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VOORWOORD
2021 was alweer een bijzonder jaar.

september 2021 een fijn evenement waar de toekomstige

In het voorjaar werden we geteisterd door corona. Zowel

bewoners hun wensen in een tijdscapsule hebben laten

collega’s, bewoners als leerlingen werden ziek, maar

inbetonneren en zo hun Lysterbesse mee fundament

zorg, onderwijs en ondersteuning boetten niet in aan

hebben gegeven.

kwaliteit. Dit vooral dankzij de sterke inzet van alle

Kort daarna was het jammer genoeg weer corona-time.

collega’s, aan wie we dit jaarverslag opdragen.

Het werd crisismanagement alom, een hele intense

De tweede fase van de overgang naar het nieuwe

periode, waar hard gewerkt werd, gepuzzeld,

organisatiemodel werd ingezet. Daarbij deed Kaat Delrue

ingesprongen, ‘gefoeterd’ op mondmaskers, ‘getjoold’ met

op 1 september haar intrede als nieuwe coördinerend

bedden, matrassen, kussens. Bovenal droegen we

directeur. We namen afscheid van een fijne en nabije

evenwel goed zorg voor elkaar. Het deed deugd om te

directeur, Eric Van Parys.

zien dat we dit voor elkaar kregen.

2021 zal zich ook laten herinneren als het jaar waarin

Ook voor de collega’s uit de thuisbegeleiding, de mobiele

het Withuys werd afgebroken. Door corona konden we

teams, PASVU, de ondersteuningsteams en uit de

geen ‘live’ afscheid nemen van dit gebouw dat voor veel

ondersteunende diensten was het een intense periode,

mensen van grote betekenis is geweest. Op Facebook

met heel veel aanpassen, herorganiseren, videobellen …

werd een speciale groep opgericht, waar meer dan 600

We hadden op het einde van 2021 nog een cohorte met 9

mensen actief herinneringen aan en foto’s van het oude

besmette bewoners. Vele collega’s sprongen in, we deden

Withuys deelden.

beroep op vrijwilligers die zich massaal aandienden en

De opbouw van het nieuw Withuys ging van start, maar

ook op defensie. Zo konden we de kwaliteit van zorg

niet zonder hindernissen: de geplande bovenbouw, die

blijven garanderen.

door een externe partner zou gerealiseerd en gefinan-

Het was een helse periode, maar er was veel veerkracht

cierd worden, kon niet doorgaan. Hierdoor moesten

en doorzetting bij de collega’s. Via deze weg willen we

de architecten opnieuw naar de tekentafel, moest de

nog eens iedereen hartelijk danken voor de onverdroten

omgevingsvergunning opnieuw worden aangevraagd, de

inzet en het bevlogen engagement!

subsidiëringskanalen opnieuw een goedkeuring geven

We hopen op minder corona-impact in 2022. Bij de

etc. Het werd een helse toer om de grondwerken toch in

terugblik op 2021 stellen we vast dat er heel wat mooie

oktober te starten, maar het lukte. We zijn iedereen heel

en creatieve initiatieven werden genomen die ieders hart

dankbaar die daaronder zijn schouders zette.

verwarmden. Je kunt erover lezen en meegenieten in dit

De eerste steenlegging van de Lysterbesse was in

jaarverslag.
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COÖRDINATIE
CAMPAGNE FIETSEN VOOR FIETSEN

Dominiek Savio startte samen met een
aantal partners uit de regio ‘Bikes4All’ op,
een uitleenpunt voor aangepaste fietsen.

ALS RAKEN VERBINDEN WORDT
VOLGT DELEN VANZELF
Na jaren van organiseren in 2 beleidsdomeinen: Zorg en Onderwijs, betekende 2021
de definitieve lancering van een nieuw organisatiemodel voor Dominiek Savio. Vanaf
heden werken we in een netwerk, waarbij elke cluster (afdeling) een stuk zelfstandiger
werkt. De nieuwe coördinerend directeur, Kaat Delrue, stuurt het coördinatieteam
aan. Dankzij hun overkoepelende inspanningen, blijft de verbinding tussen de clusters
behouden. Lees hier enkele hoogtepunten uit de cluster coördinatie.

