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Voorwoord 

Leen Vanermen 

Directeur Kamiano 

Beste allen, 

Ik schrijf dit voorwoord in een, op zijn zachtst gezegd, bizarre periode. We zitten in een ‘zachte’ lock-down 

omwille van COVID-19, ook al kan je dit in onze sector moeilijk zacht noemen. Onze zorggebruikers mogen 

geen enkel bezoek ontvangen, ons dagcentrum is toe, de begeleiding werkt met mondmaskers en extreme 

hygiënemaatregelen. 

Gelukkig hebben we 2019 om op terug te kijken. Weer onnoemelijk veel warme momenten zoals onze vie-

ring van 5 jaar Groenhoef, de opening van Ter Boogaerde, een fantastisch zomerprogramma, ….           

U leest er alles over in wat volgt. 

In 2019 hebben we jammer genoeg moeten afscheid nemen van Raf en Recep. Zij waren deel van ons grote 

gezin en worden gemist.  

Verder was 2019 ook het jaar van correctiefase 2 en de beleidsnota van Minister van Welzijn Beke waarin 

besparingen opgelegd worden. We werden rond de oren geslagen met besparingen, met ‘minder’, met ‘niet 

meer’, met ‘afschaffen’, met wat ‘niet kan’.  

We willen deze tendens, om vooral te spreken in wat niet kan, niet verder zetten. We willen constructief 

blijven samenwerken met de gebruikers. Met dat doel werd een klankbordgroep opgericht met vertegen-

woordiging van gebruikers, families, directie en bestuur. In deze groep wordt op een zeer opbouwende ma-

nier nagedacht over mogelijke efficiëntiewinsten, kosten die kunnen vermeden worden en kosten die even-

tueel doorgerekend worden.  

Wij willen verder blijven investeren in deze kwaliteit van zorg. Dit onder andere door een extra hoofdbege-

leider aan te werven in Groenhoef en door de dagbesteding in Ter Boogaerde op volle kracht te brengen. 

Onze medewerkers zijn een cruciale schakel in dit proces. Arbeidsvreugde, vorming, coaching en communi-

catie hebben een directe impact op de kwaliteit van de zorg.  

Partnerschap met zorggebruikers, families en collega’s is heel belangrijk, ook al worden we ook hierin uitge-

daagd. De beslissingen die we als directie moeten nemen worden er niet makkelijker op, maar moeten 

steeds gestoeld zijn op wat telt, namelijk deze kwaliteit van zorg. Voldoende communicatie, dialoog, beluis-

teren van elkaar, zijn daarvoor essentieel. We hopen dan ook dat deze focus kan bijdragen in de  gedragen-

heid van beslissingen, of op zijn minst tot wederzijds begrip.  

Laat ons vooral met warmte terugdenken op het voorbije jaar en vol hoop samenwerken in 2020. Laat ons 

veel samen praten, lachen, verbindingen leggen, er zijn voor elkaar. 

20 maart 2020 
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KAMIANO in woord en beeld 
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XI.  Dagbesteding in Ter Boogaerde 
1.  Ter Boogaerde, een overzicht van het eerste jaar.  

 Bart Coosemans 

14 januari 2019. Een dag waar reeds zeer lang werd naar uitgekeken en afgeteld.  

Dienstencentrum Kamiano kan zijn afdeling Ter Boogaerde openen in Zoutleeuw. 
De eerste bewoners nemen hun intrek en kunnen beginnen bouwen aan een thuis. 

Samen met de toen nog kleine groep bewoners werden de eerste wegwijzers gemaakt zodat iedereen 
“De Weermuur 1” kon vinden. 
De “houtbewerkers” onder onze bewoners hebben hier hun eerste klus geklaard. Het stond al snel 
vast dat er nog andere karweitjes gingen volgen. 

Samen met de bewoners hebben we enkele ideeën op papier gezet en plannen gemaakt.  

We gingen aan de slag: De paletten werden opgehaald bij een bedrijf in Zoutleeuw.  

Ze werden uit mekaar gehaald en op maat verzaagd en afgeschuurd. Het bouwplan werd gevolgd en 
samen werden dan onze bank en bloembakken in mekaar gezet. Een vrijwilligster kroop achter haar 
naaimachine om de kussensloop perfect op maat te maken. 

Iedere bewoner heeft er zijn/haar steentje in bijgedragen en nu kunnen we samen genieten op ons 
terras 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

De studionummers werden op MDF gezet, uitgezaagd en geschilderd zodat iedereen zijn/haar eigen 
“huisnummer” kan krijgen. Een precisiewerkje dat met veel gevoel voor detail werd uitgevoerd. 

Ook heel wat kookactiviteiten werden in 2019, letterlijk, gesmaakt. 

Er werden regelmatig lekkere ontbijtjes en avondmaaltijden bereid met bewoners en vrijwilligers. 

Onze oven in de keuken heeft zijn dienst al mogen bewijzen. De geur van versgebakken koekjes, taart 
en cake vulden regelmatig leefruimte en gangen. 
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Op uitstap gaan, wie doet dat niet graag? Onze bewoners alleszins wel. Kortbij of veraf, het maakt niet 
uit, zolang het maar plezant is: naar de voetbal in KRC Genk, even gaan smullen in de ‘Cleyne Taefel’, 
wandelen in het stadspark, ….   Tijdens de zomervakantie gingen we zelfs een dagje naar ‘Dierenrijk’ in 
het Nederlandse Mierlo. Met de hulp van vrijwilligers werd het voor onze mensen een dag om nooit te 
vergeten.  

 

Van bij de opstart was connectie maken met de buurt en de mede-inwoners van Zoutleeuw ons streef-
doel. En of we er in geslaagd zijn! Dagelijks komen er mensen langs die zwaaien of een praatje maken en 
we krijgen ook veel uitnodigingen om deel te nemen aan allerhande activiteiten.  

Een kleine greep: Winkelen in de buurtwinkel, waar we aan de kassa 
met een lach en een grapje geholpen worden. 

In de bib van Zoutleeuw werden 
we vaste bezoekers, we kregen 
onze eigen ontlenerskaart en de 
medewerkers hielpen ons op weg 
met luisterboeken.  

Plaatselijke verenigingen die een 
culturele activiteit organiseren, 
weten ons ook te vinden. 

Wat zeker niet vergeten kan worden, is de fantastische samenwerking met de stad Zoutleeuw. Telkens 
ze iets plannen, krijgen we spontaan een uitnodiging. Geweldig hoe deze samenwerking loopt. Het sche-
pencollege is ook vertegenwoordigd in onze vrijwilligerswerking. Het stadhuis is van bij aanvang geen 
onbekend terrein voor de bewoners. (Ook de taart en de koffie is er lekker.) 

Ook met dichtere buren worden er tal van activiteiten georganiseerd: lagere schoolkinderen uit de Tin-
teltuin, de Freinetschool op de hoek van de straat, en bewoners van WZC Ravelijn komen geregeld op 
bezoek. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
In de Winning, een sociaal inclusieve onderneming die werkt aan een arbeids-

markt waar plaats is voor iedereen, zijn we gaan koekjes bakken die op de open-

deurdag werden verkocht. Voor onze bewoners was het de eerste keer dat ze in 

een echte bakkerij aan de slag konden gaan.  

