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23 mei 2015

19 januari 2015

2015

in samenwerking met de gemeente
Kasterlee opent lokaal dienstencentrum
‘Harten Drie’ de deuren in Kerkstraat 3 te
Tielen.

Voorstelling van de
vernieuwde website van
Het GielsBos
Algemene
informatievergadering:
Persoonsvolgende
Financiering staat
centraal tijdens
deze informatieve
avond voor ouders en
vertegenwoordigers.

Masterplan Wonen
Fase 2: aanvang van
de nieuwbouwwerken
Bosheuvel, een woonerf
met 44 woongelegenheden
en 5 plaatsen voor
flexibele opvang

Raad van bestuur keurt een
ambitieus en innoverend
loopbaanbeleid voor
medewerkers van Het
GielsBos goed

17 december 2015

1 januari 2015

De nieuwe
overlegstructuur
is uitgerold. Elke
woonzorgunit krijgt een
decentraal acti-team.
Het nieuwe organogram
krijgt vorm in de
praktijk.

1 juli 2015

1 maart 2015

Het Zorgloket gaat van
start.

De teams van de
woningen zijn
uitgebreid met een
halftijdse huishoudhulp

21 oktober 2015

Start uitrol nieuwe
organisatiestructuur:
5 coördinatoren gaan
aan de slag. De nieuwe
afdeling Open Aanbod zet
expliciet in op verbreding
dienstverlening.

12 maart 2015

6 maart 2015

Het GielsBos stapt in de
zorgvernieuwingsprojecten
MFC en FAM.

15 maart 2015

Voorstelling Rolmobiel
in OC De Lork.
Een samenwerking
met Welzijnszorg
Kempen en de Provincie
Antwerpen. Het
GielsBos ondersteunt
dit project.

De teamleiders
cliëntenzorg zijn in
functie.

Deputatie van de Provincie
Antwerpen opent WATERLELIE,
belevingsbad en wellness voor
personen met een beperking.

2016

12 november 2015

We ontvangen meer dan 2000
enthousiaste bezoekers tijdens
de Dag van de Zorg.

1 april 2015

Vrijwilligersfeest: ons aantal
vrijwilligers groeide in 2015
spectaculair.

Beste lezer,
Ik ben een groot pleitbezorger van een degelijke,
betaalbare en vlot bereikbare eerstelijnszorg voor
iedereen, zonder onderscheid van rang of stand. Het
doet mij dan ook veel plezier om vast te stellen dat Het
GielsBos het voorbije jaar op verschillende manieren heeft
bijgedragen om dit te realiseren.

Mensen, mensen, mensen...

Pol, Guy & Bruno

Het GielsBos zet in op een breed en
flexibel dienstverleningsaanbod en op
de verdere uitbouw van rechtstreeks
toegankelijke hulp. Daarbij wordt
zoveel mogelijk maatwerk geleverd.
Zo noteren we in 2015 een flinke
groei voor de ondersteuning van
mensen met een beperking die thuis
wonen, via dagopvang in Het GielsBos
of door begeleiding thuis. Op deze
manier, en door samen te werken
met meerdere partners binnen en
buiten
de
gehandicaptensector,
levert Het GielsBos een belangrijke
bijdrage aan het lokale en bovenlokale
welzijnsbeleid.
Daarbij wil Het GielsBos een open
huis zijn. Zoveel mogelijk mensen
moeten van haar faciliteiten gebruik

kunnen maken. Goede voorbeelden
zijn het nieuwe belevingsbad en de
wellnessruimte. Niet alleen de eigen
bewoners, maar ook andere personen
die omwille van hun kwetsbaarheid
niet terecht kunnen in een openbaar
zwembad, zijn er welkom. Het
GielsBos bevestigt hiermee haar rol als
trendsetter en haar belang voor het
welzijns- en sportbeleid in de provincie
Antwerpen.
Ook op andere manieren maakt Het
GielsBos haar maatschappelijke functie
waar, onder andere door haar jarenlange
ervaring en expertise te delen met
andere zorgpartners uit de regio. Ook
scholen en verenigingen kunnen er
vandaag terecht voor deskundig advies
en concrete dienstverlening.

Een huis voor iedereen
Daar draait alles om he. Om mensen die andere mensen
helpen, om mensen die er zijn voor mekaar, om mensen die
samen leven. Hun vreugde en verdriet, hun hoop en hun
angst, alles komt bijeen in het verhaal dat mensen samen
schrijven, hier in en rond Het GielsBos.

vertellen dat we verder gaan, jaar in
en jaar uit, voor, door en samen met
steeds meer mensen. We bouwen aan
onze visie, onze doelen: we zetten in op
vernieuwing, we verbreden ons aanbod,
en we verdiepen wat we graag én goed
doen.

We hebben er in dit jaarverslag dan
ook heel speciaal voor gekozen om
al die mensen zelf aan het woord te
laten. Mooie verhalen uit het leven
van elke dag. Uit alle hoeken van ons
werk. Je kunt wellicht geen betere
manier verzinnen om de waarden van
Het GielsBos, cliëntgestuurd – integer
– inclusief – open – participatief –
professioneel, te illustreren. Je zult
het leven proeven, beste lezer, je zult
het voor je ogen zien en horen klinken.
Omdat het van mensen komt.

Met een grote dankjewel aan al die
mensen die hier hun verhaal en werk
met ons wilden delen, wensen we je
veel leesplezier.
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We leven in veranderende tijden, dat
is al meermaals gezegd. Dat brengt
hoop naar beter mee, maar ook angst
voor het onzekere. We leggen hier
heel graag de klemtoon op de goeie en
mooie ervaringen van het voorbije jaar.
‘Goede praktijken’ heet dat en die zijn
mee een leidraad voor de toekomst.
Natuurlijk is informatie belangrijk,
ook meer algemene. Je vindt die in
enkele cijfers en feiten. Die staan
niet op zichzelf, maar vormen mee de
illustratie van ons grote verhaal. Ze

Mensen, mensen, mensen… de wereld
staat niet stil.

Pol, Guy en Bruno
Directie van Het GielsBos

VERDIEPEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERDIEPEN VERBREDEN VERDIEPEN VERNIEUWEN

Op deze manier is Het GielsBos
een huis voor iedereen. Dat is niet
altijd eenvoudig. Elke dag opnieuw
voldoen aan de hoge verwachtingen
vergt permanente investeringen in infrastructuur en in mensen - en
een constante inzet. Tot op heden
slaagt dit huis daar wonderwel in.
Die inspanningen worden door velen
opgemerkt en erg gewaardeerd. Niet
alleen door mezelf, maar ook door veel
andere beleidsmakers op alle niveaus,
door de bewoners van Het GielsBos,
hun familieleden en vrienden, door alle
inwoners van de provincie Antwerpen
en ver daarbuiten. Ik wil mij er als
voorzitter blijvend voor inzetten om
deze waardering zo goed mogelijk
te laten valideren, ook in budgettair
krappe tijden. Investeren in Het
GielsBos is immers investeren in een
open huis, een huis voor iedereen, voor
de hele samenleving.

