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Een jaar om nooit te vergeten
Gewoontegetrouw blikken we in ons jaarverslag terug op
wat het voorbije jaar ons heeft gebracht. We doen dat met
opvallende, soms ontroerende en altijd inspirerende verhalen
van mensen in Het GielsBos.
Een bewogen jaar! Dat is wel het minste dat je kan zeggen
over 2020. Een jaar getekend door de coronacrisis, maar
ook een jaar van brede maatschappelijke waardering voor
onze helden van de zorg. We zijn nu ruim één jaar en een
grote crisis later en iedereen beseft dat garantie op goede
zorg geen vanzelfsprekendheid is, maar het werk van
veerkrachtige zorgaanbieders en gedreven medewerkers die
elke dag opnieuw de best mogelijke zorg geven aan onze
buitengewone cliënten. Dat verdient meer dan applaus. Een
stevige investering in zorg en welzijn is essentieel.
Alles met hart en ziel. Dat hebben we dit jaar wel bewezen!
Door de coronamaatregelen werden we gedwongen om

Respect

creatiever na te denken, te kijken naar mogelijkheden
eerder dan naar beperkingen. Het leverde heel wat mooie en
inspirerende initiatieven op.
Wie had ooit kunnen denken dat een pandemie van deze
omvang zo ons leven zou bepalen? Niemand kon ons hierop
voorbereiden. Het was zwaar, maar de ervaringen van het
afgelopen jaar hebben ons ook sterker, beter georganiseerd,
sneller en efficiënter gemaakt. Uitzonderlijke situaties bieden
altijd kansen en samenwerking over de hokjes van functies en
disciplines heen, loont. Dat nemen we mee naar de toekomst.
Ook wij kwamen terecht in een nieuwe digitale wereld.
Soms wat onwennig, met vallen en opstaan, maar we vonden
onze weg in de wereld van thuiswerken, online vergaderen
en videobellen. Digitalisering en communicatie zijn in een
stroomversnelling terechtgekomen. We hebben sprongen
voorwaarts gemaakt die in normale omstandigheden veel tijd
in beslag nemen.
We kijken met trots terug op enkele mooie realisaties in 2020:
het nieuwe woonerf Mezenhof, de golden award voor Oase,
20 jaar jobcoaching. Er werden stevige fundamenten gelegd
voor de toekomst met een gedragen model van woon- en
leefkosten en een nieuwe organisatiestructuur.
Een welgemeende DANKJEWEL aan alle helpende
handen die van Het GielsBos een warme plek maken,
waar onze cliënten centraal staan, waar het fijn is
om te wonen en om te werken.

Respect, dat is het woord dat spontaan bij me opkomt wanneer
ik terugdenk aan 2020 en Het GielsBos. Ieder jaar is anders en
heeft zijn goede en kwade dagen … maar wat we de voorbije
maanden met z’n allen hebben doorgemaakt, hadden we nog
nooit gezien. Niemand bleef gespaard van de coronacrisis. Tot
op de dag van vandaag vergt deze ongewone toestand heel
veel flexibiliteit en extra inzet, van ieder van ons.

Kathleen
Helsen

Met pijn in het hart hebben we soms Het GielsBos moeten
afsluiten van de buitenwereld. Het codewoord was en is nog
steeds ‘afstand houden’. Daarvoor levert iedereen bijzondere
inspanningen: personeel, bewoners, familieleden, vrienden
en kennissen.
Ondertussen zijn bijna alle bewoners en personeelsleden
gevaccineerd en hebben ook steeds meer mensen buiten
Het GielsBos een eerste (en soms zelfs al een tweede) prik
gekregen. Hopelijk kan het normale leven nu snel hervatten.
Daar snakken we immers allemaal naar.
Covid-19 heeft onze veerkracht op de proef gesteld, maar
geen stilstand veroorzaakt. Er is in 2020 hard gewerkt.
Er werd opnieuw gebouwd en verhuisd, een nieuwe
organisatiestructuur werd in de steigers gezet, we blikken
tevreden terug op 20 jaar jobcoaching, enzovoort. En ook voor
2021 staat er alweer heel wat op de planning. Het GielsBos
is altijd in beweging. Dat kan alleen door de inzet van velen,
van u allemaal.
Een jaarverslag is een mooie gelegenheid om terug te blikken
en te evalueren, maar nog belangrijker is het om naar de
toekomst te kijken. Die kijk ik met vertrouwen tegemoet,
nu meer dan ooit. De kracht van Het GielsBos zit in de
verbondenheid. Sterke mensen, die het beste van
zichzelf geven, maken dit tot een bijzondere instelling.
Dank aan iedereen om daaraan mee te werken, elke
dag opnieuw.

Pol Vanden
Weygaert
Voorzitter
Het GielsBos

Algemeen
directeur
Het GielsBos
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Samen sterk tegen corona!

Werking reorganiseren
De werking van dagcentra, dagopvang, mobi-team
en de jobcoachen moest drastisch veranderen
door de coronamaatregelen. Onze medewerkers
ondervonden dat uitzonderlijke situaties ook kansen
bieden en ze deden er dan ook alles aan om toch
iets te kunnen betekenen voor onze cliënten in
deze vreemde omstandigheden. Ook voor onze
schoolgangers moest heel wat gereorganiseerd
worden. Dankzij de flexibiliteit van de scholen en
de juffen van het Permanent Onderwijs Aan Huis kon
het recht op onderwijs toch waargemaakt worden.

2020 zal voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn met
corona.Toen het coronamonster toesloeg, stonden we
in Het GielsBos voor een serieuze uitdaging die om een
daadkrachtige aanpak vroeg.