Ook “thuis” zaten we niet stil en werden er heel wat leuke momenten beleefd! 

We mochten onze favoriete liedjes doorgeven aan Ben, kameraad van onze Mathias, die ze dan moeite-

loos speelde op zijn keyboard.  We hebben zelfs onze eigenste huis-dj!  DJ Rob haalt zijn discobar uit en 

laat zijn discolichten flikkeren op talloze gelegenheden. Kaarten doen we graag en ook onze home-

cinemazaal is een succes. En telkens er een wenskaartje moet gemaakt worden, zijn er wel een aantal 

huisgenoten die niet te houden zijn. Ons Bea voorziet ze telkens van een mooie en passende tekst.   
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Er moeten toch ook wel zeker enkele speciale en unieke momenten doorheen het jaar in de verf gezet 

worden.  Elke “speciale” dag kregen we bezoek: de Sint en zijn roetpieten kwamen langs, de Kerstman 

bracht cadeautjes en ook de paashaas kon niet ontbreken. 

Als er kan gefeest worden, laten we het niet na. Heel fijne momenten beleefden we zo al. De families en 

vrijwilligers werkten mee aan de voorbereiding (alles was steeds home-made), en feestten ook steeds 

mee. Met meer dan 30 rond de tafels was geen uitzondering.  

Zeker niet te vergeten was onze eerste kerstactie. Wat een succes! Vrijwilligers gingen aan de slag om  

thuis en bij ons ongelooflijk veel dingen te knutselen om te verkopen voor Ter Boogaerde.  Kijk maar naar 

de fantastisch mooie, gehaakte kerststal. Op de kerstmarkten van Linter, Glabbeek en Zoutleeuw kon je 

ons vinden. 

Ook de kindergemeenteraad van Glabbeek schaarde zich achter deze actie. Ze kwamen op bezoek om 

kennis te maken en stelden zich een zeer hoog doel: de opbrengst van hun kerstactie alleen zou ons een 

Bobath-therapietafel opleveren. En ja hoor, hun plan is grandioos geslaagd!  
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Het weekend van 27 september was ons grote feestweekend. Op 27 september werd ons mooie ge-
bouw officieel geopend. Onder andere Roger Mertens, 1 van de drijvende achter Ter Boogaerde van-
uit de stad Zoutleeuw en Eddy Glaude, onze voorzitter kwamen aan het woord. Ook één van de zorg-
gebruikers nam het woord en zijn omschrijving van het staand en zittend personeel zal ons allemaal 
nog lang achtervolgen! De Winning zorgde voor een lekker hapje en drankje. Alle aanwezigen waren 
unaniem, Ter Boogaerde mag er zijn, zowel qua gebouw als qua werking! 

Op 29 september vond dan onze eerste opendeurdag plaatst. Helemaal georganiseerd door het team 
van Ter Boogaerde met hulp van vele vrijwilligers. (dan zou ik de zin zeggen die van Bart komt: de 
dag was een overdonderend succes……, daarna de bedanking aan de bv’s 

 

 

Het weekend van 27 september 2019 was ons grote feestweekend. Op vrijdag 27 september werd ons 
mooie gebouw officieel geopend. Onder andere Roger Mertens, 1 van de drijvende krachten achter Ter 
Boogaerde vanuit de stad Zoutleeuw, en Eddy Glaude, onze voorzitter, kwamen aan het woord. Ook 
één van de zorggebruikers gaf een speech en zijn omschrijving van het staand en zittend personeel zal 
ons allemaal nog heel lang bijblijven! De Winning zorgde voor een lekker hapje en drankje. Alle aanwe-
zigen waren het unaniem eens, Ter Boogaerde mag er zijn, zowel qua gebouw als qua werking! 

Op zondag 29 september vond dan onze eerste opendeurdag plaats. Helemaal georganiseerd door het 
team van Ter Boogaerde met hulp van vele vrijwilligers. De dag was een overdonderend succes: Ter 
Boogaerde barstte uit zijn voegen. Elk hoekje, elke stoel in huis, was bezet. Gezelligheid troef, met veel 
animatie, live muziek en lekkers!  

We willen graag enkele BV’s bedanken voor hun bijdrage aan het succes van deze dag: Wim Swerts, 

striptekenaar van o.a. Vertongen & Co en eveneens echtgenoot van onze Dominique, heeft Herman 

Verbruggen, alias Markske uit De Kampioenen, en Sabien Tiels, Vlaamse singer-songwriter kunnen 

strikken om present te zijn op onze opendeurdag. Bedankt allemaal, jullie optreden was fantastisch!   
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II.  
G 

Van Groenhoef naar Kamiano in 1 jaar tijd... 

IV.  

 

 

 
 

2. Dichtkunst van Jocke 
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3.   5-jarig bestaan van Groenhoef 

        

 

2019 was voor Groenhoef een speciaal jaar want we vierden onze 5de verjaardag. 

25 april 2019 was DE dag, speciaal voor het personeel, onze bewoners en naaste familieleden.  

We startten met een lekker ontbijt voor onze bewoners. Ze konden kiezen tussen een zelfgebakken 

éclair of home-made rolbiscuit, gebakken door  Gerarda en Jan. 

Tijdens de middag arriveerden alle personeelsleden om samen te genieten van een heus pizzabuffet.  

De bewoners mochten zelf hun pizza samenstellen in een op-maat-gemaakte-workshop georganiseerd 

door Stoof. 

Nadien kwam de familie langs om mee aan te schuiven voor een lekker dessertje en werden ze verrast 

met een flashmob van het personeel en directie. Er werd wat afgedanst en afgelachen! 

Als afsluiter van de dag waren er voor iedereen nog lekkere pistoleekes. 

29 augustus 2019 was de dag voor het iets ruimer publiek. Vrijwilligers, sympathisanten, familieleden 

van bewoners, allen waren ze welkom om ons 5-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij te laten gaan.  

Tijdens het genieten van een lekkere BBQ, was er een homemade quiz die enkel kon worden opgelost 

met de hulp van onze bewoners. Dit was ineens de perfecte gelegenheid om herinneringen aan de 

voorbije jaren op te halen. De rolstoeldans van weleer werd van onder het stof gehaald en Zame gaf 

ons, alweer, een mooi concert. 

Dit keer was er geen dessertenbuffet maar een heuse ijskar met een bijna onbeperkte keuze aan lekke-

re hoorntjes of potjes, hmmmm, dat was genieten! 

 

 Tamara Maes 
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4.   Groepsuitstap naar Het Vinne 

Donderdag 11 juli, alle voorbereidingen zijn gedaan, we maken ons klaar om 

op uitstap te gaan. Gelukkig kunnen we weer rekenen op de hulp van familie en vrijwilligers om deze dag 

waar te maken.  In de late voormiddag vertrekken we richting Zoutleeuw want we gaan eerst een be-

zoekje brengen bij onze collega’s van Ter Boogaerde. Daar staan ze ons reeds op te wachten met een 

aperitiefje en wat lekkers om te eten. Wat worden we verwend met een pastabuffet en als afsluiter een 

lekker dessert. Wie wil, krijgt een kleine rondleiding in het gebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Als ons eten wat verteerd is, zetten we onze uitstap verder. We rijden naar Het Vinne, een mooi natuur-

gebied in de buurt van Ter Boogaerde. Daar maken we een kleine wandeling langs het water en het bos. 