PENSIOEN ERIC VAN PARYS

September 2000 startte Eric Van Parys.
Zijn titel was ‘directeur dagelijks beleid’
die samen met de ‘directeur strategie’
instond voor het beleidsdomein Zorg.
Meer dan 20 jaar later ging Eric met pensioen. Hij was voor velen een heel vertrouwd gezicht: voor de kinderen en hun
ouders, vrijwilligers, volwassen cliënten,
medewerkers, ... Zijn viering stond daarom
in het teken van ‘De Kracht van Nabijheid.’
Om hem te bedanken voor zijn jarenlange
inzet, warmte en betrokkenheid werd een
‘Eric on Tour’ georganiseerd. Hij werd
uitgenodigd binnen verschillende diensten
van Dominiek Savio, waarbij iedereen
afscheid nam op zijn eigen manier.
Groep Gidts en Dominiek Savio blikken
met grote dankbaarheid terug op de vele
realisaties van Eric en gunnen hem alle
plezier met zijn pensioen.
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NAHDINE WINT EUROPESE AWARD

Op 13 oktober 2021 mocht NAHdine, een
pilootproject van Dominiek Savio en
Familiehulp dat West-Vlamingen met een
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ondersteunt, een Innovation Award in ontvangst
nemen. De award werd uitgereikt door EASPD
(European Association of Service providers for
Persons with Disabilities).

Ons Centrum Consult leent al enkele jaren
aangepaste fietsen uit aan mensen verbonden aan onze organisatie. Het initiatief
van G-Sport Vlaanderen om meer beweging te stimuleren voor minder mobiele
mensen, bracht ons op het idee om niet
alleen ons aanbod uit te breiden, maar om
ook met een aantal partners een lokaal
verdeelpunt op te starten.
Met de campagne ‘Fietsen voor Fietsen’
zamelden we 40% van het nodige budget
in. Met 60% cofinanciering van G-Sport
Vlaanderen breiden we het aanbod uit.
Bij Bikes4All kunnen nu ook inwoners van
de gemeente of toeristen aangepaste fietsen ontlenen aan een democratische prijs
bij het infopunt Trimard in Hooglede.

50 JAAR JUMBO RUN

De oudste zijspanrit van ons land reed vorig
jaar voor de 50ste keer uit. De geest van de
Jumbo Run bleef de voorbije decennia dezelfde. De succesformule heeft alles te maken met
de band tussen de motorrijder en de passagier.
Vijf Nederlandse motorrijders werden
gehuldigd. Zij waren er al bij sinds 1971 en
misten sindsdien geen enkele editie.
Voor de 50ste verjaardag lanceerden we ook
een nieuwe website: www.jumborun.be

“Om hen de wind te laten voelen.
Daar doen we het voor.
En daarom zullen we het ook
voor altijd blijven doen.”
PATSY, COÖRDINATOR JUMBO RUN

Partners Bikes4all: Gemeente Hooglede, OCMW Hooglede,
Zonder Zulle, WZC Ter Linde, UnieK, Groep Gidts,
Hoeve Ter Kerst en Dominiek Savio

Rechts: 50ste editie Jumbo Run •
Onder: Eric Van Parys neemt afscheid •
Rechtsonder: Startevent Fietsen voor Fietsen •

Elk jaar worden ongeveer 50.000 Vlamingen
getroffen door een NAH. Bij ongeveer 15.000
is dit letsel blijvend, waardoor ze vaak zorg
of gerichte hulp nodig hebben. Zorgverleners
beschikken niet altijd over de juiste opleiding.
Bij NAHdine werken de ergo van Dominiek
Savio en de medewerker van Familiehulp nauw
samen. Ze pakken de problemen van de
cliënten in hun omgeving aan. Op die manier
krijgen ze opnieuw vat op hun leven.
NAHdine ontving de Innovation Award in de
categorie ‘Workforce Development & Human
Resources’.
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COÖRDINATIE
De nieuwe coördinerend directeur is ondertussen al helemaal ingeburgerd ...

NIEUW GEZICHT:
KAAT DELRUE
Vandaag is vzw Dominiek Savio georganiseerd in clusters,
met aan het hoofd telkens één directeur. In 2021 verwelkomden
we Kaat Delrue, als eerste coördinerend directeur in de
geschiedenis van onze organisatie. Zij zit het coördinatiecollege
voor, waarin alle directies en de beleidsadviseur zetelen. Maar
wie is deze enthousiaste dame?
Vanwaar ben je afkomstig?

“Ik ben geboren te Assebroek-Brugge op 9 juni
1968. Ik groeide op in Aalter en woon er nog
steeds.”
Heb je kinderen?