Peter Bellens
Gedeputeerde voor Welzijn
van de provincie Antwerpen
Voorzitter van Het GielsBos

VERDIEPEN
Verdiepen, meer inzetten op wat we graag én goed doen, het lijkt zo logisch dat het
nauwelijks een strategisch doel genoemd kan worden. En toch hebben we dit doel heel
bewust opgenomen in onze visie. Want wat is er belangrijker dan te erkennen wat er
iedere dag aan goeds gebeurt, aan moois verwezenlijkt wordt?
Zo zien ook onze teamleiders het: een team dat goed draait, waar collega’s elkaar
vertrouwen en positief samenwerken, dat wil iedereen.

Els is teamleider in Vos 6. Zij is een trotse teamleider:
ze ervaart veel respect en weinig problemen in haar team.
Toch maakte ze in 2015 de bewuste keuze om tijd en ruimte
vrij te maken voor een volledige dag teambuilding. Niet
omdat het niet goed ging, wel omdat ze weet dat je moet
investeren in je mensen om ook in de toekomst goed samen
te werken.
Els volgde een tijdje geleden een
opleiding aan hogeschool HIVSET rond
leidinggeven. Ze combineerde deze
studie met haar leidinggevende functie
in Het GielsBos, dus bracht dagelijks
de theorie in praktijk. Écht interessant
werd het toen Els haar eindwerk ging
schrijven. Ze koos voor het thema
werkdrukverlaging, omdat in haar
omgeving deze bezorgdheid vaak de kop
op stak.

Vandaag brengt ze de resultaten van
haar onderzoek in praktijk in Vos 6,
en de teambuildingsdag moest daartoe
bijdragen. ‘Iedereen die in de zorg
werkt voelt de werkdruk. Niet alleen
wil je warme en persoonlijke zorg
leveren, je wilt ook in orde zijn met alle
administratie en registraties. Bovendien
heeft iedereen zijn of haar talenten
en voorkeuren. Waarom zouden we de
aanwezige talenten binnen het team
niet afstemmen op de te verdelen
taken?’
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en elkaar de keuze te geven welk
puzzelstukje je graag doet, maakten we
een nieuwe puzzel. Sommigen werken
graag, snel en goed aan de computer,
terwijl het voor anderen een marteling
is. Waarom zou ik hen waar mogelijk
niet de keuze geven? Ik hoop dat mijn
collega’s hierdoor nog meer gemotiveerd

in hun job staan. En wanneer ze meer
gemotiveerd zijn, ervaren ze minder
werkdruk! Ah ja, want wat je graag
doet, kost minder moeite. En wanneer
we minder druk ervaren, heerst er een
ontspannen sfeer in de woning, en komt
dit onze cliënten dagelijks ten goede.
En win-win-win dus!’

Dagelijks investeren in je mensen: iedere medewerker
verdient het! Daarom biedt Het GielsBos ook een leertraject
voor leidinggevenden aan. Voor heel wat opvoed(st)ers een
mogelijke springplank tot teamleider.

invullen, niet langer als teamleider.
Eén plus één is twee, en Lien werd op 1
januari 2015 de nieuwe teamleider van
Vos 4.
Op zich niets bijzonders zegt u? Dan
kent u Vos 4 niet!

Van zodra het plan gekiemd was, ging
iedereen mee aan de slag: Els prikte
lang op voorhand een datum voor de
teambuilding. Ook de ouders van de
cliënten sprongen mee op de kar: zo
goed als allemaal maakten zij deze
dag vrij om hun kind op te halen, zodat
het hele team kon deelnemen. HR
bereidde een dag vol waardering en
‘talentenjacht’ voor. Collega Bie sloeg
spontaan aan het haken: iedere collega
kreeg aan het begin van de teambuilding
een prachtig vosje opgespeld.

Het team van Vos 4 werkt al vele jaren
samen, altijd onder trouwe leiding
van Gerd. Dit team is niet alleen zeer
ervaren, maar ook goed geolied: ze
kennen elkaars sterktes en zwaktes, en
spelen er onderling op in. Bovendien:
qua leeftijd konden ze stuk voor stuk de
moeder of vader van Lien zijn!
Een jaar later vertelt Lien vol
enthousiasme: ‘Ik werd meteen als
volwaardige collega opgenomen in het
team, en kreeg de ruimte om mijn
functie als teamleider op te nemen.

•

Bie haakte eigenhandig
een vosje voor ieder
teamlid.

Els (rechts) met haar Team Vos 6.

De dag vloog voorbij: waardering werd
uitgesproken, begrip werd verhoogd.
Talenten werden benoemd, en taken
herverdeeld naargelang. Voor Els
is het de evidentie zelve: ‘Waarom
zouden we niet aan elkaar vragen:
“Wat doe je graag?”. Door alle taken
als puzzelstukjes op tafel te leggen,

In 2015 verzorgde HR
voor twee teams een
teambuilding, en drie
teamtrajecten met een
specifieke vraag werden
uitgetekend.

VERDIEPEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERDIEPEN VERBREDEN VERDIEPEN VERNIEUWEN

Lien is een jong geweld van 24 jaar.
Enkele jaren geleden ging zij - zoals
zovelen beginnend met een tijdelijk
contract - aan de slag in Het GielsBos.
Tijdens deze eerste periode werkte
zij op Egel 5. In diezelfde periode
ging de teamleider van Egel 5 op
zwangerschapsverlof en in één adem
met een mogelijke vervanging kwam
het leertraject tot leidinggevende
ter sprake onder de collega’s. Liens
teamgenoten spoorden haar aan: ‘Jij
zou daar geknipt voor zijn!’

Er waait een nieuwe wind door Vos 4.

Aangemoedigd door de positieve
feedback besloot Lien de eerste stap te
zetten: ze nam deel aan het assessment
om in te schatten of zij in aanmerking
kwam voor het leertraject voor
leidinggevenden. Dat verliep allemaal
vlot, tot en met de voltooiing van het
traject en Liens kandidatuur voor een
leidinggevende functie.
Min of meer gelijktijdig besloot Gerd,
teamleider van Vos 4, dat zij haar
carrière verder als opvoedster wilde

Kersverse
teamleider
Lien

Leidinggeven: niet iedereen is er voor in de wieg gelegd, maar je kan het ook leren!
In het leertraject leidinggeven ondersteunen we collega’s in hun groei naar een
leidinggevende functie. Zo is het niet langer een sprong in het onbekende maar een
groeiproces, en krijgen medewerkers de kans om zich voor te bereiden en daadwerkelijk te
voelen of leiding geven iets voor hen is! In 2015 zijn er 10 leertrajecten opgestart.
>>>

VERDIEPEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERDIEPEN VERBREDEN VERDIEPEN VERNIEUWEN
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Het GielsBos vzw

>>>

Het eerste jaar als leidinggevende betekent een
hele aanpassing. Daarom worden nieuwe teamleiders
ondersteund met opleiding en individuele coaching, naast
de begeleiding die ze krijgen van hun coördinator.
In 2015 ontvingen in totaal 20 teamleiders individuele
coaching o.a. van de teamcoaches.
Gerd blijft aanwezig als baken van
wijsheid en kennis, maar iedereen staat
open voor nieuwe ideeën. Ik houd wel
van een uitdaging, en Vos 4 geeft me
iedere dag de kans om dit goed te doen,
vaak ook met een streepje humor!