 

 Ellen Vanwinckelen 
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Groepsuitstap naar Kessel-Lo 

 

 

Na de wandeling gaan we nog “ne goeie” drinken op het terras. Gewoon genieten van de 

buitenlucht en elkaars gezelschap. Er wordt heel wat afgelachen. Rond 15u is het tijd om 

naar Groenhoef terug te keren. Iedereen de bus in en in colonne rijden we terug naar 

Schoonderbuken. Het was weer een fijne dag, we hebben ervan genoten, nu verder genie-

ten van wat de rest van de vakantie ons nog brengt. 
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5. Met Groenhoef ‘op Kamp’ in hoeve Genemeer 

Maandagmiddag vertrokken we richting Beringen naar hoeve 

Genemeer. Bij onze aankomst hebben we het domein ver-

kend en hierna genoten van een aperitief. Om de vakantie in 

schoonheid te beginnen hadden Lies B. en Stefan alvast heel 

lekker gekookt. Na een gezellige babbel was het al tijd om te 

gaan slapen. 

Dinsdag na het ontbijt, de wasjes en de plasjes, zijn we met 

z’n allen in de bus vertrokken richting Japanse Tuin te Hasselt. 

Daar hebben we genoten van de mooie natuur, de prachtige 

gebouwen en ’s middags een lekkere pasta met pesto. 

Na de middag zijn we doorgereden naar Remise 56 waar we 

een fris aperitiefje hebben gedronken, gevolgd door een lek-

ker diner. Daarna zijn we terug richting ons vakantiehuisje 

vertrokken waar we de dag hebben afgesloten met een gezel-

lige tv-avond. 

Woensdagochtend was het voor groep 1 alweer tijd om in te 

pakken . ’s Middags aten we samen met groep 2 nog een lek-

kere spaghetti, en nadat we groep 1 hadden uitgezwaaid was 

het tijd voor groep 2 om uit te pakken en het domein te ver-

kennen. Na een mooie wandeling stonden er hapjes en 

drankjes op ons te wachten en hebben we de vakantie van 

groep 2 goed ingezet. ’s Avonds stonden er nog wentelteefjes 

op het menu, en daarna was het alweer tijd om de bedden op 

te zoeken. 

Donderdagochtend hebben de liefhebbers nog een wandeling 

gemaakt terwijl de thuisblijvers gezellig binnen bleven babbe-

len. ’s Middags waren er lekkere frietjes van de frituur. Na de 

middag leek het er even op dat we onze plannen moesten 

opbergen omwille van het slechte weer, maar gelukkig waren 

de weergoden ons toch gunstig gezind en zijn we kunnen 

vertrekken naar de Japanse Tuin in Hasselt. Na onze mooie 

wandeling hebben we een lekkere pasta pesto gegeten, en 

tegen dat we terug in ons vakantiehuisje waren was het weer 

bijna bedtijd. 

Vrijdagochtend was het ook voor groep 2 tijd om in te pak-

ken. Na ons huisje dag te hebben gezegd, zijn we vertrokken 

naar Remise 56 om nog eens lekker te gaan eten en drinken 

en zo onze vakantie in stijl af te sluiten. In de namiddag was 

het tijd om weer naar Groenhoef terug te gaan. Wat vliegt de 

tijd toch snel. 

 Lies Schoofs 
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HOEVE GENEMEER. In september 2019 zijn we met een paar bewo-

ners en een paar begeleiders een paar dagen op kamp geweest. We 

hebben een paar dagen gelogeerd in een mooi en rustig gelegen va-

kantiehuisje in Beverlo. Het was ideaal om er een paar dagen tussen-

uit te zijn. De verzorging werd er gedaan door iemand van het wit-

geel kruis die speciaal ’s morgens naar ons kwam voor de ochtendver-

zorging. De eigenaar van het mooie huisje was heel vriendelijk en 

heel bekwaam. De eigenaar is zelf persoonlijk een paar keer tot bij 

ons gekomen om te kijken en te vragen of alles in orde was? Mijn 

matras om op te slapen was eerst een beetje te hard maar daar was 

snel iets op gevonden. Er zijn gewoon op de harde matras twee dikke 

dekens gelegd en toen was het heel goed om op te slapen. We zijn 

daar ook met zen allen iets gaan eten in een mooie zaak waar het 

heel goed was om met de rolstoel binnen te kunnen. Het was er een 

rustige omgeving en we hebben daar een paar mooie wandelingen 

gemaakt. Er was iemand van de begeleiding die al bijna heel het leven 

daar woont en dat was heel leuk want er was perfect geweten welke 

weg er naar waar ging. Voor veel mensen mocht het gerust een paar 

dagen langer duren. Het was heel leuk om er een paar dagen tussen-

uit te zijn. 

Jocke 

 Jocke Wynants 
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6.   Zomer 2019 in Groenhoef 

 Leen Ballet 

Activiteiten met dieren zijn het populairst  

 

Paardenpad, Stal ter Koze,  de mo-

biele boerderij,  Alpaca Pachmana, 

een wandeling in de buurt ... 
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Aan beweging doen we ook 

Lekker afkoelen in het zwembad 

Belevingspad Delacroix  & 

Bewegingsactiviteiten in Groenhoef. 

 

ROG karate 
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7. Afscheid en een liefdevolle herinnering 

 

 

 

Raf verhuisde begin januari 2019 van Groenhoef naar Ter Boogaerde.  

Dit is iets waar hij zo naar heeft uitgekeken, maar jammer genoeg niet lang van heeft kunnen genieten.  

   

 

  Raf 05/01/1991 ° - † 19-03-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

  

 Recep Bulbul     05/01/1960 ° - † 19-05-2019 

 

 

Een lege plek, een groot gemis. 

Een fijne herinnering is al wat er nog is. 

Waar ben je nu, vragen wij ons af. 

Wij voelen nog de liefde die jij ons gaf. 

Jou te kennen vonden wij fijn. 

Je los te laten doet ons veel pijn. 

Wij zullen je missen in dit leven en altijd om je blijven 

geven. 

Een groot gemis 

Een groot verdriet 

Maar herinneringen 

Vergeten wij niet 

 Elien Veulemans 

Recep, een lieve man, die in iedereen het goede zag. 

 

Bert kwam in kortverblijf naar Ter Boogaerde. Hij heeft zijn ziekte met veel waardigheid gedragen 

en koos ervoor om "gewoon te gaan, zonder meer".  
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VI. Een warm welkom 

 

 

 

In 2017 verwelkomden we in de Vlier en de Iep:  

 

 

Ook binnen de groep vaste zorggebruikers van dagbesteding konden we  

een nieuw iemand verwelkomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast verwelkomen we ook regelmatig nieuwe zorggebruikers binnen 

 het kader van “rechtstreeks toegankelijke dienstverlening”.  

 

8. Een warm welkom in Groenhoef 

 

In 2019 verwelkomden we  2 nieuwe bewoners in Groenhoef. 

Kevin die jaren lang via rechtstreeks toegankelijke dienstverlenging in dag- en nachtopvang kwam en 

Guido die in november gearriveerd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Guido 

 

 

 

 

We verwelkomen in dagbesteding of in kortverblijf ook regelmatig nieuwe zorggebruikers binnen het ka-

der van “rechtstreeks toegankelijke dienstverlening”. 