“Ik ben gehuwd met Jan en heb twee eigen
kinderen (Senne en Klara) en vier plus-kinderen
(Wannes, Fien, Jules en Zoë). Alle zes zijn
intussen de deur uit …”
Uit welke sector kom je?
“Ik ben pedagoog en studeerde psychologische en pedagogische wetenschappen aan
UGent. Ik was ook enkele jaren onderzoeker op
die faculteit, onder het Steunpunt
Intercultureel Onderwijs.
Daarna werkte ik 17 jaar op Arteveldehogeschool. Eerst als docent, vervolgens als
curriculum coördinator en daarna als
directeur van 4 opleidingen, waaronder de
professionele bachelor lager onderwijs en de
bachelor-na-bachelor-opleidingen in onderwijs:
buitengewoon onderwijs, zorgverbredingremediërend leren en schoolontwikkeling.
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In 2019 werd ik hoofd van de dienst onderwijsbeleid voor de hele Arteveldehogeschool. Ook
boeiend, maar na twee jaar begon ik te hunkeren
naar grotere impact, meer afwisseling en meer
betrokkenheid op waar het om te doen is: de
mensen voor en met wie je werkt.”
Hoe ben je bij ons terechtgekomen?
“Ik kwam als bij toeval de vacature tegen in een
nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
en was meteen gecharmeerd door de diversiteit
aan verwachte competenties. Het waren er veel,
maar het schrok mij niet af. Integendeel, ik voelde
weer uitdaging. Ik dacht aan het motto van prof.
Jaspaert: “Let’s get lost”. Alles komt toch wel
goed.
Het was een zware beproeving, maar het heeft
geloond. Ik ben heel blij dat ik op 1 september de
community van Dominiek Savio mocht
vervoegen.”
Voel je jou al een beetje thuis ondertussen?
“Ik ben in mijn hele loopbaan nergens zo warm
ontvangen als hier en dit doet deugd! Er werd

Kaat verkleed tijdens het Dominiek Savio Feest ‘22

Kaat (in het midden) liep de 6km op de Trail Run ‘22

voor mij een ‘warm welkom-programma’
voorbereid, waarbij ik bij elke cluster op bezoek
mag gaan, van rondleidingen tot samen eten. Ik
heb lesjes gevolgd in de Westlaan bij de kleuters
en lagere schoolkinderen, ik speelde mee met de
eendjesklas op de spelnamiddag met een heus
pannenkoekenfestijn als apotheose. Ik speelde de
variant op het Quarto-spel in het BuSO en leerde
de visie kennen alsook hoe Talentier op een
prachtige visie is geënt. Het dagcentrum en alle
activiteiten, zowel op de site van Dominiek Savio
te Gits als in De Molenreke in Rumbeke bezocht
ik ook. De kracht van ergotherapie leerde ik er
kennen, maar ondertussen zag ik ook de kiné’s
die mij letterlijk fysiek op de proef stelden en
leerde ik de impact van de logopedie kennen. De
medische dienst, de verpleeg- en zorgkundigen
zijn een cruciale schakel en ik begin daar stilletjes
aan zicht op te krijgen.

De kracht van ‘samen’ is denk ik een mooie
samenvatting van wat ik hier in mijn eerste
maanden heb mogen leren kennen. Ik ben heel
vereerd met het vertrouwen dat ik heb gekregen
van Philip Vanneste en het Bestuursorgaan.”

Ik ben ook heel dankbaar dat ik Eric Van Parys
nog leerde kennen en ook hij zorgde ervoor dat ik
passend werd ingeleid op de gebruikersraad, de
ondernemingsraad, het syndicaal overleg ... Tanja
Götze ondersteunt mij voor alles en legt mij heel
veel uit.

“Vertrouwen blijven hebben
dat alles goed komt,
stuwt iedereen Vooruit ...”

Welke waarden zijn voor jou belangrijk?
“Er zijn vier concepten met een ‘V’ die ik
belangrijk acht: Vertrouwen, Vrijheid,
Verantwoordelijkheid en Verbondenheid. En ik
heb die al in vele toepassingen op Dominiek Savio
mogen herkennen.
Ik leerde al heel wat enthousiaste collega’s
kennen en vooral volwassen cliënten, jongeren
en kinderen met een enorme positieve
ingesteldheid en ongeziene draagkracht. Daar
werd ik wel even klein en stil van.
In de toekomst wil ik de vier V’s, samen met het
coördinatiecollege nog verder uitbouwen.
Uiteraard valt er wel altijd iets te verbeteren,
maar dat is net waarvoor we er zijn: iedereen in
staat stellen om zijn of haar job kwaliteitsvol te
kunnen doen.
Leidinggevende zijn, is mensen dragen. Ik wil
daar heel graag - samen met alle collega’s - mijn
energie en passie voor blijven inzetten.
Misschien wordt het af en toe ook wel van ‘Let’s
get lost’, maar vertrouwen blijven hebben dat
alles goed komt, stuwt iedereen Vooruit ...
Weer een V”
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SAVIO ON THE ROAD

BASISONDERWIJS

SAMEN GRENZEN VERLEGGEN

WE KONDEN OPNIEUW
GRENZEN VERLEGGEN
Ondanks het werken in bubbels konden we in 2021 opnieuw grenzen verleggen. Onze
leerlingen ontdekten nieuwe talenten op vlak van creativiteit en beweging en dit telkens
in een fijne samenwerking met andere partners. Tijdens die activiteiten leren we de
leerlingen op andere manieren kennen en ontdekken we keer op keer dat ze ondanks
hun beperking heel wat in hun mars hebben.