Proactief en preventief handelen, overheidsrichtlijnen
toepassen op het leven in Het GielsBos, er alles aan doen
om het virus buiten te houden, beslissingen nemen met het
welzijn van onze cliënten en medewerkers voor ogen, een
antwoord bieden op de vele vragen … daarvoor was een
solide coördinatie nodig: het crisisteam corona zag het licht.
In dit team overleggen de directeur, artsen, zorgmanager,
preventieadviseur, teamleider zorgondersteuning, orthopedagoog en de communicatieverantwoordelijke op zeer
regelmatige basis.
Via nieuwsflashes houden we personeel en ouders en familie
op de hoogte van de laatste stand van zaken. Alle mogelijke
scenario’s werden uitgewerkt in een plan met duidelijke
richtlijnen voor o.a. een veilige bezoekregeling. Babbelboxen,
babbeltentjes en een babbelroute in openlucht werden het
nieuwe normaal in Het GielsBos. Maatregelen die allesbehalve
prettig waren, moesten getroffen worden. De impact op onze
cliënten, hun familie en onze medewerkers was groot!

Zij aan zij

An Van Opstal,
Jessy Leijer,
Gert Van Goethem
en Liesje
Soontjens

We konden gelukkig rekenen op veel begrip van ouders,
familie en medewerkers voor de getroffen maatregelen. Maar
natuurlijk was er ook veel bezorgdheid en verdriet. Het gemis
aan contact met hun kind, broer of zus … Ouders die zelf hun
kinderen hebben moeten opvangen … het is niet altijd even
makkelijk geweest. Ons respect gaat naar jullie uit!
“Ik ervaar nu weer wat het betekent om 24 uur per dag in
te staan voor zijn welzijn. Op zich gaat het wel goed en
doet Peter het prima. Zijn optimisme geeft me, meestal
toch, vleugels! Ik herontdek ook dankbaarheid
voor iedereen die zich op Het GielsBos
dagdagelijks inzet. Jullie job is voor ons
Rita Lason,
allemaal van onschatbare waarde!”
mama van
Peter Otten

“Het GielsBos ging in lockdown en we werden voor een
onmogelijke keuze gesteld. Hoofd en hart vechten dan
nogal eens met elkaar. Gelukkig was er een smartphone
op de groep. Gelukkig zien zijn opvoeders hem doodgraag.
Flor had soms groot verdriet, dan deed het pijn hem niet
te kunnen knuffelen en troosten. We keken
vooral uit naar de dag dat we Flor weer
gewoon in onze armen konden sluiten.”
An Godrie,
mama van
Flor Mys

Massale testing
Op 11 mei 2020 werden alle
residentiële bewoners en
medewerkers getest op
COVID-19. De testen waren
erg goed voorbereid en
verliepen intensief maar
vlot. De resultaten waren
bemoedigend.

Corona heeft ondanks alles ook voor mooie
initiatieven gezorgd. Het deed ons anders kijken
en focussen op wat wél nog kon. Het deed ons
creatief omspringen met zorg! In de leefgroepen
en over teams heen deed iedereen zijn of haar
uiterste best om er te zijn voor elkaar en onze
cliënten toch een leuke tijd
te doen beleven. En dat
allemaal coronaproof!

Tevredenheidsbevraging

Begrip, gemis en verdriet

In de strijd tegen corona stonden onze medewerkers zij aan
zij met de artsen en verpleegkundigen.
“Ook voor ons was deze pandemie compleet nieuw. De
ervaring die we hadden rond de aanpak van de griep
heeft ons wel geholpen in deze coronastrijd. De intense
samenwerking hebben we als erg positief ervaren en
zal ook in de toekomst belangrijk blijven. Ons streven
is namelijk hetzelfde: ervoor zorgen dat onze bewoners
en medewerkers gezond door deze periode komen! De
strenge hygiënerichtlijnen loonden, maar de leefgroepen
waar het virus uitbrak, hadden het ondanks de nodige
ondersteuning uiteraard zwaar. Zij staan in de frontlinie
en zijn voor ons de ware helden!”

Een leuke tijd ondanks corona

Eind juni 2020 konden alle medewerkers en wettelijke
vertegenwoordigers van onze cliënten meewerken
aan een anonieme bevraging over onze aanpak van
de eerste coronagolf. We ontvingen 417 antwoorden:
208 van medewerkers en 209 van familie.
De vaak moeilijke evenwichtsoefening tussen
veiligheid en menselijkheid kwam in de bevraging
naar boven. De grote tevredenheid bij familie (98%)
over onze kordate aanpak deed deugd: “de zorg
voor de bewoners was top, de communicatie vanuit
het beleid helder, meelevend en eerlijk. De vele
inspanningen van begeleiders om contact te houden,
waren super”. Medewerkers trokken zich op aan
het gevoel van verbondenheid onder het personeel.
Telewerk werd aangemoedigd en gewaardeerd. En
de ontbijtbon voor alle medewerkers wegens het
wegvallen van het personeelsfeest, was een mooie
erkenning voor het geleverde werk!

Bubbelpret
in elke
leefgroep!

Boskapelstraat

Bosheuvel

Berthoutstraat

Rozendries
Bisschopslaan

Familie en personeel gaven hun laagste score voor
de ondersteuning die we boden aan cliënten die
lange tijd niet naar Het GielsBos konden komen.
Die boodschap begrepen we en daar werd dan
ook rekening mee gehouden. Zo hebben we meer
aandacht besteed aan zij die niet-residentieel in Het
GielsBos verblijven.

We houden vol
Nog steeds doen we beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze bewoners en collega’s
maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Het
vertrouwen van ouders en familieleden heeft ons het
afgelopen jaar geholpen en een extra duwtje in de
rug gegeven om ons – nog meer dan anders – in te
zetten voor onze cliënten. In Het GielsBos kunnen
we op elkaar rekenen!

Vos
Mezenhof

Klaverveld

Het
crisisteam
Salamanderstraat

Grasland
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rwin Van Gorp van Muziek-Dramuda wilde
iedereen in Het GielsBos dichter bij elkaar
brengen en haalde een oude bekende
vanonder het stof: de GielsBos Radio-Omroep.
“Dankzij de radio krijg ik contact met iedereen,
dat is zo bijzonder. De radio schept eenheid in
Het GielsBos en dat is zeker in coronatijden heel
belangrijk. Muziek is en blijft een geweldig medium!”