 Elien Veulemans 
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9. Een warm welkom in Ter Boogaerde 

 

 

 

 

In 2019 verwelkomden we 12 bewoners in onze nieuwe afdeling in Ter Boogaerde. 

Een warm welkom aan: Carine, Rob, Bea, Patrick, Dimitri, Matthias, Sarah, Thomas, Philip, Dominique, 

Jos en Nicki.    

Enkele bewoners komen liever niet op de foto, hen vind je hieronder niet terug. 

 

     

     

 Bea        Patrick 

              

    

 Rob        Nicki 

 Elien Veulemans 
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VI. Een warm welkom 

 

 

 

In 2017 verwelkomden we in de Vlier en de Iep:  

 

 

Ook binnen de groep vaste zorggebruikers van dagbesteding konden we  

een nieuw iemand verwelkomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast verwelkomen we ook regelmatig nieuwe zorggebruikers binnen 

 het kader van “rechtstreeks toegankelijke dienstverlening”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Carine 
Jos 

Dimitri Thomas 

Philip 
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10. Fundraising, evenementen en giften 

In januari 2019 zaten we al aan de 5de editie van ons jaarlijks Kreeftenfestijn dat deze keer 221 personen 

liet genieten van de schitterende kookkunsten van Felix.  De opbrengst voor Groenhoef bedroeg 7.072€! 

De 8e editie van de Groenhoef Golf Cup bracht zo’n 21.700€ in het laatje.  Bedankt ‘Lions Clubs zone 41’, 

zonevoorzitter en golfcomité om dit tornooi elk jaar opnieuw ten voordele van Groenhoef te organiseren! 

Ons mosselfestijn ging ook dit jaar weer door in de Hemmekes.  De organisatie liep op wieltjes dankzij de 

vele vrijwilligers die een (soms heel erg groot) handje kwamen toesteken.   

De opbrengst van 6.700€ kwam er dankzij de 559 gasten die van onze mosselen kwamen smullen en een 

tombolalotje kochten met prijzen gemaakt in dagbesteding of geschonken door sympathisanten van 

Groenhoef.  

Een heel dikke ‘merci’ nog aan het gratis werkvolk, zonder wie het nooit was gelukt meer dan 500 gasten 

op hun wenken te bedienen! 

 

 

 

 

Nieuw dit jaar was een ‘Care Day’, begeleid door Stichting Zin. 

Negen vrijwilligers van Janssen Pharma zijn als teambuilding 

een hele dag komen helpen in Groenhoef. Zij hebben een deel 

klussen op zich genomen: het onkruid werd gewied en hout-

snippers uitgestrooid, plantenbakken in elkaar geschroefd en 

gevuld met bloemen en kruiden, een snoezelwand aange-

bracht en het bijpassende kastje gemonteerd en gedecoreerd. 

Enkelen hebben een godenmaal op tafel getoverd en iedereen 

heeft een handje toegestoken bij het verdelen aan onze be-

woners. Er was zelfs nog tijd over om de laatste keukenkastjes 

in de Vlier in mekaar te vijzen. 

Een extra team van 9 personen gedurende een ganse dag, dat 

daarenboven de gebruikte materialen ook nog eens sponsor-

de, fantastisch toch! 

 Leen Ballet 
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In augustus 2019 heeft Agnes Vriends de 100km lange dodentocht uitgestapt en 1/3 van haar opgehaal-

de sponsoring aan Groenhoef gegeven. Proficiat Agnes, voor je prestatie en voor het verzamelde be-

drag. Heel erg bedankt voor de 650€ die we van jou kregen.  

De koekjesverkoop ten voordele van Groenhoef heeft dit jaar een slordige 730€ opgebracht. Walter 

heeft, voor het zoveelste jaar op rij, in z’n eentje voor 70% van de verkoop gezorgd. 

We organiseerden in december voor de 5e keer een ‘Winteravond’ of Kerstmarkt. Vooral de pannen-

koeken en soep met spekjes of korstjes werden enthousiast verorberd.  Met de verkoop van hebbedin-

getjes gemaakt door het dagcentrum inbegrepen, hebben we zo’n 1000€ verdiend. 

Greet L, de zus van een zorggebruiker, heeft van haar werkgever groen licht gekregen om een kerst-

markt te organiseren op de werkvloer en de opbrengst van 630€ integraal aan ons te schenken. Be-

dankt voor je initiatief Greet!! 

Naast deze evenementen, kregen we in de loop van het jaar diverse giften van zowel particulieren als 

handelaren, met of zonder fiscaal attest. Alles bij elkaar ontvingen we zo’n 37.000€ op onze rekening.  

In het overzicht hieronder staan de schenkingen vanaf 400 euro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2019 konden wij weer rekenen op heel veel helpende handen voor onze organisatie.  Het is  

hartverwarmend hoe mensen ons steunen en vooruit willen helpen, zowel in praktische ondersteuning 

als financieel. Enorm bedankt aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen! 

Coux-Vermeer 400 

Stroeken P 500 

VPW Leuven VZW 600 

De Ceunynck-Vansintjan 700 

KSK Thor Hasselt VZW                                       800 

Kiwanis Tienen Hageland 1000 

Wynants J 1000 

Torrekens-Hernalsteen 1200 

For a Better Life V 1500 

Geuns T 3000 

Cordier P -  Verjaardag 4400 
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11. Stand van zaken bouw Ter Boogaerde  

 

Hiervoor wil ik jullie kort meenemen in het verleden. Meer bepaald naar februari 2016 toen de vloer-

plaat werd gegoten en er nog het mooie vooruitzicht was van open te kunnen gaan in april 2018. Jullie 

herinneren je misschien ook nog het nat voorjaar van 2016. Hierdoor liep ons project wat vertraging 

op.  Als dit de enige tegenslag zou geweest zijn dan viel dit nog mee daar de achterstand snel inge-

haald werd. Toen echter alles terug op snelheid leek te komen werden we in het najaar van 2017 ge-

confronteerd met de vaststelling dat de gevelafwerking niet voldeed aan de geldende brandeisen. De 

directie kon op dat moment niet anders dan een gerechtelijke procedure in kortgeding opstarten en al 

gauw werd een gerechtsdeskundige aangesteld. Er werd een nieuw concept voor de gevels uitgewerkt 

en in het najaar van 2018 werd dan de nieuwe gevelbekleding aangebracht waardoor we uiteindelijk, 

10 maanden later dan gepland, op 14 januari 2019 konden opengaan. Jammer genoeg zitten we tot op 

vandaag nog steeds in deze gerechtelijke procedure. We willen de bewoners bij deze bedanken voor 

hun geduld bij de zaken die nog niet afgewerkt zijn. Zo zijn er als belangrijkste hinder de terrassen op 

de verdiepingen die in 2019 niet konden gebruikt worden. Daar de gevelbekleding gewijzigd is konden 

de leuningen niet geplaatst zoals oorspronkelijk voorzien. Een nieuw ontwerp moest worden gemaakt. 