Toen ik begon heb ik met ieder teamlid
een verkennend gesprek gevoerd
over hun verwachtingen, en dat heb
ik herhaald in het najaar. Ik leer
voortdurend bij.

Maar ik werd ook uitstekend begeleid
dit jaar: zowel van mijn mentor (een
collega-teamleider) als van teamcoach
Hilde en mijn coördinator An kreeg ik
onmisbare ondersteuning. Vanuit hun
jarenlange ervaring konden ze me
enorm waardevolle tips meegeven.
Leidinggevende worden op mijn 24ste,
ik was het oorspronkelijk niet van plan,
maar het bevalt me!’

In 2015 werd ook meer en meer duidelijk voor welke
omwentelingen onze sector staat.
Niet alleen voor onze organisatie, ook voor familieleden
van onze cliënten én onze individuele medewerkers een hele
verandering die zich aandient. Zoals iedere betrokkene,
ervaren ook onze collega’s soms een beklemmend gevoel:
hoe zal het zijn, krijgen we de klus geklaard, wat moet ik
zelf doen om mee te zijn met de veranderingen?
Hilde, teamleider van Vos 5, besloot om
samen met haar team in actie te treden.
Na hier en daar wat twijfel te hebben
bespeurd, besloot Hilde het over een
andere boeg te gooien: ‘We moeten
mee in dit verhaal van zorgvernieuwing,
daar hebben we geen controle over. Dan
kunnen we beter de ‘ja, maar’-reflex
loslaten en zoeken naar mogelijkheden
om er mee aan de slag te gaan. Durven
en doen. De realiteit dringt tot iedereen
door: we zullen meer moeten doen met

minder middelen. Dus wat kan ik als
teamleider doen om de draagkracht van
mijn team te vergroten? Een positieve en
ondernemende houding is al een begin.
Inzetten op de krachten van mensen en
samen-werken is de volgende stap.’
‘Het is met die instelling dat we in oktober
2015 een ouderavond georganiseerd
hebben met het thema: de invloed
van de nakende veranderingen op
onze werking. Het ene familielid is het
andere niet, en waar sommigen meteen

Het netwerk van de
cliënt inschakelen: enkel
op vrijwillige basis.

Jaarverslag 2015
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Hilde wil
durven en doen.

mee zijn, wachten anderen voorzichtig
af. De individuele situaties (bv. leeftijd,
gezondheid) van de ouders laten het ook
niet altijd meer toe om nog veel zorgengagement aan te gaan. We hebben
er een duidelijke nadruk op gelegd dat
we een grotere betrokkenheid van het
netwerk van onze cliënten erg op prijs
zullen stellen, en misschien zelfs nodig
zullen hebben, maar dat we dit enkel
vragen op vrijwillige basis. Wie meer
betrokken wíl zijn, zal hier actief toe
uitgenodigd worden. Wanneer we dan
als begeleiders concrete voorstellen
doen naar familieleden toe (bv. mee op
uitstap gaan als extra begeleiding, maar
ook kleine veranderingen zoals bij het ’s
avonds terug afzetten zorgen dat je kind
reeds gewassen en klaar voor bed is)
merken we dat er een grote bereidheid
is bij onze ouders. Het zit ’m vaak in
kleine dingen, die er voor zorgen dat de
begeleiders iets meer ruimte krijgen om
kwaliteitsvol met onze cliënten bezig te
zijn.’

VERDIEPEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERDIEPEN VERBREDEN VERDIEPEN VERNIEUWEN

De jaardoelen voor 2016 (huiselijkheid
verhogen en werkdruk verlagen)
werden daarom alvast aangevuld
met ‘Inclusie van het netwerk’. ‘Een
hogere betrokkenheid van onze ouders
en familieleden kan mijns inziens
complementair werken om onze doelen
te behalen,’ meent Hilde. Al heeft ze
ook nog enkele vraagtekens: ‘Onze
cliënten zijn het vaak al vele jaren
gewoon om de associatie te maken:

Wist je dat familieleden
van niet minder dan
39 cliënten zich in Het
GielsBos engageren als
vrijwilliger? Zij steken
een handje toe achter de
schermen, bij evenementen
of activiteiten, en zijn zo
een onmisbare schakel.

ik zie mijn mama of papa, dus ik ga
naar huis. We zullen hier heel bewust
mee moeten omgaan als we ouders
aanmoedigen om vaker aanwezig te
zijn, om duidelijkheid te scheppen in
deze nieuwe situatie voor de cliënt.
Maar ook daar wordt aan gewerkt.’

VERNIEUWEN
2015 was een jaar van verandering op vele vlakken.
Om als organisatie goed voorbereid op het appel van de zorgvernieuwing te verschijnen,
begonnen we reeds eind 2013 aan een denkoefening omtrent onze organisatiestructuur.

Een grotere ingreep voor de organisatie van onze
cliëntenzorg was de spreiding van onze vroegere teams
‘Dagbesteding’. Waar deze dienst vroeger centraal
werkte, en als het ware haar diensten ‘aanbood’ aan onze
residentiële cliënten, maken onze nieuwe ‘acti-teams’ deel
uit van ons aanbod ‘Verblijf’. De acti-teams zijn ieder
verbonden aan twee woonerven.
Een van de doelstellingen van de
reorganisatie was om de continuïteit
van de activiteiten te verhogen. Het
team werkt met gespreide dagen en
uren, en tracht verlofregelingen op
elkaar af te stemmen. Zo is er steeds
een aanspreekpunt aanwezig, en ook
tijdens de gegeerde vakantieperiodes
gaan activiteiten door. Van de woningen
kregen ze alvast positieve en verraste
reacties.

We stelden ons de vraag of onze diensten optimaal op elkaar afgesteld waren om nieuwe
ondersteuningsvragen op te vangen en te beantwoorden.
Vele uren overleg en enkele voorstellen tot vernieuwd organogram later zagen we in
2015 door de bomen een nieuw GielsBos verschijnen. De grootste veranderingen vonden
plaats in de cliëntenzorg, al pasten ook andere, minder zichtbare diensten zich aan.

Een schijnbaar kleine ingreep in het dagelijkse
functioneren van de woningen blijkt nu verrassende
vruchten af te werpen. De begeleiders van Merel 1 kregen
bijvoorbeeld nieuwe appreciatie voor hun huishoudhulp
Leen.
Sinds 2015 krijgt iedere woning
halftijdse ondersteuning van een vaste
huishoudhulp. Deze huishoudhulp maakt
nu volwaardig deel uit van het team dat
instaat voor het dagdagelijkse reilen en
zeilen in de woning. Dat zorgt voor een
nieuwe dynamiek.
Lotte (teamleider Merel 1) vertelt:
‘In ons geval is de beloofde halftijdse
ondersteuning (2,5 dagen per week)
van de huishoudhulp maar anderhalve
dag geworden. Dat heeft te maken met
het feit dat Leen slechts 80% werkt, en
dat zij omwille van haar leeftijd ook
bijkomende verlofdagen heeft die ze
regelmatig moet inplannen. Uiteraard
vinden we dat jammer, want we
merken dat we de extra handen kunnen
gebruiken.’
‘Maar toch: waar er voordien twee keer
per week afwisselend iemand langs
kwam om de vloeren te poetsen, zien
we nu altijd Leen verschijnen. Ze is
een vaste waarde geworden in onze
woning: niet alleen is ze meer aanwezig
dan vroeger, we merken dat de
betrokkenheid van en naar de cliënten
groter is. Onze cliënten kennen haar,
en omgekeerd. Leen toont, meer dan
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vroeger, interesse in het pedagogische
aspect van ons werk: ze denkt mee na
over hoe ze kan bijdragen en dat mist
zijn effect niet.’
Om een voorbeeldje te geven: op een
middag had Frans geen zin om te gaan
rusten, hij wilde in de zetel blijven
zitten. Op zich geen probleem, maar
Leen nam initiatief: zij wandelde naar
Frans’ kamer, rekte zich uit en zei: “Als
jij niet wil rusten, Frans, dan zal ik het