Een leuke tijd ondanks corona
Het
GielsBos
danst de
Jerusalema

Hartverwarmende initiatieven

Bomenversierwedstrijd

Dichter
bij elkaar
dankzij de
radio

p een zonnige 22 september 2020
barstte een heuse flashmob los op het
grote grasveld van het domein in Gierle.
Bewoners en personeel dansten samen
coronaproof de Jerusalema! Met een lach
op ons gezicht en de benen in beweging,
voelden we ons weer verbonden!

e acti-teams en Jolien van Waterlelie staken de koppen bij elkaar
om het Bos leven en kleur in te blazen. Ze zochten een manier om
de groepen en bewoners te verbinden en te verwonderen langsheen
onze paden, zonder dat ze contact hoefden te hebben. Iedereen
mocht één boom kiezen en deze versieren. De bomenversierwedstrijd
was geboren! De jury met Chantal, Dirk en Pol riep het acti-team van
Rozendries en Bosheuvel uit als winnaar.

Erwin
Van Gorp,
Dramuda

Contact
met het
thuisfront

Tiny
Lauwers,
Bosheuvel 4

Animo
dankzij
animatie!
O

nze dramatherapeuten
organiseerden
bewegingstheater met
de look-and-feel van
een voetbalwedstrijd.
Een voorstelling die het
dagelijkse leven even
doorbrak en onze bewoners
prikkelde!

M et de vele welgekomen giften kochten we o.a.
smartphones aan, zodat onze bewoners contact konden
houden met hun familie en het gemis voor hen toch een
beetje draaglijker werd.

M

ini-festivals, een heuse partybus, overheerlijke
barbecues, slurpen aan de thee in een Arabisch
theehuis of griezelen met Halloween? Het ontbrak
ons animatieteam alvast niet aan inspiratie om
onze leefgroepen coronaproof bubbelplezier
te bezorgen!

“Het was een bijzonder jaar. We hebben genoten van
de dagbesteding in huis, een bijzondere ervaring. Een
collega mocht eens proeven van de job als acti-teamer
en heeft hier fijne herinneringen aan. Als positieve
noot onthoud ik de nieuwe manieren om in contact te
blijven met de families en vrienden, zoals de Facebookaccount van Bosheuvel 4. Ook de ontdekking van Skype
was voor onze cliënten een meerwaarde tijdens de
lockdown.”

Scan de QR-code om het filmpje te bekijken!

Onderwijs
in coronatijd

“T ijdens de lange lockdown die voor iedereen moeilijk
was, had ik een idee. Rob Van Gestel bracht me in normale
omstandigheden regelmatig een bezoekje. Om een minimale
vorm van contact te houden, besloot ik om enkele filmpjes voor
hem door te sturen naar de gsm van een begeleidster. Toen ik
later vernam dat hij er héél blij mee was, gaf me dat wel een
goed gevoel en wist ik dat ik iets goeds voor hem had gedaan.”

T ijdens de Warmste

Scan de QR-code
om het filmpje te
bekijken!

Tussen
de krijtlijnen
van’t veld

Paul
Verswijvel,
onthaal

Een filmpje
voor Rob
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Digitaal
zingen

M

ieke en Silke van VIBO De Brem
in Turnhout, juffen van Zion Segers
van Mezenhof 3, bleven bereikbaar:
“Dit verstevigde onze relatie met de
leerlingen. Ze hebben getoond dat
wij ook een vaste waarde zijn voor
hen. Erkenning krijgen tijdens de
videochats was heerlijk. Die manier van
communiceren is toch een les die ons
veel heeft bijgebracht. Dat mogen we
nooit vergeten!”

Op
raambezoek

D

ramuda bracht met liefde en plezier
raambezoeken aan de leefgroepen die
in quarantaine moesten blijven.

V rijwilliger An zong
tijdens corona liedjes
Dagopvang
in die we dan digitaal
Tielen
doorstuurden naar onze
gasten. “En toen we terug onze deuren
mochten openen, stond ze meteen terug paraat
om samen met onze gasten te komen zingen in het
dagcentrum. Zij keken er telkens opnieuw naar uit.
Want iedere vrijdag was er weer een ander lied of
een andere verrassing!”

Warme
raamdecoratie

Week gingen vrijwilligers
met penselen op pad
om de ramen van
onze woningen om te
toveren tot prachtige
schilderijtjes. De ramen
van de andere gebouwen
werden betoverd met
inspirerende spreuken!

H et GielsBos kon rekenen op heel wat
steun en die kwam van overal en in
vele vormen. Aan al die helpende
handen, aan al wie ons met een
klein of groot gebaar een hart
onder de riem stak: van harte
dankjewel!

Warme
steun

Vrijwilligers hebben zich aan het
begin van de coronacrisis massaal
achter hun naaimachine gezet. Zo
verzamelden we maar liefst 4.398
stoffen mondmaskers die een enorme
hulp voor ons waren! We mochten ook massa’s
kaartjes en tekeningen ontvangen.
Frans Hooyberghs zette een actie op voor Het GielsBos die
maar liefst 18.590 euro aan giften opgeleverd heeft! Met dit
gigantische bedrag kochten we medisch beschermingsmateriaal
aan zodat ons personeel in veilige omstandigheden het beste
van zichzelf kon blijven geven.
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Helemaal thuis in Mezenhof
Tussen de krokus- en paasvakantie van 2020 stond de verhuis van Merel naar Mezenhof
gepland. Sowieso een hele onderneming waar veel bij komt kijken en toen was daar op de
koop toe … corona … Bieke Bockx, teamleider van Mezenhof 2 en in 2020 ook teamleider ad
interim van Mezenhof 4, vertelt ons hoe medewerkers en bewoners die grote volksverhuizing
ervaren hebben.

2020 … Het is een pittig jaar geweest! Verhuizen vraagt in
normale omstandigheden al veel voorbereiding, dus je kan
je voorstellen wat dat geeft in coronatijd. Alle teamleiders
hebben vooraf veel vergaderd over wat er nodig was in
de nieuwe woningen om het leven van onze bewoners zo
comfortabel mogelijk te maken. Dat is heel afhankelijk van
de doelgroep en kon dus per woning verschillen. Zo is er
bijvoorbeeld in de ene woning een open keuken en in een
andere een gesloten keuken. In Mezenhof 2 was een huiselijke
sfeer in de gemeenschappelijke ruimte heel belangrijk, terwijl
voor de bewoners van Mezenhof 4 gecompartimenteerde
ruimtes beter waren.
De indeling van de woningen lag vast, maar aan de hand
van de plannen konden we op voorhand de kamerverdeling
bespreken en beslissen wie waar zou slapen. We hebben
daarbij rekening gehouden met de noden van elke bewoner,
zoals wie het meeste baat zou hebben bij een geluidsarme
kamer of een terrasje aan de kamer.