Hiervoor is heel wat briefwisseling geweest tussen de advocaten van de architect en de aannemer 

waarbij wij getracht hebben via onze advocaat dit proces snel te laten verlopen. Uiteindelijk hebben 

we kunnen bekomen dat de aannemer een nieuw ontwerp heeft gemaakt en de opmetingen hiervoor 

heeft uitgevoerd. Jammer genoeg is er nog discussie inzake verantwoordelijkheden. De expert en onze 

advocaat doen hun best om hierin zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. We hopen van harte 

dat tegen dat het goede weer in 2020 eraan komt, de terrassen door onze bewoners kunnen gebruikt 

worden. We durven er ons hand niet voor in het vuur steken maar zullen blijven aandringen op een 

snelle oplossing, maar weet dat we hiervoor ook volledig afhangen van de rechtbank.   

Als je dit zo leest en van dichtbij meemaakt zoals wij, dan zou je haast denken dat het in Ter Boogaer-

de spookt. Naast de hogergenoemde problemen zitten we nog met vlekken op de vloer in de badka-

mers die niet grondig gereinigd mogen worden tot er een uitspraak is binnen de rechtszaak en konden 

de terrassen op het gelijkvloers en de buitenaanleg niet afgewerkt omdat een onderaannemer failliet 

is gegaan. Gelukkig hebben we een andere aannemer gevonden voor de terrassen en heeft de hoofd-

aannemer van de buitenaanleg alles in het werk gezet om alleszins de ruimte rond het gebouw op te 

kuisen voor de opendeurdag in september. Een andere aannemer is dan bereid gevonden om nog in 

september gras te zaaien en onze klusjesman Erwin heeft ervoor gezorgd dat de beplanting vooraan 

nog netjes in orde is gekomen.  

Laat ons hopen dat we in 2020 het spook de deur uit kunnen sturen en dat we met z’n allen volop kun-

nen genieten van deze toch wel mooie nieuwe locatie.  

 Dominic Van Clé 
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12.   Onze toekomst in Hoegaarden 

 Nele Dayers 

In 2019 werd stevig doorgewerkt aan de 3e locatie van dienstencentrum Kamiano. Een “specialleke” zoals 

ze zeggen: hier komen niet één, maar twee nieuwe afdelingen. Langs de nieuw aan te leggen toegangs-

weg, het Frans Huonplein, verrijzen de “Brouwketel” en het “Pierre Celishof”. 

Het Pierre Celishof bestaat uit 20 appartementen (studio’s met aparte slaapkamer, sanitair en terras) 

volgens het gekende Kamiano-recept. We bieden zorg en ondersteuning aan personen met een niet-

aangeboren hersenletsel of aanverwante zorgnood.  

De Brouwketel bestaat uit 20 assistentiewoningen die erkend worden door het Agentschap Zorg en Ge-

zondheid. De uitbating gebeurt door ons, dienstencentrum Kamiano. Deze woningen worden sinds eind 

2018 verkocht, hetzij door koper-bewoners, hetzij door investeerders. Voor deze appartementen worden 

nu huurders gezocht. 

In assistentiewoningen kunnen 65-plussers terecht die een beperkte ondersteuning, of de mogelijkheid 

daartoe, wensen. Die ondersteuning kan gaan van het helpen organiseren van thuiszorg, thuisverpleging, 

boodschappen en dergelijke tot het bieden van hulp bij onverwachte problemen. Hiertoe zal een 

woonassistent twee keer per week aanwezig zijn in de Brouwketel. De bewoners kunnen via een oproep-

systeem in hun woning 24/24 contact nemen met de aanwezige begeleiders in het Pierre Celishof. 

Een uniek concept 

We kunnen met fierheid zeggen dat de combinatie van beide projecten uniek is. We zijn sterk overtuigd 

van de meerwaarde van dit concept. Enkele argumenten: 

 5 van de 20 assistentiewoningen mogen bewoond worden door personen jonger dan 65 jaar met 

een ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat personen met een beperking een eigendom kun-

nen kopen en met hun persoonsvolgend budget, of eigen middelen, de noodzakelijke ondersteu-

ning bij ons kunnen inkopen. Ook ouder wordende personen met een NAH die tot nog toe thuis 

konden blijven met de nodige ondersteuning, kunnen met een gerust hart in de Brouwketel te-

recht.  

 Ouder wordende ouders van een kind met een beperking kunnen aan “kangoeroe-wonen” doen. 

De ouders wonen in de Brouwketel, hun kind woont in een studio in het Pierre Celishof.  

 Onze expertise in de zorg voor personen met een NAH biedt een meerwaarde aan oudere perso-

nen met een ondersteuningsnood. Ook in overbruggingszorg, bijvoorbeeld in afwachting van her-

stel na een val, kunnen we met de nodige kennis en hulpmiddelen voorzien. 

 Bij een oproep vanuit de assistentiewoningen zijn onze medewerkers onmiddellijk bereikbaar en 

ter plaatse, lange verplaatsingstijden zijn niet nodig. 

 Er kan een mooie samenwerking ontstaan in dagbesteding tussen de bewoners van beide gebou-

wen. Vrijwilligerswerk is langs beide kanten mogelijk.  

Over de bouw kunnen jullie lezen op de volgende pagina. Ook op vlak van de zorg staan onze voorberei-

dingswerken niet stil. We zorgen dat we de regelgeving van de assistentiewoningen tot in de puntjes ken-

nen, bereiden overeenkomsten voor en geven toelichting aan kandidaat-kopers en kandidaat-huurders. 

Hiervoor werken we samen met de projectontwikkelaar Domi-Cura – Ibens en immokantoor de Vast-

goedtafel. 

Wij kijken alvast uit naar de voorziene opening in het najaar van 2020! 
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13.  Bouw Hoegaarden  

Dit nieuwe project is letterlijk voorzien van fundamenten in de zomer van 2019 en het ziet er momenteel 

naar uit dat we het gebouw in gebruik kunnen nemen rond oktober 2020.  In vergelijking met Ter Boogaer-

de is dit een sneltrein. Eind december 2019 was het grootste deel van de ruwbouw al klaar. Het is te zeg-

gen; de ramen stonden er in en de dakbedekking lag maar het gebouw is nog niet voorzien van isolatie en 

gevelsteen. Dit zal ergens in de zomer van 2020 gebeuren.  

Het project verschilt in die zin van de andere projecten dat we hier werken met een architect en één hoofd-

aannemer. Deze hoofdaannemer (Ibens) neemt alles voor zijn rekening tot en met de buitenaanleg en schil-

derwerken. De hoofdaannemer werkt op zijn beurt wel met onderaannemers maar voor ons is er maar één 

aanspreekpunt. Dit maakt het samenwerken iets makkelijker dan op de andere projecten zoals Groenhoef 

(geopend in 2014) en Ter Boogaerde (geopend in 2019) .  

We hebben ook tijdens de duur van het project vastgesteld dat er veel ervaring is bij deze hoofdaannemer 

in het bouwen van voornamelijk assistentiewoningen. In de bouw van NAH-studio’s hebben ze minder er-

varing maar daar konden we dan gelukkig rekenen op de kennis binnen onze eigen vzw STIJN in de persoon 

van Greet Goossens en Ria Steegen.   