wel doen!”, en ging op bed liggen. In
een oogwenk sprong Frans uit zijn zetel
en eiste zijn bed op. Niemand had dit
van Leen verwacht, maar iedereen vond
het prachtig.
Leen reageert: ‘Ik haal meer voldoening
uit mijn werk dan vroeger. Ik hoor
er meer bij! Ik merk dat de teams
van ‘mijn’ twee woningen me meer
betrekken, en dat de cliënten vaker
iets komen vertellen. Doordat ik ook de
enige huishoudhulp van de woning ben,
kan ik bovendien mijn werk zelfstandig
plannen en mijn verantwoordelijkheid
ten volle opnemen. Ik had het niet
meteen verwacht toen de veranderingen
werden aangekondigd, maar ik geef
toe: ik ga nu met een beter gevoel naar
huis dan vroeger!’

Leen geniet van de
sterkere band met de
cliënten.

VERDIEPEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERNIEUWEN VERBREDEN VERDIEPEN VERBREDEN VERDIEPEN VERNIEUWEN

Teamleider Kathleen
vindt dat ze het
getroffen heeft met
haar teamleden.

Kathleen is teamleider van het Acti-team
van Merel en Vos. Zoals vele collega’s
van de voormalige dagbesteding zien
haar dagen er nu anders uit.
De aanpassing was groot, en sommige
teamleden geven toe niet blij geweest
te zijn met de veranderingen, en dat
ze twijfelden aan de meerwaarde. Dat
mag niet verbazen, want bv. een in
autisme gespecialiseerde medewerker
wijdde zich voordien enkel en alleen
aan cliënten met een autismeproblematiek. Nu werken zij meer
gevarieerd, wat zowel voor- als nadelen
heeft. Voor onze cliënten betekende het
in sommige gevallen een blij weerzien
met oude bekenden, voor andere een
kennismaking met nieuwe gezichten.

4 woonzorgunits (van
ieder twee woonerven), dus
ook 4 acti-teams.
De grootste woonzorgunit
telt 100 residentiële
cliënten, de kleinste 58.
De acti-teams variëren in
aantal personen tussen 2
en 10 personen.
Vijf teamleden die dagelijks verspreid
over tien woningen aan het werk
zijn… Kathleen voelde van in het prille
begin de noodzaak om het teamgevoel
te voeden. Daarom vinden er op
maandagvoormiddag geen individuele
activiteiten plaats. Eén keer per maand

Een ‘vrouwen-verwendag’
als teamactiviteit.

vergadert het team dan, de andere
maandagen organiseren zij gezamenlijk
een groepsactiviteit. De woningen
worden dan ruim op voorhand ingelicht
over de aard van de activiteit, en
ze kunnen er op inschrijven. Tijdens
deze groepsactiviteit krijgt het team
de gelegenheid tot kruisbestuiving: ze
leren elkaar en ook andere collega’s (bv.
begeleiders van deelnemende cliënten)
beter kennen, ze steken nieuwe ideeën
van elkaar op. Het team ervaart het
ook als een groot pluspunt dat ze op
deze manier ook cliënten ontmoeten
die geen deel uitmaken van hun vaste
programma.
De cliënt staat centraal én het
teamgevoel
wordt
aangewakkerd:
meerdere vliegen in één klap.

Maandelijks organiseert het team
een gezamenlijke activiteit.

Samen, als team, besloten Ilse, Leen,
Viviane, Nine en Kathleen vanaf dag
één om toch het beste van zichzelf te
geven. Waar er soms heimwee de kop
opsteekt als we over de specialisaties
praten, heerst er bij de meesten ook
enthousiasme over het vaker met
dezelfde cliënten werken. Je leert
elkaar beter kennen, en zo ontstaat
er ruimte om al eens iets nieuws te
proberen.
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Het GielsBos vzw

Minder zichtbaar voor de cliënten en hun netwerk,
maar van enorm belang voor het dagelijkse functioneren
van Het GielsBos: ook de administratieve diensten werden
hervormd om de efficiëntie te verhogen.

Frank is de nieuwe teamleider van de
financiële en cliëntenadministratie.
Frank werkte voordien al jaren op de
financiële dienst, en heeft er sinds
2015 een takenpakket bij genomen.
Waar voorheen de financiële dienst
en de cliëntenadministratie hun
werk afzonderlijk uitvoerden, maken
ze sinds 2015 deel uit van één en
hetzelfde team om de samenwerking te
bevorderen. De cliëntenadministratie
ontfermt zich namelijk o.a. over de
kwartaalafrekeningen voor cliënten,
waar uiteraard een sterke link met de
financiële kant van de zaak zit.
Frank vatte meteen de koe bij de
horens: als de twee teams één zouden
worden, moest er meteen gewerkt
worden aan het samen-gevoel. Om
te beginnen gingen ze samen aan de

In 2015 mochten we ook de vruchten plukken van een
vernieuwing die al een jaar voordien werd ingezet. In de
lente van 2014 verhuisden namelijk in totaal 66 cliënten
van Het GielsBos naar een gloednieuwe woning, speciaal
ontworpen naar hun ondersteuningsnoden.

slag om de kantoren optimaal in te
richten. Iedereen dacht mee na, en
deed voorstellen. Een verhuis naar de
andere kant van de gang, een muurtje
en een verbindingsdeur later werken
beide diensten nu als twee handen op
één buik.
Een nauwere samenwerking betekende
ook dat het team op zoek ging naar
‘winst’: was er ruimte voor verbetering?
Die was er, en het hele team greep de
kans. Er bleek bv. enorme tijdswinst
te halen bij registratie van financiële
verrichtingen.
Voordien
legden
bankuittreksels een parcours af via
de cliëntenadministratie, die twee
manuele handelingen uitvoerde, om
dan bij de financiële dienst geboekt
te worden bij de juiste cliënt.

Frank: Dankbaar voor mijn team.