We hebben ook goed nagedacht over hoe we onze bewoners
zo goed mogelijk konden voorbereiden op de verhuis, want
dat is niet voor iedereen evident. Met een aantal bewoners
die daar echt iets aan hadden, zijn we vooraf al eens een
kijkje gaan nemen in hun toekomstige woning. We maakten
een stappenkalender om mee af te tellen en er werd over
de verhuis getekend en verteld. Sommige bewoners werden
betrokken bij de inrichting van hun nieuwe kamer.
Ook de ouders werden betrokken. Zij mochten de kleur van de
kamer van hun zoon of dochter kiezen en hebben dat als heel
fijn ervaren. Omwille van corona kregen de ouders vooraf de
kamer van hun kind niet te zien en dat vonden ze uiteraard
heel erg.
Door corona is ook het afscheid van Merel spijtig genoeg
anders verlopen. We wilden graag een barbecue doen, maar
dat was natuurlijk geen optie. Voor onze bewoners was een
mooi afscheid wel een meerwaarde geweest, maar we hebben
het dan maar heel basic gehouden. Het besef dat we naar iets
beters gingen, hielp ook wel.

De verhuis naar Mezenhof 2 lukte nog net voor de lockdown.
Mezenhof 4 moest verhuizen tijdens de eerste lockdown.
Dankzij onze goede voorbereiding is alles volgens plan
verlopen. Alle collega’s en bewoners hebben dat supergoed
gedaan! En onze bewoners hebben zich heel goed aangepast.
We hadden misschien wat problemen verwacht bij bewoners
die vroeger met twee op een kamer sliepen en nu alleen.
Maar dat was helemaal niet het geval. Integendeel, het was
een verademing voor hen! Iedereen kreeg nu een eigen plekje
en had meer ruimte.

We hadden na de verhuis echt een wauwgevoel! Mezenhof is
een ongelofelijke verbetering, een echte vooruitgang op alle
vlakken. We kunnen vlotter werken en onze bewoners hebben
meer privacy. We hebben het in onze nieuwe woning zoveel
beter dan voordien en dat gevoel leeft nog steeds. We zijn
heel dankbaar dat we in Mezenhof kunnen werken en onze
bewoners hebben hier een gelukkig leven!
De vroegere Mereltjes voelen zich helemaal thuis in Mezenhof!

In het begin heerste er ook een zekere bezorgdheid over de
gemeenschappelijke gang die we in Merel hadden en die er
niet meer zou zijn. En die gang missen we nog wel, maar we
hebben nu een heel mooi binnenplein in de plaats gekregen.
En dat is een fantastische ontmoetingsplaats voor onze
bewoners. Het plein is eigenlijk de grote openluchtversie
van de gang. Iedereen geniet daarvan! Zeker omdat we
door corona niet zomaar bij elkaar over de vloer mogen
komen. Onze bewoners missen dat en op het plein kunnen ze
coronaproof contact houden.
Op de dag van de verhuis hebben we frieten gegeten op
de woningen en zo konden personeel en bewoners samen
gezellig starten. Dat was zowel voor ons als voor hen een heel
bijzonder moment.
Bieke
Bockx
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20 jaar jobcoaching
In 2020 bestond jobcoaching in Het GielsBos 20 jaar. Corona stak een serieuze stok voor
wat een feestjaar had moeten worden. In dit jaarverslag zetten we de jobcoaching dan
ook graag verdiend in de kijker. Onze drie jobcoaches Monic Verheyen, Kristel Janssens en
Martine Vandeperre vertellen ons wat 2020 voor hen betekende.
Jonas aan
de slag bij
Drankenhandel
Daems in Lille

Katrien aan
het werk in
kleuterschool
De Omnibus in
Tielen

2020 … een feestjaar …
De eerste 2 maanden van 2020 verliep alles nog gewoon.
Begin maart konden we nog net deelnemen aan een boeiende
studiedag met 10 van onze cliënten in de Thomas More
Hogeschool. We volgden verschillende workshops rond EHBO,
omgaan met kinderen en ouderen en werken in de keuken.
Dat was een leerrijke dag.

Wat is jobcoaching?
Jobcoaching is er voor alle mensen met een beperking die graag
willen werken en over een minimum aan arbeidsvaardigheden
beschikken. Als jobcoach gaan we op zoek naar een
geschikte job voor begeleid werken (individueel) of voor
een arbeidszorggroepje. Zo’n job bestaat uit concrete en
eenvoudige taken die aangepast zijn aan de mogelijkheden en
de interesses van de cliënt. Jobcoaching zorgt voor inclusie
door hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen
aan de samenleving. Kunnen gaan werken, geeft de cliënten
veel voldoening, brengt structuur in hun tijd en ruimte en
versterkt hun sociale netwerk. Cliënten krijgen het gevoel iets
te kunnen en verruimen hun actieve leven want ze komen in
contact met andere, nieuwe mensen die net als hen werken.
In mei 2000 startte Monic jobcoaching op met 8 cliënten.
Vandaag zijn we met 3 jobcoaches en werken we samen met
maar liefst 71 verschillende werkplaatsen in de buurt. 20
cliënten die in Het GielsBos wonen, gaan via begeleid werken
aan de slag en 9 werken in arbeidszorggroepjes. 32 cliënten
die thuis wonen, gaan via ons begeleid werken en 3 werken in
arbeidszorggroepjes.

De jobs zijn heel divers en worden altijd gekozen in functie
van wat de cliënten graag doen en wat hun interesses en
dromen zijn. Dit kan zowel in de profit- als non-profitsector:
winkels, restaurants, scholen, woonzorgcentra, bibliotheken,
technische diensten, de landbouwsector…
De jobcoaches zijn er steeds bij tijdens de eerste werkdagen,
leggen het takenpakket uit en oefenen het samen in. De
intensiteit van de begeleiding wordt stelselmatig afgebouwd,
maar stopt nooit.
Onze cliënten worden niet betaald. De werkgevers voorzien
wel een extra attentie voor een verjaardag of met Sinterklaas.
We ijveren er bij de overheid voor om toch een vergoeding
tegenover begeleid werken te zetten.