Het meest opmerkelijke in deze manier van bouwen is dat men er, ondanks de ontbrekende gevelsteen en 

de isolatie, en nog tijdens de werffase, in geslaagd is om binnenin een modelstudio uit te bouwen voor NAH 

maar ook voor de assistentiewoningen. Vanaf maart 2020 zijn deze modelwoningen reeds open voor be-

zoek. Op 10 mei 2020 stond een grote opendeur gepland, maar die staat op de helling door de Corona 

maatregelen.  

 

 

 

 Dominic Van Clé 
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Van Groenhoef naar Kamiano in 1 jaar tijd... 

 

14. Stand van zaken andere projecten:  Melsbroek 

Vorig jaar beschreef ik de voorgeschiedenis van dit project: op de site van het Nationaal Multiple Sclero-

se Centrum (NMSC) zullen vzw Stijn, het NMSC en Z.org de handen in elkaar slaan voor een zeer vernieu-

wend project. Op de campus komt een nieuwbouw voor het ziekenhuis, 66 bedden psychiatrisch verzor-

gingstehuis en 18 studio’s voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.  

We zien enorm veel voordelen: expertise uitbouw, doorstroommogelijkheden, gezamenlijke klusjes- en 

poetsdienst, gedeelde vergaderzalen,… De intersectorale samenwerking is ook van overheidswege een 

zeer duidelijk streefdoel. 

Vorig jaar meldde ik dat de bouwaanvraag werd ingediend eind 2018. Jammer genoeg moest deze mid-

den 2019 terug ingetrokken worden, omdat de oplossing voor de tijdelijke parkeerproblematiek die zou 

ontstaan door de werf niet afdoende werd beschouwd. Alle inspanningen naar opstellen van aanbeste-

dingsdossiers en subsidiedossiers werden tijdelijk stopgezet, gezien dit oponthoud.  

Eind 2019 werd, na onderhandeling met de gemeente, een alternatieve oplossing voor het parkeerpro-

bleem gevonden. De bouwaanvraag werd dan ook, op de valreep, net voor de kerstvakantie opnieuw 

ingediend. 

We hopen dus in 2020 de draad opnieuw te kunnen opnemen om de aanbesteding voor te bereiden en 

in 2021 te kunnen beginnen aan de bouw! 

 

 

 Leen Vanermen 
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Van Groenhoef naar Kamiano in 1 jaar tijd…. 

Herinner u uit ons vorig jaarverslag dat de initiatieven van vzw Stijn in Vlaams-Brabant opgestart 

zijn vanuit de nood die er gevoeld werd om voor de doelgroep NAH iets  te doen in de regio. Om 

aan deze nood te voldoen werd samen met Martine Van Camp vzw de zoektocht gestart naar gron-

den in de regio. Hierbij werden diverse pistes bewandeld. Dat is meteen ook de reden dat onze 

zoektocht naar geschikte locaties in eerste instantie niet tot één, maar tot drie resultaten leidde. 

Door allerlei omstandigheden bleek de  ene optie sneller ontwikkelbaar dan de andere en werd al 

snel duidelijk dat, door de hulp van OCMW en stad Scherpenheuvel-Zichem, de site aan de Groen-

hoef het eerste  kon ontwikkeld worden. Dit met het gekende resultaat, Groenhoef opende in 

maart 2014 zijn deuren.  

Dat nam niet weg dat ook de andere opties verder ontwikkeld werden. In het najaar van 2015 ging 

dan ook de bouw van onze locatie te Zoutleeuw van start. Op lange termijn staat ook nog een uit-

breiding te Melsbroek, op de site van de MS-kliniek, in de steigers. 

Gezien we ontsproten zijn uit de schoot van vzw Stijn, is inbedding in de structuur van vzw Stijn 

belangrijk. Daarnaast is een duidelijke identiteit en organogram ook belangrijk voor externe com-

municatie, public relations enzoverder. 

Naar analogie van de andere dienstencentra binnen vzw Stijn, kozen we dan ook voor een overkoe-

pelend dienstencentrum, met als naam Kamiano. De naam Kamiano werd gekozen als verwijzing 

naar één van de bekendste figuren uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant, pater Damiaan. Kamia-

no was de naam die hij droeg in de periode dat hij op Hawaï verbleef. Dienstencentrum Kamiano 

staat in de structuur van vzw Stijn naast bv. dienstencentrum Sint-Oda, dienstencentrum ’t Weyer-

ke, … Dienstencentrum Kamiano verschillende locaties: Groenhoef te Scherpenheuvel, Ter Boo-

gaerde te Zoutleeuw en is wellicht actief op nog andere locaties in de toekomst.  

Groenhoef Ter Boogaerde 

15.  Naar een nieuwe huisstijl  

 

 

In 2019 werd de werkgroep Communicatie opgericht. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van be-

geleiders uit iedere afdeling, staf en directie. Bedoeling is de communicatie van ons dienstencentrum te 

versterken. In eerste fase (2019) richten we ons op onze zichtbaarheid op facebook en het ontwikkelen 

van een nieuwe huisstijl. 

Facebook 

Wie een blik wil binnen werpen in Groenhoef of Ter Boogaerde kan terecht op onze actieve pagina’s. Je 

vindt ons hier: @terboogaerdezoutleeuw en @groenhoef. Wekelijks verwennen we jullie met een over-

zicht aan activiteiten van die week, blije of geconcentreerde gezichten, weetjes en veel meer. Wanneer 

we hulp nodig hebben plaatsen we een oproep. Uiteraard gebeurt dit met aandacht voor de GDPR-

wetgeving. Iedereen die op onze facebookpagina verschijnt heeft hier toestemming voor gegeven.  

Huisstijl 

De ontwikkeling van een nieuwe huisstijl gaat niet over één nacht ijs. Als uitgangspunt gebruikten we het 

logo van Groenhoef. We werken samen met freelance grafisch ontwerpster Black Chillie die zelf ook ac-

tief is in de zorgsector. Samen zoeken we naar wat voor ons werkt. Een goed idee is één, het kunnen uit-

voeren is minstens zo belangrijk. 

Begin 2020 werden onze nieuwe logo’s afgeklopt. De implementatie van de nieuwe huisstijl is voor na de 

coronacrisis. Wanneer de tijd rijp is, zullen we ons ook buigen over het herwerken van de folders, bro-

chures en het aanmaken van een nieuwe website. 

Graag laten we jullie nu al kennismaken met onze nieuwe logo’s. Het jaarverslag van 2020 mogen jullie 

verwachten in onze nieuwe huisstijl!  

Met enthousiaste groeten, 

Het communicatie-team 

  
  

 
  
  
Dienstencentrum Kamiano, 
Deel van Stijn vzw 
 

 

        
  
Afdeling NAH Scherpenheuvel 
°2014 

  

 
  
Afdeling NAH 
Zoutleeuw °2019 

  

 
  
Afdeling NAH 
Hoegaarden 
°voorzien 2020 

  

 
  
Assistentiewoningen 
Hoegaarden 
°voorzien 2020 

 Nele Dayers 
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16. CF2 en beleidsnota Beke 

 

 

 

In het najaar van 2019 werd de nieuwe Vlaamse regering gevormd. Hierbij hoort een beleidsnota, ge-

schreven door onze nieuwe minister van welzijn, Wouter Beke. Toen deze eenmaal bekend werd, 

schreven we hierrond een brief naar onze gebruikers, ik herhaal de belangrijkste passages, gezien deze 

een goede samenvatting geven van de stand van zaken einde 2019: 

“Beste zorggebruiker en netwerk, 

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering aangaande de financiering van de sector voor per-

sonen met een handicap heeft voor ieder van jullie, maar ook voor ons heel wat gevolgen.  Er is ener-

zijds correctiefase 2 en anderzijds de besparing op organisatiegebonden middelen.  