Na enig onderzoek bleek dat dit
geautomatiseerd kon worden. Dit was
enkel mogelijk doordat alle collega’s
ingesteld stonden op verbetering.
De geboekte tijdswinst kan nu nuttig
besteed worden aan het opvolgen van
alle veranderingen binnen de sector,
en aan het grondig uitpluizen welke
gevolgen dit heeft voor Het GielsBos
en haar cliënten. De financiële
en
cliëntenadministratie
bereiden
zich volop voor op de aankomende
Persoonsvolgende Financiering, en wil
hierbij niet over een nacht ijs gaan.
Frank is maar wat blij dat de voormalige
teamleider cliëntenadministratie Julie
in zijn team zit: wat een schat aan
informatie en dossierkennis deze dame
bezit, dat is goud waard! Over heel de
lijn klinkt er veel waardering en zelfs
dankbaarheid voor zijn team, zijn
teamspelers.

Tot 31/12/2014 was Het GielsBos erkend als internaat en tehuis.

Zo verhuisde Peggy naar Rozendries 2,
een nieuwbouwwoning die helemaal
voorzien is op personen met een hoge
verzorgingsbehoefte. De Rozendrieswoningen
werden
ontworpen
met niet alleen veel lichtinval en
manoeuvreerruimte voor rolstoelen, het
opzet was ook om de privacy van onze
cliënten beter te garanderen. Geen
gemeenschappelijke slaapkamers meer,
maar voor ieder een eigen kamer. De
nieuwe woning biedt de mogelijkheid
om gemeenschappelijke ruimtes anders
in te delen: er zijn meer plekjes waar
je al eens iets anders ziet of kan doen.
Vooral deze indeling geeft extra vrijheid
en mogelijkheden.
Laat Peggy nu een dame zijn die gesteld
is op rust en kalmte. Wanneer er te veel
drukte rondom haar is, wordt zij zelf
bijzonder onrustig, en gaat helemaal
buiten zichzelf. Ze zet het dan op een
roepen en gillen om haar ongenoegen te
uiten.

In haar vorige woning was er geen
keuze: ze moest een kamer delen. In
de rest van de woning was er evenmin
veel mogelijkheid om haar wat af te
zonderen en zo rust te geven. Om
toch enigszins aan haar behoeften
tegemoet te komen ontruimden haar
begeleiders zelfs een ruime ingebouwde
linnenkast, om daar toch een eigen
plekje voor Peggy te creëren. Peggy’s
‘ABO’ (AandachtsBewoner Opvoeder)
Leen blikt terug op die periode: ‘Als je
er nu bij stil staat was het best zielig,
dat ze zo’n nood had aan rust en dat we
haar zo weinig konden bieden. In onze
ondersteuningsdoelen, die we samen
met een multidisciplinair team voor
Peggy opstelden, gaven we aan dat we
hier aan moesten werken. Dat deden we
ook, heel bewust en met z’n allen.’

‘De verhuis naar Rozendries heeft voor
Peggy een enorme impact gehad. Voor
onze ogen zagen we haar veranderen. En
al snel merkten we dat een aantal van
haar individuele ondersteuningsdoelen
stilaan gerealiseerd werden, mede
dankzij de nieuwe woonomgeving!
Niet alleen kan ze makkelijk inslapen in
haar eigen kamer, ook in de leefruimte
is er ruim mogelijkheid om haar
eventjes wat rust te gunnen en apart
te zetten wanneer zij aangeeft er nood
aan te hebben. Zo geraakt Peggy nog
zelden over haar toeren, verliest ze
zichzelf niet meer in haar onrust. En
dat zorgt er dan weer voor dat we Peggy
meer kunnen betrekken bij alledaagse
bezigheden zoals de maaltijden.
Bovendien merken we als team dat we
het makkelijker vinden Peggy positief te
benaderen dan vroeger. De frustratie is
weggeëbd, zowel bij haar als bij ons!’

Enkele doelen die
werden opgenomen in
Peggy’s individuele
ondersteuningsplan in
2013:
• Sfeer rondom mij: Peggy
heeft nood aan een
rustige omgeving
• Een ontspannen
eetsituatie
• Een positieve manier
van omgaan
• Nabijheid: ondanks
de nood aan rust, wil
Peggy wel nabij en
betrokken zijn.

Woonerf Rozendries

Vanaf 2015 werd dit omgezet naar Multifunctioneel Centrum (MFC) en Flexibel Aanbod
Meerderjarigen (FAM) via de beheersovereenkomsten tussen VAPH en de voorzieningen.
Vanaf 2016 worden MFC en FAM verankerd in besluiten van de Vlaamse Regering.
Telkens met grote of kleine verschillen in afspraken met de cliënten waardoor charters,
protocols en individuele dienstverleningovereenkomsten moeten aangepast worden.
Wederom werk voor de administratie!

Jaarverslag 2015
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Eveneens nieuw sinds 2015 is ons ‘Mobi-team’.
Het woord suggereert het al: dit team werkt (ook)
op verplaatsing, en biedt uitsluitend ondersteuning
aan cliënten die niet in Het GielsBos wonen.

VERBREDEN
Met de uitbreiding van ons aanbod naar niet-residentiële cliënten, wisten we dat er
nood zou zijn aan één centraal aanspreekpunt binnen de organisatie.
Nog voor het goed en wel opgericht was, spraken we over een soort ‘loket’, waar mensen
zowel informatie als ondersteuning konden aanvragen.

Het tweekoppige team timmert met passie en gedrevenheid
aan hun weg, soms tot hun grote blijdschap, soms tot hun
diepe frustratie.
Degelijke vakantieopvang,
vrolijke kinderen.

Toen dit idee werkelijkheid werd, vonden we het beeld van het loket nog steeds het
duidelijkst om deze nieuwe dienst te benoemen. Zo werd ons Zorgloket geboren.
Het zorgloket wordt afwisselend bemand door Ilse, Joke en Ria.
Samen zoeken zij een antwoord op iedere ondersteuningsvraag die Het GielsBos ontvangt.
Dat vergt niet alleen gespecialiseerde kennis over regelgeving en de sector, maar ook
vertrouwdheid met de organisatie, sociale behendigheid en hier en daar een portie durf.

Want we kunnen niet op iedere vraag een antwoord
bieden, hoe graag we dat ook zouden willen. Niet alleen
speelt capaciteit een rol, maar soms past ons dekseltje ook
niet op het potje. Toch blijven we zoeken naar een oplossing.
Zo was Walter, de vader van tweeling Nick en Tim, al
lange tijd vragende partij voor een vorm van opvang
voor Tim.
Nick woont al sinds 2006 voltijds in Het
GielsBos, in Klaverveld 1. Broer Tim
bleef thuis wonen en ging dagelijks naar
school op SBSO De Mast in Kasterlee.
Hij miste zijn broer Nick wel vreselijk,
maar dagelijks hingen ze met elkaar aan
de lijn, en ieder weekend haalden de
broers hun hart op wanneer ze samen
thuis waren.
Met de 21ste verjaardag van zijn zoons
in het verschiet stelde Walter opnieuw
zijn vraag naar Het GielsBos toe. Tim
ging niet meer graag naar school, wat
zich liet merken in zijn gedrag en
humeur. Walter wist maar al te goed dat
hij op zoek moest naar een alternatief:
jonge mannen worden groot, en kunnen
niet eeuwig naar school blijven gaan.
Walters droom is bovendien om zijn
twee jongens samen ondergebracht te
zien in Het GielsBos. ‘Dan zal ik gerust
zijn dat ze allebei gelukkig zijn.’

