufjes. Victor
had ook al een eigen iPad, dus we wilden daar graag iets
mee doen. We gingen op zoek naar een app waarmee Victors
dagindeling verduidelijkt kon worden. En die bovendien
gemakkelijk was zodat hij dit zo zelfstandig mogelijk zou
kunnen gebruiken en de begeleiders alles eenvoudig zouden
kunnen invoegen. Het was ook belangrijk dat de app upto-date gehouden werd door de ontwikkelaars en dat we
ondersteuning kregen. ‘MijnEigenPlan’ kwam op alle vlakken
in aanmerking. In januari 2019 gingen we met de app aan
de slag. Omdat dit voor Victor een goede hulp was, werd dit
later ook voor medebewoner Matthias aangekocht.
De app heeft veel voordelen en zorgt voor een grotere
zelfredzaamheid bij Victor en Matthias. De begeleiding voegt
dagelijks vanop hun eigen pc alle activiteiten in. Deze komen
dan automatisch in de agenda van Victor en Matthias op hun
iPad. Dankzij een duidelijke dag- en weekplanning zorgt de
app voor structuur en overzicht. Victor en Matthias hebben
hun agenda altijd bij de hand. Maar er zijn nog veel meer
mogelijkheden, die ze misschien in de toekomst kunnen
gaan gebruiken, zoals stappenplannen voor bijvoorbeeld het
uitladen van de afwasmachine of het zetten van koffie. Aan
de hand van emotiethermometers kunnen gebruikers ook
aangeven hoe ze zich voelen.

Om digitale hulpmiddelen meer en meer in Het GielsBos
te introduceren, hebben we het platform WOCIT
opgericht (Werkgroep Ondersteunende Communicatie en
Informatietechnologie). Ilse Viskens en ikzelf van de dienst
logopedie geven opvoeders interessante tips. Zij bekijken dan
wat mogelijk is binnen hun leefgroep en ze geven ons ook
feedback over nieuwe dingen die ze op de leefgroep hebben
aangekocht of zaken waarmee ze problemen ondervinden.
We proberen elke bijeenkomst rond een bepaald thema
te werken, zoals bv. oogbesturing, tabletgebruik of leuke
(gratis) apps om op een tablet te installeren. We hopen deze
werkgroep nog uit te breiden met andere geïnteresseerden!”

Matthias (23 jaar): “Via
de app heb ik een overzicht van
de geplande activiteiten en weet ik
hoe mijn dag eruit zal zien. Dat is heel
handig. De picto van de boederij vind ik het
leukste omdat dit voor mij een leuke activiteit
is. Ik kijk er altijd naar uit om de poezen te
knuffelen. Ook die van het zwemmen en de
wellness vind ik leuk! Omdat ik niet kan
lezen, is voor mij de visualisatie van de
dag zelf niet duidelijk. Zo is er bv.
geen picto die de dagen van de
week voorstelt.”

Matthias
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LEEFTIJD + GESLACHT CLIËNTEN

De cliënten centraal

De cliënten centraal
Aantal registraties per ondersteuningsfunctie

Leeftijd en geslacht van onze cliënten

81-85

De mannen onder onze cliënten zijn in de meerderheid.
Slechts 1/3 van onze cliënten zijn vrouwen. Onze oudste
cliënt is een man van 79 jaar, de jongste een meisje van 3.
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Ondersteuning die onze cliënten kregen
In 2019 boden we zorg en ondersteuning aan 459 cliënten. Dit
deden we in het kader van:

Verblijf (woonondersteuning) omvat de nacht, inclusief de
avond- en ochtenduren (17.30-9.30u).

PVF (persoonsvolgende financiering) voor meerderjarigen
MFC (multifunctioneel centrum) voor minderjarigen
PAB (persoonlijk assistentie budget) voor minderjarigen
RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) voor minderjarigen
én meerderjarigen

Dagopvang (dagondersteuning) gebeurt in de voormiddag
(9.30-13.30u), namiddag (13.30-17.30u) en/of avond (na
17.30u).

aantal
cliënten

aantal
begeleidingen

2015

351

99.612

394
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45
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2016
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2017
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56

1318

2018
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101.345

406

105.090,50

56

976

2019

369

103.440

411

107.427,00

62

1409

Evolutie
aantal
cliënten

Begeleiding omvat globale individuele ondersteuning op
locatie (mobiel) of in Het GielsBos (ambulant).

475

In dagopvang zijn cliënten gemiddeld 71,6% van het jaar
aanwezig. Dit cijfer verbergt een grote variëteit: van
cliënten die voltijds aanwezig zijn tot cliënten die slechts
enkele dagen per jaar (bv. vakantieopvang) komen.