 

Besparingen 

 

1. Correctiefase 2 (voornamelijk van toepassing voor Groenhoef) 

Deze correctie trekt de budgetten van een aantal onder jullie drastisch naar beneden.  Voor sommigen 

betekent dit tot 40% minder. Gelukkig zal dit gespreid worden over een periode van 4 tot 8 jaar en is ze 

enkel van toepassing voor personen die reeds van de door het VAPH gesubsidieerde zorg gebruik 

maakten in 2016 (bij ons of bij een andere zorgaanbieder). In 2016 werd namelijk de persoonsvolgende 

financiering ingevoerd die toen omwille van tijdstekort van de toenmalige regering niet voor iedereen 

op dezelfde manier is doorgevoerd. Dit wil men nu met deze correctiefase rechttrekken.  Daarnaast 

legt de overheid zorggarantie op wat betekent dat we alle zorggebruikers die in tussentijd niets aan 

hun zorgafname veranderden, dezelfde frequentie van dagen woon- of dagondersteuning als op 

31/12/2016 dienen te geven.  

 

2.Besparing op organisatiegebonden middelen  

In het Vlaamse Regeerakkoord heeft de overheid een bijkomende besparing opgelegd. Deze besparing 

gaat over de organisatiegebonden middelen. Dit zijn werkingsmiddelen die de zorgaanbieder krijgt 

gekoppeld aan de persoonsvolgende budgetten. Deze werkingsmiddelen zijn noodzakelijk om overkoe-

pelende kosten te dekken. Bijvoorbeeld werkruimtes, bureaumateriaal, informaticasysteem, boekhou-

ding, personeelsadministratie, …. De overheid heeft beslist om deze van 21.8% naar 16% terug te bren-

gen en dit over een periode van 3 jaar.  

 

 

 

 Leen Vanermen 
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Jan Wynants 

Verslag Gebruikersraad 

In 2018 zijn er 3 “gebruikersraden” geweest en enkele vergaderingen met afgevaardigden (vb: bemid-
deling, financiële cel, visieontwikkeling...)  
Het is en blijft  een belangrijk orgaan binnen de organisatie en werking in Groenhoef, een bindweefsel 
tussen verantwoordelijken en cliënten (bewoners). 
 
De gebruikersraad heeft een geëigende structuur, met daarin: 
- overlopen en goedkeuren van vorig verslag 
- onderzoeken, bevragen, informeren, bespreken van thema’s uit elementen van het kwaliteitshand-
boek, procedures, praktische beslommeringen, persoonsvolgende financiering... 
- weetjes op personeels- en bewonersniveau 
- opvolgen van “To Do’s” 
- nieuwe uitdagingen binnen Kamiano en vzw Stijn 
- varia 
 
Dit alles gebeurt in een goede en open communicatie en betekent een meerwaarde in de samenwer-
king. 
Een kleine greep uit de realisaties zijn: 
- bespreken en aanpassen van procedures “Grensoverschrijdend gedrag” 
- beluisteren, opvolgen van strategierapport en de acties die hierrond ondernomen worden voor dat 
kalenderjaar 
- updaten van persoonsvolgende financiering 
- meewerken aan de nieuwe onthaalbrochure 
- jaarkalender met activiteiten, een overzicht 
- procedure ziekenhuisopname 
- actief zoeken naar kinesisten voor Groenhoef 
- praktische beslissingen rond bakker, poets, oproepsysteem... 
 
Als voorzitter geef ik graag een welgemeende dank aan allen die in de gebruikersraad aanwezig zijn 
en mee gestalte geven aan Groenhoef. Iedere inzet van elkeen draagt bij tot het welzijn van elke be-
woner. Dat is en blijft ons doel en streven! 
Ik kan met een tevreden gevoel zeggen dat wij, afgevaardigden en verantwoordelijken, hierin slagen! 
Van harte, 
Jan Wynants 
Voorzitter Gebruikersraad Groenhoef 
 
 

 

 

 

Wat betekenen deze besparingen nu concreet voor de zorg en ondersteuning die u inkoopt bij 

dienstencentrum Kamiano? 

Uiteraard kunnen voorgaande feiten niet zonder gevolg blijven. Voor ons dienstencentrum betekent 

dit een vermindering van 300 punten wat overeenkomt met 250.000 euro of tussen de 4 tot 5 voltijd-

se medewerkers. Gelukkig worden deze besparingen gespreid over 3 en 8 jaar.  Deze gaan in op 1 

januari 2020, wij beschouwen 2020 dan ook als een startjaar. We willen grondig geïnformeerde en 

afgestemde beslissingen nemen. Daartoe ondernemen we volgende acties: 

We bekijken hoe we als organisatie efficiënter kunnen werken om zo een deel van de 
kosten te verlagen. 

We zullen diensten die we nu met verlies aanbieden moeten schrappen en van sommi-
ge diensten de kosten verhogen of voor diensten die nu gratis aangeboden worden  
een vergoeding vragen. We willen deze oefening grondig doen en gaan in overleg 
met de gebruikersraden. De werkwijze bespreken we op de respectievelijke gebrui-
kersraden van december en januari.   

We gaan na of er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de individuele dienstverle-
ningsovereenkomsten.  

 
Wij doen deze aanpassingen in overleg met jullie via de gebruikersraden maar ook samen met onze 

partners. We overleggen met projectraden, we beroepen ons op het netwerk van vzw Stijn en op 

de ondersteuning van onze werkgeverskoepel Vlaams Welzijnsverbond.  

We willen verder benadrukken dat we uw partner blijven in de zorg, ook in tijden van schaarste en 

besparingen. We willen hiermee ook duidelijk maken dat de kwaliteit van onze dienstverlening en 

zorgaanbod blijft centraal staan.  

We hopen het overleg met al deze partners afgerond te hebben tegen april 2020. We organiseren 

een infosessie in april om de besluiten die uit het traject met de partners naar voren gekomen zijn te 

duiden en duidelijke afspraken naar de toekomst toe te maken. “ 

 

Nadat we op de gebruiksraden van beide afdelingen concreter ingingen op deze brief, werd besloten 

een klankbordgroep op te richten. Deze groep bestaat uit gebruikers van beide afdelingen, directiele-

den en bestuurders. Het doel van deze klankbordgroep is om advies te verlenen over al de aspecten 

van de beleidsnota en impact op de organisatie. Welke efficiëntiewinsten kunnen we als organisatie 

nog boeken? Welke kosten zijn gebonden aan de zorggebruiker en zullen dus doorgerekend worden? 

Wat dient te veranderen aan de overeenkomsten die we hebben met de zorggebruikers? Deze advie-

zen worden besproken door de directie en op basis daarvan nemen zij de beslissingen. Deze beslissin-

gen worden toegelicht tijdens een infosessie met alle gebruikers.  