Jaarverslag 2015
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Tot voor 2015 kreeg hij als antwoord:
‘Tims niveau is ‘te goed’ voor Het
GielsBos, een opname is niet mogelijk.’
Maar nu we ons aanbod verbreed
hebben, kunnen we flexibel omspringen
met vragen. Waar het vroeger ‘alles of
niets’ was, gaan we nu op zoek naar een
antwoord op maat.

In september kwam er een plaatsje
vrij in de Dagopvang in Gierle. Het was
weliswaar niet het voltijdse verblijf
waar Walter op gehoopt had, maar dat
kon voor Tim de pret niet drukken. Al na
de eerste dag was Tim dolenthousiast:
‘Hij vroeg meteen om langer te blijven,
en of hij mocht blijven slapen!’, vertelt
Walter. Wat begon als een aanbod van
één dag per week, konden we na enkele
maanden uitbreiden tot voltijdse
dagopvang. ‘Niet alleen is Tims humeur
er enorm op vooruit gegaan, hij ziet
zijn broer nu ook bijna dagelijks! We
merkten al snel dat de medewerkers
van Klaverveld 1 mee op zoek gingen
naar manieren om de tweeling tijd met
elkaar te laten doorbrengen. Hoe die
twee jongens stralen als ze samen zijn,
dat is toch onbetaalbaar?’

Ine en Liesbeth werken zowel
op verplaatsing als binnen
Het GielsBos.

‘In den beginne’ stond Liesbeth
er alleen voor: ze was blij met de
uitdaging om een aanbod uit te werken
voor mensen die in het ‘oude GielsBos’
op een ‘jammer maar helaas’ stootten.
‘Het begon in 2014: toen boden we
vakantieopvang aan met RTH. Het was
voor het eerst dat we aan kinderen
die niet in Het GielsBos woonden een
concreet aanbod konden doen. Dit
was echt een niche, want tijdens de
vakantieperiodes zaten hun ouders vaak
met de handen in het haar.

In 2015 vingen we 17
kinderen (meermaals) op
in kleine groepjes tijdens
de vakantieopvang,
gespreid over 19 dagen.
Het merendeel van deze
kinderen ontving deze
opvang via Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp.

In 2015 gingen we een stapje verder met
twee groepen, zodat we beter op het
niveau konden inspelen. De deelnemers
geven telkens aan dat ze willen terug
komen, dus dat zal wel een positief
signaal zijn, zeker?’ straalt Liesbeth.
In de nieuwe organisatievorm kreeg
onze dienstverlening naar externen een
plaatsje onder het team ‘Begeleiding’.
Liesbeth kreeg versterking van Ine,
die net als zij gespecialiseerd is in
Autisme Spectrum Stoornissen. ‘Omdat
wij ons naast de vakantieopvang ook
specialiseerden in mobiele begeleiding,

dus bij de mensen thuis, doopten we
onszelf om tot Mobi-team. Dat wil niet
zeggen dat we altijd op de baan zijn:
soms ontvangen we ook mensen hier
in Het GielsBos. We werken volledig
vraaggestuurd.’
Deze vragen komen tot bij hen via het
Zorgloket. De teamleider Begeleiding
gaat dan na of en waar er ruimte is om
de vraag op te nemen. Vaak vindt er
kort nadien een intakegesprek plaats
om de vraag te verduidelijken. ‘We
hebben het voorbije jaar veel al doende
geleerd. Ons leerpunt van 2015 is zeker
geweest om de zorgvraag af te bakenen,
en concrete doelen te stellen. Dit laat
ons zowel als ouders toe om kleine
successen te boeken, en niet té snel té
veel resultaat te verwachten.’ Ine en
Liesbeth geven toe dat de zoekende weg
soms zwaar en vermoeiend is, maar bij
ieder klein succesje zijn ze blij dit werk
te mogen doen. En Het GielsBos is maar
wat blij dat zij dit met zoveel passie en
verve doen, iedere dag opnieuw!

Kleine groepjes zorgen voor
een rustige sfeer.

Tweelingbroers Nick en Tim:
samen lekker gamen!
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Het GielsBos stelt niet alleen de vraag wat wij voor jou kunnen doen, als organisatie
staan we ook open voor jouw plannen. Het domein in Gierle en de infrastructuur leent zich
tot meer dan enkel zorgverlening voor onze huidige cliënten. We verwelkomen externe
organisaties zowel als personen, en stellen je graag voor aan Het GielsBos als een plek om
iets te doen.

Sinds de opening van Waterlelie in september 2015,
telden we heel wat nieuwe externe gebruikers.
20 individuele gebruikers uit 6 verschillende gemeenten
in de regio bezoeken regelmatig het belevingsbad, en 14
externe groepen. Tel daar nog eens 8 groepen bij die fan
zijn van onze wellnessruimte.
Voor iedereen, medewerkers en cliënten, altijd fijn om
nieuwe gezichten te zien in Het GielsBos!

Voorbeeld bij uitstek is Waterlelie. In
het najaar van 2015 verklaarden we
dit gloednieuwe belevingsbad en de
wellnessruimte feestelijk geopend.
Van meet af aan wilden we het zowel
aan onze eigen cliënten als aan collegavoorzieningen duidelijk maken: de
uitnodiging om te komen genieten van
het water staat open voor iedereen die
omwille van een beperking niet terecht
kan in een regulier zwembad. We
moedigen zowel individuele personen
als groepen die tot deze doelgroep
behoren aan om contact op te nemen
met het Zorgloket.
Zowel organisatorisch als technisch
zijn we in het najaar van 2015 op nog
enkele kinderziektes gestoten, maar al
doende leert men en vandaag zien we
dagelijks nieuwe gezichten in het water
verschijnen.
Eén van deze nieuwe gezichten is
Conny. Conny is een levendige en
goedgemutste dame, die sinds een
rugoperatie van enkele jaren geleden
nog weinig mobiel is. Dagelijks vecht
zij tegen spasmen en pijn in al haar
ledematen en rug. Omdat bij de
pakken blijven zitten niet in haar
aard ligt, is Conny voortdurend op
zoek naar manieren om het leven
aangenaam te maken.

fysiek deugd beleeft aan de wellness,
dat de warmte van de sauna ideaal is
voor zijn rugproblemen.
Erik: De weldaad van wellness.

Ook Erik, een residentiële cliënt uit
Tielen, ervaart de weldoende effecten
van Waterlelie.

‘Ik wil niet klagen. Ik heb een
fantastische partner en familie, die me
enorm steunen en helpen. Vorige maand
nog kreeg ik van mijn zwangere dochter
een borstvoedingskussen cadeau. Wat
een uitvinding: nu kan ik toch een
tijdje quasi pijnloos in de zetel zitten.
Maar het is niet makkelijk om altijd
hulpbehoevend te zijn. Ik engageer me
zoveel ik kan, bv. bij KVG en Rolmobiel.
Zo kwam ik ook in contact met iemand
van Het GielsBos die me er op attent
maakte dat ik een aanvraag kon doen
om te gaan zwemmen in Het GielsBos.
Ik woon in Gierle, en ging tot nu toe
regelmatig naar zwembad Netepark in
Herentals. De redders doen daar hun
best, maar het is behelpen en ik heb
het gevoel dat ik er overlast bezorg. Het
is ook niet makkelijk de starende ogen
naast je neer te leggen. Bovendien is er
altijd zo veel volk, dat ik bang ben om
ongewild een stamp of stoot van iemand
te krijgen, zeker in het altijd drukke
recreatiebad.’