Om ons 20-jarig bestaan te vieren, wilden we onze interne
cliënten heel graag een pluim geven door lekker met hen te
gaan eten in ons restaurant. Onze externe cliënten zouden
we in de bloemetjes zetten tijdens een receptie met hun
ouders en de werkgevers. Dat zou ook de ideale gelegenheid
zijn voor hen om eens met elkaar in contact te komen. Maar
corona gooide natuurlijk roet in onze festiviteiten.
Vanaf half maart zijn onze interne cliënten moeten stoppen
met werken en de meeste externe cliënten stopten tijdelijk.
Zij konden later grotendeels heropstarten. Verschillende
werkplekken waren wel blij met extra helpende handen in
coronatijd. Het vinden van nieuwe werkplaatsen in 2020 was
niet altijd even gemakkelijk. We gingen de uitdaging toch aan
en vonden ook oplossingen.
Dat onze cliënten niet meer konden gaan werken, was voor
hen en hun familie niet evident. Hun houvast viel weg, omdat
hun job structuur en duidelijkheid brengt in hun week. Onze
interne cliënten konden terugvallen op de opvang van Het
GielsBos. De families van onze externe cliënten die thuis
wonen, moesten zelf opvang voorzien en dat zorgde soms
voor moeilijke situaties.

Wij als jobcoaches werden tijdens de lockdown ingezet om
de leefgroepen en de wasserij te ondersteunen. Dat werk
was natuurlijk helemaal anders en tegelijkertijd probeerden
we om de contacten met onze cliënten en hun netwerk te
onderhouden. Die combinatie was niet makkelijk. En ook al
was onze nieuwe, tijdelijke job best plezant, we voelden ons
soms tekort schieten.
Deze ervaring heeft er wel voor gezorgd dat we ons er nu
heel bewust van zijn dat we onze cliënten niet uit het oog
mogen verliezen. Dat we alternatieven voor hen moeten
voorzien wanneer we ooit nog eens in zo’n situatie zouden
terechtkomen. Zoals online contact houden, zelf activiteiten
voorzien of hen werk thuis laten doen. Een belangrijke les
voor de toekomst.
Ondertussen bleven onze interne cliënten vragen naar werk.
Daarom werden enkele werkgroepjes opgericht. We deden
klusjes op het domein van Het GielsBos, zoals de paadjes
vegen of ondergoed plooien om de wasserij te helpen.

Bedankt!
We willen van dit jaarverslag graag gebruikmaken om onze
cliënten en werkgevers van harte te bedanken voor hun
engagement en we hopen om in 2025
voor ons 25-jarig bestaan een groot
feest te kunnen organiseren voor alle
Jobcoaches
betrokkenen!
Monic Verheyen,
Kristel Janssens
en Martine
Vandeperre
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Invoering van de woon- en leefkosten in
Het GielsBos
Els Van
Uffelen

Alle vergunde zorgaanbieders moesten op 1 januari 2021 verplicht
overstappen naar het systeem van de woon- en leefkosten voor
alle volwassen cliënten. Financieel analist Els Van Uffelen legt uit
welke voorbereidingen daaraan vooraf gingen.

Het Collectief Overleg Orgaan (COO) keurde de berekende
tarieven van de woon- en leefkosten unaniem goed op 22 juni
2020. De raad van bestuur verleende daarop zijn akkoord op
30 juni 2020, waarop het voorstel kon ingevoerd worden op 1
januari 2021.

Een plek op het domein in Gierle waar onze cliënten, hun
familie, wandelaars, fietsers en groepen die gebruikmaken
van onze infrastructuur, welkom zijn voor een drankje en
elkaar kunnen ontmoeten …
Een plek die onze cliënten samen met vrijwilligers uitbaten …