350

Cliënten in begeleiding kregen gemiddeld 23 begeleidingen.
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BEZETTINGSGRAAD IN WOONONDERSTEUNING
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6%

13
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79%

dagopvang + begeleiding

31

enkel dagopvang

46

enkel begeleiding

CLIËNTPRESTATIES

%

aantal
dagen

De bezettingsgraad van deze wooneenheden is 87,7% (= aantal
geregistreerde nachten in vergelijking met de maximale
capaciteit). Doorheen het jaar is de bezettingsgraad vrij
stabiel, behalve in augustus en december (-2%).
De hoogste bezettingsgraad haalden we dit jaar in oktober
(+1,8%). De bezettingsgraad op jaarbasis is terug gestegen
van 86 naar 87,7%.

Waar wenselijk kan begeleiding ook in groepjes
georganiseerd worden.					
					

3%

aantal
cliënten

Onze 459 individuele cliënten van 2019
maakten gebruik van verblijf (369 of
80%) en/of dagopvang (411 of 90%) en/
of individuele begeleiding (62 of 14%).
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Opleidingsniveau
OPLEIDINGSNIVEAU

master
Leeftijd
en geslacht
medewerkers

>61
56-60

7

21

100%

22

bachelor
4,05%

4,11%

15

Zij vertegenwoordigen 481,86 voltijdse equivalenten en zijn
gemiddeld 44 jaar oud.
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In 2019 deden 155 studenten/cursisten stage in Het GielsBos. De meeste stagiairs (124) waren actief in verblijf,
10 in onze diensten ‘open aanbod’, 5 in de medische diensten, 1 in de sociale dienst, 4 in onze administratieve diensten
en 11 in de ondersteunende diensten. We telden 2 studenten van een masteropleiding, 27 studenten op bachelorniveau, 55
studenten op graduaatniveau (HBO5) en 71 op secundair niveau. 70 van deze studenten volgden volwassenenonderwijs.
Naast de klassieke stages ontvingen wij het ganse jaar door studenten voor een korte sociale stage, de zogenaamde kijkstage
of een inleefervaring.
aantal

2017

20%
Stagiairs

107

32,06%

14,46%

40%

Leeftijdsopbouw
in koppen

122

30,65%

60%

STAGIAIRS

144

24,10%

14,82%

28,99%

149

100%
80%

<35

29,69%

120

35,67%

20%

24,53%

29,46%

139

lager secundair

36,27%

33,57%

45-49

29,60%

140

50,42%

DIENSTANCIËNNITEIT

32,19%

160

50,82%

36,61%

jaren
16,25%

51,02%

35,89%

35-44
14,90%

49,88%

Dienstanciënniteit

55+

11,56%

48,92%

zonder opleiding

46

0

48,03%

40%

55

6

20

LEEFTIJDSOPBOUW IN KOPPEN - OK

9,64%

4,97%

hoger secundair

50-54

100%

5,17%

60%

52

11

21-25

In 2019 stelden we ook 6 jongeren te werk uit het project
deeltijds leren / deeltijds werken.				
		

4,43%

70

6

26-30

Iets meer dan 82% van onze medewerkers werkt in de
directe zorg voor onze cliënten.

4,54%

80%

66

48,39%

Op 31 december 2019 telde Het GielsBos 587 medewerkers:
92 mannen en 495 vrouwen.

4,04%

78

51-55
46-50

4,61%

Een greep uit de opleidingen van onze stagiairs: orthopedagogie, jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking,
verpleegkunde, zorgkunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, dramatherapie, dans- en
bewegingstherapie, voedings- en dieetkunde, sociaal werk, sociale readaptatie wetenschappen, toegepaste psychologie,
informatica, office management en communicatie en organisatiehulp en -assistentie.
We werkten samen met 31 scholen/opleidingsinstellingen, waarvan het merendeel (80%) gevestigd is in de provincie
Antwerpen.										
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Ook in 2019 was de medewerking van onze vrijwilligers van
onschatbare waarde. We konden rekenen op de inzet van
maar liefst 513 vrijwilligers: 324 actieve vrijwilligers en 189
eenmalige, waarvan 172 medewerkers van bedrijven die ons
een handje kwamen toesteken.				
			
Het aantal uren vrijwilligerswerk in 2019 komt overeen met
bijna 12 voltijdse equivalenten.				
			

soort

40%

179

2012

2013

Vrijwilligerswerk

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Het aantal vrijwilligers nam behoorlijk toe in 2019, vooral
de eenmalige vrijwilligers en dat vertaalt zich ook in het
aantal uren.						
Onze vrijwilligers nemen vooral ondersteunende activiteiten
en individuele taken op (bv. vrijwilliger en cliënt gaan
samen wandelen, fietsen, iets drinken, …).			
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Britt Gysen en Inneke Gebruers
VRIJWILLIGERS IN VOLTIJDSE EQUIVALANTEN
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Annick Baeyens

Dit jaarverslag kwam tot stand met medewerking van alle diensten
van Het GielsBos.
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Onze bijzondere dank gaat uit naar iedereen die een idee heeft
ingestuurd en die tijd heeft vrijgemaakt om zijn of haar
verhaal te vertellen.
Opgedragen aan alle cliënten en familieleden,
medewerkers en vrijwilligers die Het GielsBos
iedere dag tot een buitengewone plek maken.
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