237

Het aantal basisscholen in onze provincie
waar onze ondersteuners aan de slag
zijn. In sommige scholen komen we voor
één leerling maar in andere scholen
ondersteunen we meerdere leerlingen
vanuit het ondersteuningsteam basis.
PROJECT FRAME-IT

Samen met de muziekacademie STAP
Roeselare stapten we in het project Frame-it.
In het najaar 2021 begeleidde een choreograaf
een 16-tal leerlingen uit verschillende klassen.
De groep bestond uit leerlingen van
verschillende leeftijden en elk met hun eigen
kunnen. Voor de choreografe Hanne was het in
het begin wat moeilijk. Ze wilde dat iedereen
tijdens het dansen kon tonen wat binnen de
mogelijkheden ligt en daar is ze samen met de
leerlingen enorm goed in geslaagd.
De choreografie, bestaande uit een beatboxer,
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een Lamborghini en duizend dolle dansmoves,
zal in 2022 te zien zijn tijdens een aantal
toonmomenten.
Ook de reiger- en koalaklas nam deel aan het
project. Zij hebben in de lessen van CLUB
gewerkt rond het thema RGB-kleuren (rood,
groen, blauw). Als je deze drie lichtstralen
mengt, krijg je wit. Ze hebben hun ontwerp
geschetst en gingen op zoek naar de ideale
compositie in een specifiek kleur. Vervolgens
mochten ze met een Polaroid-camera hun eigen
foto nemen. De foto’s komen terecht in een
expositie die te zien zal zijn in CC De Spil.

Elk jaar gaan de schoolverlaters van het
basisonderwijs op skireis naar Zinal. Dit jaar
stak corona daar helaas een stokje voor, maar
de begeleiders bedachten een alternatief: een
rondreis in België! Met een valies en rugzak
vol goesting, een beetje zenuwen en heel veel
nieuwsgierigheid stonden 13 schoolverlaters
klaar om op 7 juni 2021 te vertrekken op een
echte roadtrip. Samen met 7 begeleiders
begonnen ze aan een onbekend avontuur.
Water
De eerste bestemming was Lakeside in Knokke. We kwamen onder een stralende zon aan
bij een groot meer waar we 2 dagen logeerden.
We proefden van het waterskiën en knieboarden aan de kabel, gingen kajakken en suppen. De laatste avond aan zee trokken we naar
het strand en genoten van de zonsondergang.
Sneeuw
Op woensdag trokken we naar Antwerpen. Niet
naar de Zoo maar naar een heuse indoor-skipiste in Aspen. Dan toch een beetje sneeuwklassen on the road, wat een verrassing!
Niemand had warme kleren of een skibroek
mee, maar gelukkig stonden de monitoren daar
klaar met al het nodige. 3 zitskiërs en 10 stappers zetten hun eerste skilatten op de sneeuw.
Alweer een grens verlegd!

‘Bergen’
We zetten onze tocht verder naar de volgende
onbekende bestemming, de Ardennen.
We logeerden in Dennenheuvel, vlakbij Durbuy.
Daar stond ons een heuse kajaktocht te
wachten op de Ourthe, met een gezellige
picknick onderweg.
In Durbuy speelden we ook nog een stadsspel,
met twee gek geklede spionnen. De laatste dag
wachtte ons een hoogteparcours met 2 hoge
bruggen en een sprong van een rots. Dit was
voor iedereen de grootste grens die verlegd
werd, niet alleen voor de schoolverlaters!
We sloten af op camping Cabania in Viroinval
met een heerlijk avondmaal en een kampvuur,
waar marshmallows zeker niet mochten
ontbreken.