In onze
brochure zetten
we alle woon- en
leefkosten op
een rij

Vanaf de zomer van 2020 werd
dan alles in het werk gesteld om
deze aanpassing administratief
en logistiek te kunnen doorvoeren.
Elke volwassen cliënt kreeg een
nieuwe Individuele DienstverleningsOvereenkomst (IDO) waarin de woon- en
leefkosten werden opgenomen. Ook het
document van de Collectieve Rechten
en Plichten werd aangepast en aan
iedereen bezorgd. Omwille van corona
konden we spijtig genoeg niemand
uitnodigen voor een infosessie in ons
ontmoetingscentrum. Daarom stuurden
Sinds 2017 werden achter de schermen al
Woon- en leefkosten in Het GielsBos
we alle vertegenwoordigers van onze
voorbereidingen getroffen om deze kosten te
voor meerderjarige cliënten
volwassen cliënten een brief met tekst en
berekenen. Samen met de invoering van de
uitleg over wat de woon- en leefkosten
persoonsvolgende financiering werd in 2017 het
inhouden, een overzichtelijke brochure en een tabel met de
principe ingevoerd dat iedere persoon, ongeacht de wijze
tarieven. Op 15 december 2020 organiseerden we ook een
waarop hij zijn ondersteuning organiseert, zelf instaat voor
online infosessie. Via https://www.hetgielsbos.be/infosessiede eigen woon- en leefkosten.
woon-en-leefkosten kan je die herbekijken en de brochure
downloaden.
We hebben onze werking in kaart gebracht en die leverde ons
inzicht in de kostenstructuur van Het GielsBos, maar ook in
onze kerntaken en de mogelijkheden naar de toekomst toe.
Wat wijzigde er concreet voor onze cliënten?
Begin 2019 werd een technische werkgroep samengesteld
In de dagdagelijkse werking en de daginvulling wijzigde er niets
met directie en enkele medewerkers die alle berekeningen
voor onze cliënten. Aan de zorgpunten waar het zorgpersoneel
hebben omgezet in voorstellen. In september 2019 werd
mee betaald wordt, wijzigde ook niets. Wat wel wijzigde,
een klankbordgroep opgericht met medewerkers, directie,
is de factuur: in plaats van kwartaalafrekeningen ontvangt
bestuursleden en vertegenwoordigers van cliënten, om
de cliënt nu maandfacturen waar de woon- en leefkosten
deze voorstellen kritisch te bekijken, feedback te geven en
transparant op terug te vinden zijn. Wat de cliënt betaalt, is
aanvullingen te formuleren. Zo kwamen we tot woon- en
afhankelijk van zijn/haar IDO wat betreft de woonkosten en
leefkosten die ons in staat stellen om onze toekomstige kosten
zijn/haar effectieve aanwezigheid wat betreft de leefkosten.
en investeringen te kunnen financieren én die financieel
We waken erover dat de woon- en leefkosten gegarandeerd
leefbaar zijn voor de cliënt.
betaalbaar blijven voor onze cliënten. Indien nodig, wordt
steeds een individuele oplossing gezocht.
Door de analyse van de woon- en leefkosten zijn de effectieve
kosten in beeld gekomen. In het verleden betaalden de cliënten
bijvoorbeeld een beperkte bijdrage als ze hun persoonlijke Vragen over de woon- en leefkosten?
was lieten verzorgen in de wasserij van Het GielsBos. De
Contacteer ons via tel. 014 60 12 11 en vraag naar
effectieve kosten liggen echter veel hoger. Hetzelfde geldt
je maatschappelijk werker, financieel manager Bruno
voor de vervoerskosten van en naar het dagcentrum in Tielen.
Stappaerts of financieel analist Els Van Uffelen.
Die tarieven moesten we dus verhogen.
Tot eind 2020 betaalden onze volwassen cliënten
een wettelijke persoonlijke bijdrage per aanwezigheidsdag vanuit hun vervangingsinkomen.
Vanaf 2021 werd deze wettelijke persoonlijke
bijdrage vervangen door woon- en leefkosten.
Woon- en leefkosten zijn kosten die iedereen in
de maatschappij betaalt, zoals huur, energiekosten, onderhoudskosten voor de woning, verzorgingsproducten, kosten voor voeding, vrije tijd
enz. Ook als je in Het GielsBos verblijft, betaal
je deze kosten. Elke voorziening in Vlaanderen
moet daarvoor een tarief berekenen.

Bouwen aan een inclusieve droom …
Welkom in … De Stroom

Vragen over je factuur?
Contacteer ons via tel. 014 60 12 11 en vraag naar de
cliëntenadministratie.

Een inclusieve droom … die groeide van tuinkamer … naar café De Stroom.

Aan de bouw van deze droom werd gestart in de zomer van
2020. De vroegere personeelsruimte op het gelijkvloers van
het behandelgebouw werd gestript en tussen ons belevingsbad
Waterlelie en de belevingsruimtes van Oase werd een volledig
nieuwe uitbouw gerealiseerd in glas, verbonden met een
gedeeltelijk overdekt terras. Het geheel oogt licht waardoor
het gezellig vertoeven is voor de klanten.

Met De Stroom creëren we een mooie meerwaarde voor Het
GielsBos. Een plek waar iedereen welkom is! Onze droom
werd werkelijkheid dankzij vele giften en het engagement van
onze cliënten, talrijke vrijwilligers en de fijne samenwerking
met Dierendonckblancke architecten die we hierbij allen van
harte willen bedanken!

Dit nieuwe stukje infrastructuur werd al gauw tuinkamer
genoemd, maar onze droom verdiende een gepaste naam en
daarom organiseerden we een wedstrijd: onze bewoners en
collega’s inspireerden ons met maar liefst 77 inzendingen. De
jury hakte de knoop door op basis van een aantal criteria:
het moest een Nederlandstalige naam zijn - makkelijk
uitspreekbaar – in het thema natuur – en in een pictogram
te gieten dat herkenbaar is voor onze cliënten. De tuinkamer
werd omgedoopt tot De Stroom! Oud-collega Kristien Wuyts
werd als winnares beloond met een bon om iets te komen
drinken.

Graag meer info over De Stroom of wil je graag een
handje helpen? Neem dan contact op
via destroom@hetgielsbos.be

Jolien
Heylen

Een inclusief project vraagt een concept op maat van onze
cliënten. We vinden het heel belangrijk dat onze cliënten
kunnen helpen in de bediening van het café. We hadden dus
een aangepast kassasysteem nodig, waarbij zowel cash als
met bancontact betaald kan worden en dat visueel en logisch
opgebouwd is omdat niet alle cliënten kunnen lezen. Tom
Nys, een enthousiaste IT’er zette voor ons gratis en voor niets
zo’n systeem op poten.
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Op weg naar een nieuwe organisatiestructuur
Op 1 maart 2021 brak het langverwachte moment aan waar we al meer dan 2 jaar
naartoe gewerkt hadden: Het Iedereen Directeur-project vloeide over in onze nieuwe
organisatiestructuur. Welke stappen werden daartoe gezet in 2020? We blikken samen
terug.
Op
1 februari 2021
ging het nieuwe
managementteam
aan de slag.

half november 2020 achter de rug moeten zijn, maar dat
is niet gelukt. Corona maakte deze complexe oefening nog
moeilijker. Ondanks veel digitaal vergaderen, waren de
nieuwe teams tegen Kerstmis gekend.
Het traject liep onderweg dan wel vertraging op, maar
zorgvuldigheid en zorgzaamheid vonden we uiteindelijk
belangrijker dan snelheid. Daarom besliste het programmateam
om de kanteling pas op 1 maart 2021 te laten ingaan. Dat gaf
de nieuwe zorgmanagers en de nieuwe teamleiders de tijd en
ruimte om zich goed voor te bereiden en een frisse start te
kunnen nemen in de nieuwe organisatiestructuur.
De opstart van de nieuwe multidisciplinaire zorgondersteunings- en dagbestedingsteams werd voorbereid door de
teamleden en hun teamleider: het organiseren van overleg
binnen de disciplines, samenwerking over de verschillende
clusters heen en het organiseren van kennisdeling waren
belangrijke aandachtspunten.
De teamleiders startten in het najaar van 2020 met
een opleidingstraject rond gedeeld leiderschap zodat
ze onze nieuwe visie daaromtrent in de teams konden
doorvoeren: betrokken medewerkers die samen initiatief en
verantwoordelijkheid willen, mogen en kunnen opnemen!
Ginkgo Consulting begeleidde ons doorheen het ganse traject.
Via teamdagen gaf een enthousiaste groep van facilitators de
teams een zetje in de rug om op een andere manier te gaan
samenwerken.
Op 1 februari 2021 ging het nieuwe managementteam aan de
slag.