Ondertussen zijn we einde maart 2020 en kan ik vertellen dat deze klankbordgroep een zeer positief 

verloop kent. We slagen erin zeer constructief te overleggen en hebben er alle vertrouwen in dat we 

tot gedragen beslissingen kunnen komen. 
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KAMIANO IN STATISTIEKEN 
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17. Kamiano in STATISTIEKEN - ZORGGEBRUIKERS 

a. Tabel 1:  aantal dagen wonen en dagondersteuning 

 

2019 WONEN DAGOND. TOTAAL 2018 WONEN DAGOND. TOTAAL 

Kwartaal 1 1801 1978.5 3779.5   1561 1746 3307 

Kwartaal 2 1952 2088 4040   1594 1704,5 3298,5 

Kwartaal 3 2310 2401.5 4711.5   1528 1634,5 3162,5 

Kwartaal 4 2556 2617.5 5173.5   1553 1689 3242 

             

Totaal  8619 9085.5 17704.5   6236 6774 13010 
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b. Tabel 2:  zorggebruikers naar leeftijd/geslacht op 31/12/2019 

Kamiano in STATISTIEKEN - ZORGGEBRUIKERS 

    WONEN     DAGONDERSTEUNING   

  M   V   M   V 

- 21 jaar -  -  -  - 

          

21 - 30 jaar 2  -  1  - 

          

31 - 40 jaar 3  2  1  2 

          

41 - 50 jaar 6  3  -  1 

          

+ 51 jaar 11   4   1   4 

          

TOTAAL 22   9   3   7 
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18. Kamiano in STATISTIEKEN - PERSONEEL 

a. Tabel 1:  aantal personeelsleden (koppen) per looncategorie op 31/12/2019 

Administratie en directie   

- Administratief personeel   

 * Klasse 1 1  

 * Klasse 2   

- Directie   

 * Directeur +90 bedden   

 * Directeur 60-89 bedden   

 * Directeur 30-59 bedden   

 * Directeur 13-29 bedden 1  

 * Directeur 6-12 bedden   

  * Onderdirecteur 2   

  4 8,16% 

    

Artsen, paramedici, licenciaten, sociaal werkers   

- Ergotherapeut   

- Logopedist   

- Geneesheer   

 * Omnipracticus   

 * Specialist   

- Kinesitherapeut   

- Pedagoog / Psycholoog 1  

- Sociaal verpleegster / Maatsch. Werk(st)er 2  

- Diensthoofd paramedische dienst   

- Gebrevetteerd verpleger 1   

  4 8,16% 

    

Onderhoudspersoneel   

- Logistiek klasse 4 1  

- Logistiek klasse 3 1  

- Logistiek klasse 2   

- Logistiek klasse 1   

- Chauffeur     

  2 4,08% 

    

Opvoedend en verzorgend personeel   

- Begeleidend en verzorgend personeel   

 * Klasse 3   

 * Klasse 2B 1  

 * Klasse 2A 12  

 * Klasse 1 24  

 * Hoofdopvoeder 2  

- Opvoeder - groepschef   

- Verpleger A1     

  39 79,59% 

        

TOTAAL 49   
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 Kamiano in STATISTIEKEN - PERSONEEL 

b. Tabel 2:  aantal personeelsleden (voltijds equivalent) naar geslacht en 

aard contract op 31 december 2019 

 Bedienden  

 vrouwen mannen  

  voltijds deeltijds voltijds deeltijds TOTAAL 

2017 3,0000 13,3684 1,0000 1,8263 19,1947 

2018 9,0000 11,4342 2,0000 3,5500 25,9842 

2019 11,9737 12,8158 5,0000 3,5632 33,3526 
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 Kamiano in STATISTIEKEN - PERSONEEL 

c. Tabel 3: beschikbare personeelsmiddelen 2019 

Inzet op het personeelskader (punten)      

 Directeur/verantwoordelijke  82,0690  

 Onderdirecteur  64,9002  

 Opsteller  35,5000  

 Econoom  0,0000  

 Boekhouder  0,0000  

 Logistiek personeel  76,8767  

 Geneesheer  0,0000  

 Licentiaten  51,3793  

 Paramedisch personeel  53,7019  

 Sociaal werkers  68,1437  

 Opvoedend / verzorgend personeel  1.489,6920  

 Opvoeder - groepschef  29,8286  

  Chauffeur   0,0000  

 Totaal ingezet  1.952,0914  

     

     

     

Beschikbare personeelsmiddelen   punten cash 

 Zorggebonden punten  1.660,1510   

 Zorggebonden punten NAH  380,4164 28.338,84 

 Organisatiegebonden punten  321,0384   

 RTH  31,5370 2.806,79 

 - Punten personeelskader  -1.952,0914   

  - Uitwisseling punten   -281,1376   

 Saldo  159,9138 31.145,63 

 Saldo omgezet in cash (864 euro/punt)    138.165,52 

 Bijdrage A     -46.703,18 

 Educatief verlof    3.654,65 

 VOP premie    8.311,44 
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 Kamiano in STATISTIEKEN - PERSONEEL 

d. Tabel 4:  personeelsverloop (procent in – en uitstroom t.o.v. totaal per-

soneel) 2019 

 

e. Tabel 5:  afwezigheidscoëfficiënten van het personeel 2019 

   

       

  Stafpersoneel Leefgroepperso- Civiele diensten TOTAAL 

instroom 12,50 48,72 50,00 42,86 
uitstroom 25,00 23,08 100,00 26,53 

          

     

Stafpersoneel: adm., dir., soc. dienst, paramedici, nachtdienst  

Leefgroeppersoneel: hoofden, opvoeders   

Civiele diensten: technische dienst, keuken, wasserij, onderhoud, vervoer 

     

     

  Staf Leefgroep Civiel   

  Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds TOTAAL 

Arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwangerschap 7,10 9,62 9,44 0,00 0,00 0,00 8,00 

Ziekte 9,37 0,64 5,80 4,76 6,78 0,00 5,69 

Ziekte langer dan 1 jaar 0,00 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 

TOTAAL 16,46 43,72 15,23 4,76 6,78 6,78 16,08 

        

        

Stafpersoneel: adm., dir., soc. dienst, paramedici, nachtdienst   

Leefgroeppersoneel: hoofden, opvoeders     

Civiele diensten: technische dienst, keuken, wasserij, onderhoud, vervoer  
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f. Tabel 6:  arbeidsongevallen in 2019 

 Kamiano in STATISTIEKEN - PERSONEEL 

Aantal arbeidsongevallen  0 

Frequentiegraad  0 

Ernstgraad  0 

Globale ernstgraad  0 

Aantal weg-werkongevallen   0 

Aantal dagen werkverlet  0 
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XV.  Kamiano in STATISTIEKEN - PERSONEEL 

f.  

 Kamiano in STATISTIEKEN - PERSONEEL 

g. Tabel 7: verhouding tussen directe en indirecte zorg in 2019 

De verhouding van de loonmassa van personeelsleden die rechtstreeks  

met de zorggebruikers werken t.o.v. de totale loonmassa:   

 

85,57% 

 

 

De verhouding van de gewerkte uren van personeelsleden die rechtstreeks  

met de zorggebruikers werken t.o.v. het totaal aan gewerkte uren:   

 

91,48% 
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