Conny: Een wekelijks bezoek
aan het belevingsbad zorgt
voor diepe ontspanning in mijn
spieren.
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Wat een wereld van verschil met het
belevingsbad van Het GielsBos! Eén
uurtje per week geniet Conny van de
diepe ontspanning die het warme water
en de zachte verlichting en muziek haar
biedt. ‘Maximum 25 personen worden
er in het belevingsbad toegelaten per

zwemuurtje. Ik weet dus zeker dat het
rustig zal zijn. De redder staat paraat
om me in het water te hevelen van
zodra ik uit de kleedkamer kom. De
tillift is daar op voorzien en voor mij
maakt het een wereld van verschil dat
er niemand aan mijn ledematen trekt
en duwt, want daar draag ik achteraf
de gevolgen van. Ondertussen weet
de redder ook dat ik de voorkeur geef
aan gedimde lichten en relaxerende
muziek. Na enkele minuten al voel
ik mijn spieren ontspannen, en dat is
uniek. Nee, dat ene uurtje per week in
het water van Waterlelie, dat nemen
ze me niet meer af. Niet alleen geniet
ik met volle teugen in het water, ook
nadien voel ik de weldadige effecten
van die diepe ontspanning nazinderen
in mijn lichaam.’

Ons team van redders
werd samengesteld dankzij
een unieke samenwerking
met zowel de gemeenten
Lille en Beerse, als
Vlabus Vlaanderen.
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Drie keer per maand, op donderdagavond, vertrekt een klein groepje
cliënten uit de Berthoutstraat in Tielen
richting Waterlelie. Wekelijks wisselen
ze af wie mee in het busje stapt. Ook
al is Erik nogal honkvast, en is het niet
makkelijk hem te motiveren om te
vertrekken, toch geeft hij zelf aan dat
hij graag meer zou gaan. Het is voor Erik
en zijn begeleiders overduidelijk dat hij

Britt, begeleidster van Erik vertelt:
‘We wisten al langer dat Erik
waarschijnlijk baat zou hebben bij een

regelmatig bezoekje aan bv. een sauna
of infraroodcabine. Maar reguliere
wellness is niet goedkoop, dus bleven
dergelijke bezoekjes meestal beperkt
tot vakanties. Voor ons, en voor Erik
bij uitstek, is de wellnessruimte van
Waterlelie een echte aanwinst!’

Het GielsBos in cijfers
DE CLIËNT CENTRAAL

Ook voor we MFC / FAM werden, bood Het GielsBos al
een logeerfunctie aan, binnen de mogelijkheden van de
regelgeving. Sinds 2015 waren deze mogelijkheden ruimer.
Het team van Rozendries 2 had dit goed begrepen, en toen
hen, via de familie van een cliënt een hulpvaag ter ore
kwam, besloten zij bereidheid te tonen.
Het ging om peutertje Jefke*. Zijn
verzorgingsnoden waren zo groot dat zijn
moeder het moeilijk nog kon redden. Ze
kreeg hulp van vrienden, die de zorg al
volledig hadden overgenomen, maar nu
gaven deze mensen aan dat het te veel
werd om te dragen.
Rozendries 2 is een team dat van
aanpakken weet, en dat iedere
verandering zo positief mogelijk
probeert te benaderen. Toen zij het
verhaal van Jefke hoorden, staken ze
de koppen bij elkaar en lieten ze aan
het Zorgloket weten dat indien er een
vraag zou komen vanwege deze familie,
zij als team bereid waren om Jefke
er als langdurige logee bij te nemen.
Geen klein engagement, als je weet
dat onze Rozendries-woningen bewoond
worden door onze meest intensief
zorgbehoevende cliënten.
Korte tijd nadien kwam het peutertje
toe in Het GielsBos. Maar waar iedereen
optimistisch aan dit verhaal begon,
stootten ze snel op moeilijkheden.
De communicatie met de ouders
verliep stroef. Afspraken werden niet
nagekomen, en het team zag ook in dat
de situatie verwarrend was.

2. Cliëntprestaties FAM / MFC / RTH
5

4

1

totaal

6

6 cliënten
enkel verblijf (nachten)

verblijf + dagopvang + begeleiding

341 cliënten
enkel begeleiding

verblijf + dagopvang

22 cliënten

%
84

dagopvang + begeleiding

enkel dagopvang
21 cliënten

enkel dagopvang

dagopvang + begeleiding
17 cliënten

enkel begeleiding

verblijf + dagopvang
0 cliënten

enkel verblijf (nachten)

verblijf + dagopvang + begeleiding
Het verhaal eindigde in mineur: door
gebrek aan professionele verzorging
tijdens zijn weekends thuis, moest Jefke
opgenomen worden in het ziekenhuis,
waarna zijn mama de samenwerking
met Het GielsBos beëindigde en besloot
de zorg terug zelf op te nemen.

Teamleider Pauline: ‘We zijn een
ervaring rijker. Als Jefke morgen
terug zou komen, zullen we hem met
open armen ontvangen, zelfs mét alle
problemen die we al gehad hebben. Zo
werkt ons team nu eenmaal: niet elke
ervaring moet rooskleurig zijn om er
iets positiefs uit te leren.’
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Op 31 december 2015 hadden we 310 residentiële cliënten in Het GielsBos.
We namen in 2015 afscheid van 7 residentiële cliënten en mochten ook 8 nieuwelingen verwelkomen.
Bij een open plaats gaan we eerst na of er een interne overplaatsingswens of -nood is die in aanmerking komt voor de betrokken
woning. Zo vonden dit jaar 3 residentiële cliënten van Het GielsBos een thuis op een andere woning.
Met de bezettingsgraad vergelijken we het aantal geregistreerde nachten (99.612 voor 2015) met de maximale capaciteit van
het jaar (313 bedden en 365 nachten in 2015).
Voor 2015 bedraagt de bezettingsgraad van onze 313 bedden in verblijf 87,2%.

Aangezien Jefke als ‘logee’ in
Het GielsBos verbleef, bleef de
verantwoordelijkheid
voor
zowel
verzorgingsmateriaal
als
medische
verzorging bij de ouders. Dit bracht niet
alleen een paar praktische problemen
met zich mee, ook ethisch voelde het
team de nauwe schoentjes. Onze eigen
medische dienst had geen bevoegdheid,
maar zag wel dat er nood was aan
behandeling!

Het team van Rozendries 2 blijft met
een gemengd gevoel achter: als team
hebben ze enorm geïnvesteerd in het
welslagen van deze opdracht. Zouden
ze het opnieuw doen?
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1. Bezettingsgraad

In 2015 boden we logeren’
aan onder 4 verschillende
vormen: RTH (Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp),
MFC (Multi-Functioneel
Centrum), FAM (Flexibel
Aanbod Meerderjarigen)
en PAB (Persoonlijk
AssistentieBudget).
Anders dan voorbije jaren
was dit niet noodzakelijk
24-uursopvang, maar
kon dit ook in dagdelen
opgenomen worden, al dan
niet in combinatie met
een overnachting.