Het traject startte met een grote projectgroep die de eerste
grote lijnen uittekende. Vier ontwerpteams verfijnden deze
verder tot een structuur waarin onze cliënten centraal staan.
Dat was ook ons eerste experiment met een nieuwe manier van
beslissen: met beslissingstafels, bezwaren die geuit mochten
worden en met ook wel wat verwarring over de verschillende
rollen in het beslissingsproces. Best een spannende en zeker
een leerrijke ervaring! In maart 2020 klopten we ons ontwerp
af, waarna de raad van bestuur een aantal zaken opnieuw liet
evalueren. Op 30 juni 2020 kregen we groen licht om verder
te gaan met ons project.
Een programmateam werd opgericht in afwachting van het
nieuwe managementteam en aan de medewerkers in de zorg
werd gevraagd om hun teamvoorkeur op te geven. Dat deden
we aan de hand van een teambevraging in juli 2020 bij de
medewerkers in de directe zorg en de zorgondersteuning.
We vroegen hen in welke cluster en welk team zij vanaf
2021 graag aan de slag gingen en hoeveel uur per week men
graag wilde werken. Teamleiders die zich konden vinden in
de nieuwe visie op leiderschap, engageerden zich opnieuw
als teamleiders. En ook andere medewerkers kregen de kans
om via een selectieprocedure teamleider te worden. Op basis
van alle voorkeuren en criteria als ervaring, opleidingsniveau,
talenten en vaardigheden, konden we na de zomer beginnen
met het samenstellen van evenwichtige woonteams.

Enkele cijfers:
• 77% van de woonbegeleiders bleef in zijn/haar team
werken.
• 95% van de woonbegeleiders kwamen terecht in één
van de teams die ze als voorkeur hadden opgegeven.
• 77% van de woonbegeleiders kreeg een plaats in het
team van zijn/haar 1ste voorkeur.

We mikten niet op veranderen om te veranderen. We vonden
het heel belangrijk om de nodige continuïteit te behouden
voor onze cliënten en hun familie. Daarnaast hielden we voor
ogen dat elk team complementair werd samengesteld om
zo autonoom mogelijk te kunnen werken aan goede zorg en
ondersteuning voor elke cliënt.
Tot aan de zomer van 2020 was ‘Iedereen Directeur’ een
project dat voor het grootste deel werd uitgevoerd door een
kleine groep mensen: het programmateam. Na de zomer
werden de teamleiders betrokken bij de teamsamenstelling
en het leiderschapstraject. Iedereen Directeur werd toen
definitief een project waarbij iedereen betrokken werd.
De teamleiders, ondersteund door het programmateam,
werkten hard aan het samenstellen van de teams. Dat had

Het werk is echter nog niet gedaan, élke dag werken we
verder aan een GielsBos waar het goed is om te leven,
te wonen en te werken. Heel wat collega’s hebben hun
schouders onder ‘Iedereen Directeur’ gezet. We hebben in
2020 samen enorm veel gerealiseerd. Bedankt daarvoor!

Programmateam Iedereen
Directeur

Marianne
Wouters,
zorgmanager

Omdenken begint met taal.
Keer alles om: maak van een probleem
de bedoeling. Maak van een fout een goed.
Maak van een crisis een kans. Maak van een
ondanks een dankzij! Je hebt pas een probleem als
je denkt dat alleen de ander je probleem kan oplossen.
Als je iets niet leuk vindt, verander het. Als je het niet
kan veranderen, verander dan de manier hoe je erover
denkt. Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw!
Als je de hulp van een ander aanvaardt, betekent dat niet
dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen
voor staat. Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver
gaan, ga dan samen. Gebruik al je talenten.
Het zou erg stil zijn in het bos als alleen de
beste vogel zou zingen en de rest zou
luisteren. Het komt goed, met geluk,
vertrouwen en een klein
beetje moed!

Soms was het moeilijk
om het belang van de organisatie
en dat van individuele medewerkers met
elkaar te verzoenen. Je neemt samen beslissingen
die goed en nodig zijn voor Het GielsBos, waarvan de
uitkomst niet door elke medewerker als positief wordt
ervaren. Ik denk dan bv. aan de teamsamenstelling. Daar
heb ik wel eens van wakker gelegen. De grote uitdaging is
om te blijven vertellen waarom we anders moeten gaan
werken, tot elk team en elke medewerker ervan overtuigd is
dat dit goed is voor onze cliënten én voor onszelf en er zijn
schouders mee onder wil zetten. Ik kijk de toekomst met veel
vertrouwen tegemoet. Veranderingen zijn nooit gemakkelijk
en het is normaal dat je eerst door een fase van onzekerheid
gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat we snel gaan merken
dat we nu beter kunnen inspelen op wat onze cliënten
vragen van ons, dat mensen verantwoordelijkheid
mogen en willen opnemen en dat we ons
meer verbonden gaan voelen met
elkaar en met Het GielsBos.