MAKEN VAN EEN STRIP: HELDEN EN SCHURKEN

Leerlingen van de zwaluw- en vlinderklas werkten rond het project ‘Helden en schurken’.
In een eerste les hielden ze een brainstormsessie met de hulp van een striptekenaar. Die
schreef een mooi verhaal uit met de aangereikte elementen. In een tweede sessie tekende hij
de personages van het verhaal bij wijze van voorbeeld. Elke leerling kreeg een fragment van
het verhaal toegewezen om uit te werken. De organisatie van ‘Helden en schurken’ was heel
positief over de creatieve ideeën en het enthousiasme van de leerlingen! Ze kwamen tot mooie
resultaten. Alle tekeningen zijn verwerkt tot één stripverhaal. Midden juni kwam de burgemeester van Hooglede langs tijdens een persmoment. Zij gaf aan alle leerlingen en betrokken
leerkrachten een exemplaar in kleur. Benieuwd? De strip vind je in de bib van Hooglede.
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KINERGIEK

ZORG KINDEREN

HOE GEPASTE ONDERSTEUNING EN
GOEDE ZORG KINDEREN EN HUN
CONTEXT DOEN GROEIEN
De cluster zorg kinderen met zijn Multifunctioneel Centrum (MFC), ’t Spoor kinderen,
‘t Stationnetje en het CIK ging zijn 2de jaar in als één cluster van diensten en teams
die zich richten op kinderen van 0 jaar tot 13 jaar. Het aanbod bestaat uit een zeer rijk
en divers palet aan werkvormen (ambulant, mobiel, residentieel) waarmee we zowel
regionaal als provinciaal een aanbod realiseren voor kinderen, hun netwerk en diverse
partners.
MFC KINDEREN

Samen met de basisschool ging het MFC zijn
tweede jaar in op onze tijdelijke locatie in de
Westlaan te Roeselare. Het eerste jaar konden
we wennen aan deze nieuwe situatie die heel
wat uitdagingen met zich meebrengt. De
voormalige ziekenhuissite komt bijzonder
gelegen als tijdelijke oplossing in afwachting
van de nieuwbouw. Toch vraagt het heel wat
veerkracht van onze mensen om iedere dag
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opnieuw het beste te maken van deze tijdelijke
situatie!
Met 128 kinderen in de dagopvang en met het
verblijf dat vanaf de eerste schooldag volzet
was, was de toon voor het nieuwe schooljaar
snel gezet. Het zou een pittig jaar worden, met
of zonder corona! De setting mag dan wel
onherkenbaar zijn gewijzigd, het ‘hart’ van onze
werking bleef onmiskenbaar een hart voor
zorg!

Het laatste decennium is het aantal kinderen met
nood aan psychomotorische therapie sterk
toegenomen. Tot deze groep behoren onder
andere kinderen met DCD en andere milde
neuromotorische aandoeningen. Binnen de kinesitherapie wordt voor deze leerlingen zowel
individuele als groepstherapie georganiseerd
waarbij aan verschillende doelstellingen
geoefend wordt. Als kine merkten we vaak ook
moeilijkheden op visueel-motorisch vlak.
We volgden met enkele therapeuten (kiné en
ergo) de opleiding MusicaMova, waar aan de
hand van muziekinstrumenten op psychomotoriek geoefend wordt. Zo hebben we samen met
de ergotherapeuten de ‘kinergiekgroepjes’ in het
leven geroepen. Kinergiek staat dus voor kinesitherapie, ergotherapie, muziek en energie!

Bij het begin van elk schooljaar stellen we per
groepje de doelstellingen op bv. lateralisatie,
oog-handcoördinatie, executieve functies,
visueel-ruimtelijke oefeningen in de grote ruimte
en op papier … MusicaMova komt ook in elk
kinergiekgroepje jaarlijks aan bod.
Wij als therapeuten vinden dit heel leerrijk. We
hebben beiden een andere insteek en leren van
elkaar. We merken ook dat de kinderen openbloeien, trots zijn en ook de transfer maken naar
het dagelijkse leven. Door in groep te werken
kan je met meerdere kinderen aan dezelfde
doelstellingen werken en leren zij ook van elkaar
(motivatie!). Doorheen het werkjaar zie je ook
dat de leerlingen gemakkelijker kunnen samenwerken met elkaar en dat ze op elkaar kunnen
inspelen. Het sociaal aspect is een meerwaarde!