De toename van het aantal cliënten in 2014 is voornamelijk toe te schrijven aan de fusie met ‘t Margrietje (vzw Gehandicaptenzorg
Kasterlee-Lille) en RTH.
Door de zorgvernieuwingsprojecten MFC / FAM en RTH realiseerden we in 2015 een aanzienlijke stijging.
In 2015 boden we aan 407 cliënten zorg en ondersteuning aan in het kader van MFC, FAM en RTH.

450

Aantal registraties per ondersteuningsfunctie in 2015

407

400

Registratie Verblijf
(nachten)
in onze 313 bedden

Registratie Dagopvang
(dagen)

aantal
cliënten

aantal
nachten

aantal
cliënten

MFC

49

11.176

51

FAM

293

88.367

RTH

9
351

375
350

300

300

299

250

TOTAAL

(*) Om privacyredenen werd de naam
gewijzigd.
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2012

2013

2014

aantal
dagen

Registratie Begeleiding
(ambulant of mobiel)
aantal
cliënten

aantal
begeleidingen

11.302,50

0

0

303

90.869,50

6

270

69

40

291,50

39

470

99.612

394

102.463,50

45

740

2015
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Het GielsBos in cijfers
WERKEN IN HET GIELSBOS

3. Opleidingsniveau

OPLEIDINGSNIVEAU

zonder opleiding
lager secundair

1. In- en uitstroom

4,05%

4,11%

4,61%

4,04%

75%

48,39%

48,03%

50,35%

48,92%

35,89%

36,61%

33,57%

34,79%

4,05%

4,91%
6,33%

5,67%
5,80%

6,24%
6,01%

hoger secundair

110

In de loop van 2015 traden 108 nieuwe medewerkers in
dienst en verlieten 98 medewerkers Het GielsBos.
Daar waar in 2012 en 2013 de uitstroom hoger lag dan
de instroom, zien we in 2014 en 2015 het omgekeerde
gebeuren.

100%

108

bachelor

50%

master

100

98

97

25%

94

LEEFTIJD + GESLACHT

92
90

0

87
85

>61

3

56-60

16

51-55

18

46-50

14

41-45

15

36-40

4

7

2012

2013

2014

2015

82
80

52

2012

2013

2014

2015

70
63
71
77

31-35

6

26-30

11

21-25

9

<20

1

20

7

7,62%

2. Leeftijd en geslacht medewerkers

55

Op 31 december 2015 telde Het GielsBos 603
gemotiveerde collega’s: 97 mannen en 506 vrouwen.
Zij vertegenwoordigen 504,86 voltijdse equivalenten
en zijn gemiddeld 41 jaar oud.
In 2015 voltooiden 149 stagiairs een stage in Het
GielsBos en stelden we 7 jongeren te werk uit het
project deeltijds leren / deeltijds werken.

60
51
0
0

20

40

60

80

DIENSTANCIENITEIT

100%
LEEFTIJDSOPBOUW

24,10%

LEEFTIJDSOPBOUW

75%
100%

9,64%
16,87%

75%
13,43%

50%

27,88%

11,56%

14,90%

16,25%

< 35 jaar

16,99%

15,42%

13,76%

35 - 44 jaar

12,78%

12,65%

13,43%

45 - 49 jaar

29,07%

27,56%

26,87%

50%

25%

55 +
32,18%

29,60%

29,47%

32,06%

31,34%

11,73%

10,57%

11,11%

12,26%

12,48%

11,28%

12,56%

12,61%

15,25%

14,59%

33,91%

32,75%

29,64%

31,67%

14,46%
14,79%

50 - 54 jaar

0
25%

30,65%

4. Dienstanciënniteit
0 - 5 jaar
6 - 10 jaar

2012

2013

2014

2015
11 -15 jaar

29,69%

16 - 20 jaar

0

2012

Jaarverslag 2015

2013
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2014

2015
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FUNCTIEKENMERKEN

5. Functiekenmerken
100%

zorggebonden functie

19,79%

19,38%

18,51%

20,71%

LEEFTIJDSOPBOUW VRIJWILLIGERS

75%

organisatiegebonden functie

16 - 19 jaar

100%
50%

80,21%

80,62%

81,49%

1,55%
5,43%

79,29%

2,33%

1,41%
6,34%

8,53%

75%

9,86%

4,59%
9,69%
5,10%
8,16%

20,93%

25%

2,11%

20,42%

5,31%

20 - 29 jaar

12,39%
4,87%

30 - 39 jaar

10,62%

40 - 49 jaar

19,90%
21,24%

50%
0

6. Vrijwilligers

2012

2013

2014

25,58%

21,43%

2015

21,68%

25%

Ook in 2015 was de medewerking van
onze vrijwilligers van onschatbare
waarde. We konden rekenen op de
inzet van maar liefst 322 vrijwilligers.
Het aantal uren vrijwilligerswerk
in 2015 komt overeen met bijna 10
voltijdse equivalenten. Het aantal
vrijwilligers is de laatste twee jaar
sterk toegenomen.
Er is bovendien een duidelijke groei
in het jongere vrijwilligersbestand.
We merken echter ook een afname
van onze oudere populatie (70 jaar en
ouder). Zij haakten de laatste jaren
voornamelijk af omwille van medische
redenen.
Onze vrijwilligers nemen vooral
individuele taken op (bv. vrijwilliger en
cliënt gaan samen wandelen, fietsen,
iets drinken, …).

50 -59 jaar

24,65%

27,13%

27,46%

25,51%

AANTAL VRIJWILLIGERS
8,53%

0

2012
340

7,75%

2013

17,70%

70 - 79 jaar

6,19%

ouder dan 80 jaar

5,61%

2014

60 - 69 jaar

2015

322

LEEFTIJDSOPBOUW VRIJWILLIGERS

255

252

SOORT VRIJWILLIGERSWERK
SOORT VRIJWILLIGERSWERK

179

170
135

individuele activiteit

85

100%
30,49%

groepsactiviteit

37,50%

75%

0

38,93%

14,63%

2012

2013

2014

2015

ondersteunende activiteit

AANTAL VRIJWILLIGERS

11,98%

50%

30,52%

17,21%
16,43%

VRIJWILLIGERS IN VOLTIJDSE EQUIVALANTEN

VRIJWILLIGERS IN VOLTIJDSE EQUIVALENTEN

10

25%

54,88%

50,52%

44,64%

52,27%

9,81

0
2012

9

2014

2015

7,97

8

COLOFON

7

Foto’s:
6

2013

5,87

5,70

Redactie: Roos Van Bruggen en Annick Baeyens
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Sine Van Menxel
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Dit jaarverslag kwam tot stand met medewerking van vrijwel alle diensten van Het GielsBos. Met bijzondere dank aan
iedereen die zijn of haar verhaal heeft ingezonden om te delen in dit jaarverslag, en aan alle geïnterviewden.
Een hartelijke dankjewel aan alle cliënten en familieleden, medewerkers en vrijwilligers van Het GielsBos.

Het GielsBos vzw
Vosselaarseweg 1, B- 2275 Gierle
tel 014 60 12 11
info@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be