Sofie Poppe,
HR-manager
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LEEFTIJD + GESLACHT CLIËNTEN

De cliënten centraal

De cliënten centraal
Aantal registraties per ondersteuningsfunctie

Leeftijd en geslacht van onze cliënten
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76-80

2

Ons cliëntenbestand bestaat uit 65% mannen en 35%
vrouwen. Onze oudste cliënt is een man van 80 jaar, de
jongste is een jongen van 3.
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Ondersteuning die onze cliënten kregen
In 2020 boden we zorg en ondersteuning aan 449 cliënten. Dit
deden we in het kader van:

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

PVF (persoonsvolgende financiering) voor meerderjarigen
MFC (multifunctioneel centrum) voor minderjarigen
PAB (persoonlijk assistentie budget) voor minderjarigen
RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) voor minderjarigen én
meerderjarigen
GES+ (gedrags- en emotionele stoornissen) voor minderjarigen

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

2%

Begeleiding omvat globale individuele ondersteuning op
locatie (mobiel) of in Het GielsBos (ambulant).
Waar wenselijk kan begeleiding ook in groepjes georganiseerd worden.
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Indeling naar ondersteuningsvorm van onze 449 individuele
cliënten van 2020:
79%
(354 van 449 cliënten) maken gebruik van verblijf
88%
(394 van 449 cliënten) maken gebruik van dagopvang
en/of verblijf
17%
(78 van 449 cliënten) maken gebruik van individuele
begeleiding, evtl. met verblijf en/of dagopvang

475

De bezettingsgraad op jaarbasis is gestegen van 87,7% in
2019 naar 89,4% in 2020. (= aantal geregistreerde nachten
in vergelijking met de maximale capaciteit). De lockdown
in de maanden maart, april en mei 2020 verklaart de
toename van de bezettingsgraad in die maanden. De hoogste
bezettingsgraad haalden we in 2020 in april en mei (+3,4%).
					
In dagopvang zijn cliënten gemiddeld 75,4% van het jaar
aanwezig. Dit cijfer verbergt een grote variëteit: van
cliënten die voltijds aanwezig zijn tot cliënten die slechts
enkele dagen per jaar (bv. vakantieopvang) komen.
		
BEZETTINGSGRAAD IN WOONONDERSTEUNING
Cliënten in begeleiding kregen gemiddeld 19 begeleidingen.
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De stijging in 2014 hangt samen met
de fusie tussen Het GielsBos en ‘t
Margrietje.
De stijging vanaf 2015 houdt verband
met het verruimen van ons aanbod.
De daling in 2020 is toe te schrijven aan
de opgelegde coronamaatregelen.
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LEEFTIJD + GESLACHT MEDEWERKERS - OK
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Op 31 december 2020 telde Het GielsBos 600 medewerkers:
91 mannen en 509 vrouwen.
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Zij vertegenwoordigen 496,8 voltijdse equivalenten en zijn
gemiddeld 44 jaar oud.
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Iets meer dan 83% van onze medewerkers werkt in de
directe zorg voor onze cliënten.
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In 2020 stelden we ook 6 jongeren te werk uit het project
deeltijds leren / deeltijds werken.
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DIENSTANCIËNNITEIT

0-5
6-10
35-44

100%
80%
60%
40%
20%
0

11-15

jaren
9,64%
16,87%
13,43%

27,88%

11,56%
16,99%
12,78%

29,07%

14,90%
15,42%
12,65%

27,56%

16,25%
13,76%
13,43%

26,87%

18,73%
12,70%
14,01%

25,57%

21,10%

12,99%
12,99%

23,70%

22,95%

12,90%
14,40%

22,61%

24,10%

24,53%

25,50%

14,82%

14,50%

16-20

<35
14,14%

20,44%

100%

2012

29,60%

2013

29,46%

2014

29,69%

2015

28,99%

2016

29,22%

2017

27,14%

2018

26,07%

2019

32,06%

31,34%

31,60%

11,73%

10,57%

11,11%

11,07%

10,39%

14,97%

12,26%

12,48%

11,28%

11,40%

11,36%

12,56%

12,61%

15,25%

14,59%

16,61%

33,91%

32,75%

29,64%

31,67%

2012

2013

2014

2015

14,46%

60%

12,50%

Leeftijdsopbouw
in koppen

20,33%

20+

40%
20%

32,19%

30,65%

80%

27,17%

Stagiairs

2020

0

32,95%

36,18%

34,92%

34,67%

9,38%

10,73%

10,67%

11,06%

11,58%

10,83%

16,56%

16,42%

15,50%

15,50%

29,32%

28,73%

26,97%

27,26%

28,33%

2016

2017

2018

2019

2020

STAGIAIRS

In 2020 deden 130 studenten/cursisten stage in Het GielsBos. Omwille van corona konden er minder stages plaatsvinden.
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Concreet ging het om 2 studenten van een masteropleiding, 28 studenten van een bacheloropleiding, 48 studenten van het
hoger beroepsonderwijs (HBO5 - graduaatniveau) en 52 studenten van het secundair onderwijs. Van deze groep volgden 50
studenten volwassenenonderwijs.
We werkten samen met 23 scholen/opleidingsinstellingen.									
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AANTAL VRIJWILLIGERS
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600
aantal

414

400

Vrijwilligers

100%

513

500
390

407

406

322

300

80%
60%

30,49%

37,50%

38,93%

30,52%

28,42%
36,34%

14,63%

11,98%

16,43%

17,21%

20,33%

15,42%

29,77%
40,90%

15,42%

soort
54,88%

135

50,52%

44,64%

52,27%

51,25%

20%

100
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Het aantal uren vrijwilligerswerk in 2020 komt overeen met
iets meer dan 5 voltijdse equivalenten.

307 actieve vrijwilligers en 99 eenmalige, waarvan 13
medewerkers van bedrijven die ons een handje kwamen
toesteken en 80 vrijwilligers die stoffen mondmaskers voor
ons maakten.
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40%
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Ook in 2020 was de medewerking van onze vrijwilligers
van onschatbare waarde, zeker gezien de moeilijke
omstandigheden. We konden rekenen op de inzet van maar
liefst 406 vrijwilligers:

Vrijwilligerswerk
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Het aantal vrijwilligers daalde in 2020 sterk door de
beperkende coronamaatregelen en dat vertaalt zich ook in
het aantal uren.
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Onze vrijwilligers doen vooral 1 op 1 activiteiten met
cliënten (bv. vrijwilliger en cliënt gaan samen wandelen,
fietsen, iets drinken …).		

Foto’s
Britt Gysen

Interviews en redactie:

VRIJWILLIGERS IN VOLTIJDSE EQUIVALANTEN

Elke Verhagen
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Financieel beheer en cliëntenadministratie, HR, team onthaal
en infrastructuur

11,72

Dit jaarverslag kwam tot stand met medewerking van verschillende
teams van Het GielsBos.
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Colofon

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