KINE + ERGO = ... DAAR KRIJGEN WE ENERGIE VAN !
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‘T SPOOR KINDEREN

’t Spoor kinderen met het team ‘thuisbegeleiding’ en het ‘groeiteam’ hebben naast
hun opdracht op het terrein intens verder
gewerkt aan het nieuwe verhaal van
’t Spoor kinderen. Het transitieproces wat voortvloeit uit de reorganisatie naar
een netwerkorganisatie - zorgde voor
uitdagingen op organisatorisch, inhoudelijk en menselijk vlak. Onze lof gaat uit
naar beide teams voor de inspanningen!
Uit alle cijfers blijkt dat ons mobiel aanbod wordt gewaardeerd. Het is dan ook
steeds zoeken naar een evenwicht tussen
de vele vragen en het efficiënt inzetten
van de middelen. Voor het groeiteam
stellen we helaas vast dat er ondertussen
een wachtlijst is van 1 jaar.
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GROEPSOPVANG EN CIK ‘T STATIONNETJE

Ons kinderdagverblijf ’t Stationnetje en het
Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK)
draaien op volle toeren.
De bezetting in 2021 is terug licht gestegen
naar ca. 88%. Hiermee ligt het wel nog lager
dan vóór de coronaperiode. In 2019 bedroeg
het percentage 101%. De kinderopvang diende
2x te sluiten door coronabesmettingen en er
waren vaak kinderen afwezig door ziekte of
quarantaineregels. Goed en opmerkelijk nieuws
is dat er een verdubbeling is van het aantal
kinderen met specifieke zorg die een beroep
doen op ‘t Stationnetje.
Het CIK heeft ondanks corona kunnen verderwerken aan zijn bekendheid. Hierdoor konden
13 ondersteuningstrajecten worden opgestart
voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

13

SECUNDAIR ONDERWIJS

ZONDER ZUURSTOF
GEEN VUUR
In uitdagende tijden is het belangrijk om samen op zoek te gaan naar kansen tot
zuurstof. Samen met de collega’s gingen we op zoek naar kleinere of grotere aanpassingen
in onze werking die kansen bieden tot meer zuurstof. Samen verantwoordelijkheid
opnemen voor de school en mét collega’s suggesties ontwikkelen om een kwalitatief
sterke, fijne en haalbare werking uit te bouwen. Ook in het nieuwe jaar willen we hier
verder voor blijven gaan!

14
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Enkele highlights van 2021 op een rij ...

VAN GOGH IN DE KLAS

Via Kunstkuur is er een partnerschap
tussen onze school en de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten (SASK).

ONDERSTEUNINGSTEAM TYPE 4

Ook in 2021 blijft de vraag naar ondersteuning van leerlingen in het gewoon
onderwijs verder groeien. Een team van
bijna 50 collega’s is dagelijks onderweg
om zo’n 400 leerlingen met een
type 4-beperking verspreid over
West-Vlaanderen te ondersteunen.
30 DAGEN

Heel wat traditionele activiteiten krijgen een
ander jasje of worden herpland naargelang de
wijzigende coronamaatregelen. Het worden
geen 100 dagen, geen 50 dagen, maar afgerond
een slordige 30 dagen. De afzwaaiende
leerlingen van OV2, OV4 en Plan T maken er
een bijzonder moment van om het tijdperk van
de secundaire school af te ronden.

Wekelijks bieden een leerkracht van de
SASK in co-teaching met een
PO-leerkracht van onze school 3 uur
Talentversterkend werken aan voor
leerlingen van OV1 met artistiek talent.
Beide partners delen op deze wijze hun
expertise. De SASK verwerft inzichten om
het eigen aanbod toegankelijker te maken
voor en aan te passen aan personen met
een beperking. De vakwerkgroep
plastische opvoeding van onze school
verkent nieuwe methodieken om
verbeelding te stimuleren bij de
leerlingen en zich open te stellen voor
nieuwe artistieke vaardigheden.

In volle coronatijden en het wegvallen van
fysieke vergaderingen is het voor dit team
een stevige uitdaging om toch verbonden
te blijven met elkaar. Naast de gedeelde
spotify-playlists met hun favoriete nummers voor onderweg proberen ze tijdens
hun digitale sessies aandacht te hebben
voor verbinding en gedeeld plezier.

“Ik doe altijd wat ik nog niet
kan, om zo te leren
hoe ik het moet doen.”

BUITEN LEREN EN ONTSPANNEN

Door CO²-meters en ventilatierichtlijnen
maken we van een gezonde binnenlucht
het nieuwe normaal. Daarnaast
stimuleren we buitenactiviteiten. De
opvoeders zorgen voor extra sport- en
ontspanningsmateriaal om buiten pauze
te nemen, daarnaast zijn tijdens de
pandemie ook tenten voorzien rond het
schoolgebouw zodat er ook bij minder
weer leeractiviteiten in de buitenlucht
kunnen doorgaan.

VINCENT VAN GOGH

WE ZIJN EEN SPORTACTIEVE SCHOOL !

In 2021 lanceert de stichting Vlaamse schoolsport (MOEV) 5 sportieve challenges onder alle
Vlaamse scholen.
Voor elke vakantie worden we door MOEV
zowel sportief als creatief uitgedaagd. We
proberen met het sportteam, ons schoolteam
een gans jaar in beweging te brengen. We doen
een flashmob, we musiceren met ons lichaam,
we maken een fit-o-meter, we slaan met z’n
allen aan het ploggen en onze STRAVA-club
ziet ons massaal samen bewegen. Opdracht
meer dan geslaagd!
Proficiat aan alle leerlingen en collega’s die zo
zot en zo energiek deelgenomen hebben aan
de 5 challenges! Met een derde podiumplaats
maken we onze naam van sportactieve school
nog maar eens waar.

16

17

ZORG JONGEREN
ERGOTHERAPIE: HET VERHAAL VAN LEVI

Levi is een 20-jarige jongeman met een
dyskinetische quadriparese. Hij verplaatst
zich zeer vlot met een Adremo en communiceert via oogbesturing.
Levi heeft een grote interesse in gamen,
niet zomaar even een spelletje spelen,
maar echt gamen à la Fortnite. Voorheen
kon hij die interesse enkel invullen door
via Youtube gamers te volgen en video’s
te bekijken hoe anderen gamen.

IF IT DOESN’T CHALLENGE YOU
IT DOESN’T CHANGE YOU
2021 was een jaar met een lach en af en toe een traan. We hebben ingezet op het
digitaal versterken van onze expertise op therapeutisch–pedagogisch en contextueel
vlak. We zorgden ook voor onvergetelijke momenten.

VISIE EXPEDITIE JONGEREN

In 2021 startte onze expeditie. Omdat we
binnen cluster zorg jongeren nood hebben aan
meer eenvoud, meer dialoog, een breder
continuüm van zorg, meer mandaat binnen
teams, ... zochten we vanuit onze dromen en
ambities wat we willen nastreven en hoe we dit
willen aanpakken. Na een brainstorm met
diensthoofden en ortho’s wisselden alle
medewerkers in groepjes van 10 hierover van
gedachten.
Het resultaat hiervan is te vinden in onze visie.

ORTHOPEDAGOGIE: SOLUTIONS

“Praten over problemen
creëert problemen,
praten over oplossingen
creëert oplossingen.”
In februari, tijdens de interne studiedag,
zetten de orthopedagogen, samen met
alle medewerkers cluster zorg jongeren
de oplossingsgerichte bril op.
We stonden stil bij onze manier van
begeleiden, vragen stellen en nu implementeren we dit binnen onze werking.
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LOGOPEDIE: TELELOGO

Logopedische behandeling geven en afstand
houden, mondmaskers dragen, … niet evident
als je met de jongeren wil werken aan het
verbeteren van de mondbewegingen, spraak en
spraakverstaanbaarheid, aan communiceren en
het aanleren en trainen van communicatievaardigheden in kleine groepjes.
De plexi-schermen gaven ons de mogelijkheid
om in de individuele therapie afstand te houden
en op die manier konden we veilig werken.
Om het personeelstekort op te vangen werkten
logopedisten mee in andere clusters waar er
grote nood was.

KINESITHERAPIE: DE KINE CHALLENGE

Wat was het na Pasen 2021 druk in de kinezaal van Talentier! De kinesisten daagden alle
leerlingen en het personeel van Talentier uit
voor een grote uitdaging. De Kiné-Challenge!
Allen werden getest op snelheid, balvaardigheid, uithouding, kracht. De activiteiten waren
natuurlijk aangepast zodat iedereen mee kon
doen. Wat een talent hebben wij rondlopen!
Daarbij hangt er in de kinezaal een heus tilliftsysteem aan het plafond. Transfers waren nog
nooit zo makkelijk! De leerlingen en de ruggen
van de kiné’s zijn erg dankbaar voor deze tillift.

In periodes van lockdown werkten we van thuis
uit en probeerden we de telelogo uit. Dat bleek
bij de jongeren een groot succes, vooral in OV4.
De logopedisten werkten nauw samen om nieuwe oefeningen te zoeken, die uit te wisselen,
online software uit te proberen ...
Bij jongeren waarbij telelogo moeilijker was,
stuurden we oefeningen per mail op. We
contacteerden hen wekelijks en hierdoor was
opvolging en opbouw van de therapie mogelijk.

De laatste jaren is er heel wat technologie
op de markt gebracht om het gamen voor
mensen met een beperking mogelijk te
maken.
Wij zijn binnen Dominiek Savio op de kar
gesprongen. We spelen op de Xbox en
maken bijkomend gebruik van de Xbox
Adaptive Controller. Deze laatste is een
grote controller met vele jack-uitgangen
waarmee alle functies van de normale
controller kunnen worden gebruikt.
Aan de jack-uitgangen koppelen we een
toets die verbonden is met zijn Adremo.
Hiermee kunnen we de functies van zijn
rolwagen omzetten naar functies die hij
nodig heeft binnen het spel.
We zijn eenvoudig gestart en geleidelijk
hebben we meer en meer functies
toegevoegd. Tot op het punt dat Levi
volledig zelfstandig het spel kan spelen.
Ondertussen zijn we al menig FIFA-match
later en is Fortnite een tweede thuis. En
omdat het voor gamers allemaal niet snel
genoeg kan gaan, gebruikt Levi bijkomend
nog een oogbesturingsmodule die gericht
is op gamers om sneller te zijn in het spel.

Ondanks de vele uitdagingen, slaagden we erin
heel gericht en succesvol therapie geven. We
leerden de voor- en nadelen kennen van
telelogo en denken verder na over
toekomstmogelijkheden om de therapie in
andere vormen aan te bieden.
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LEEFGROEPENWERKING
JONGSTEN: TERUG OP KAMP

OUDSTEN: VERVOLGONDERSTEUNING

Een jaartje later dan voorzien konden we terug
op kamp. Niet naar Nederland op
tentenkamp zoals altijd onze plannen zijn,
maar in België, Maasmechelen in het
Fabiolahuis. Het was fantastisch, samen een
grote bubbel om onze grenzen te verleggen.
Raften op de Maas, een topper! De mijnen
bezoeken in Genk, spoorfietsen, casinospel,
dauwtrip, kampvuur, … alles erop en eraan.
Onze doelen waren bereikt, jongeren en
personeel hadden een ongelooflijke ervaring
van vriendschap en verbondenheid.

In september 2021 zijn we gestart met acht
jongeren in vervolgondersteuning. Dit was een
toename van ongeveer de helft in vergelijking
met de vorige jaren.
Vervolgondersteuning wordt geboden aan die
jongeren waarbij er na het MFC-aanbod nog
nood is aan ondersteuning met betrekking tot
alleen wonen, tijdsinvulling overdag, wachttijd
overbruggen naar andere ondersteuningsdiensten, ...
Heden zijn er ook een aantal jongeren (jonger
dan 21 jaar) die afstuderen en hun Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) pas kan worden
toegekend vanaf 21 jaar. Indien wij het zorgaanbod niet zouden verderzetten, verliezen zij
hun recht op een automatische toekenning.
De frequentie van de begeleidingen varieert
naargelang de vraag, tussen een 2-wekelijkse
of maandelijkse begeleiding. Die kan zowel
mobiel als ambulant gebeuren. Online behoort
ook tot de mogelijkheden.
De jongeren en hun ouders ervaren het als een
grote meerwaarde .

TALENTIER: MULTICULTURALITEIT BINNEN DE LEEFGROEP

“Een warme welkom aan 2 jongeren met een migratieachtergrond. Wat zijn ze de eerste dagen
teruggetrokken, onder de indruk van het ganse schoolgebeuren. Ze hebben weinig eetlust, want wat
krijgen ze ook voorgeschoteld op hun bord? Wat een verschil met het eten uit hun thuisland?
In de leefgroep krijgen ze even de ruimte om zichzelf te zijn en tot rust te komen.
Rondom hen leeftijdsgenoten met eenzelfde beperking en begeleiders met veel geduld.
We communiceren met handen en voeten, in ‘t Spaans, in ‘t Engels, we halen ‘Google Translate’
boven, we maken tekeningen en schema’s. We gaan op ook zoek naar
allerlei technologieën om elkaar te begrijpen (vb. earbuds – project
Taalboost). We betrekken hun ouders en familie in ons verhaal en in
onze werking. We informeren naar hun voorgeschiedenis, cultuur,
geloof, ... De samenwerking met de andere teamleden en de sociale
Leerlingen in de leefgroepen
dienst zijn hierbij cruciaal. Als leefgroepsbegeleider hopen we een
van Talentier (deel van Zorg
steentje bij te dragen om hen plaatsje te geven in onze maatschappij en
Jongeren Dominiek Savio)
hen hier thuis te laten voelen.”
heeft een andere culturele

1 OP 6

HILDE, BEGELEIDER LEEFGROEP HA ZEL A AR
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achtergrond. Vaak een grote
uitdaging voor het team.
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ZORG VOLWASSENEN
RECEPT 3: BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN
Zorg op maat kent geen grenzen

ONS RECEPTENBOEK
We maken deel uit van een zorgsector die meer focust op ‘ondernemerschap’: (beperkte)
middelen die er zijn inzetten op de meest efficiënte manier. Maar gelukkig blijft het
‘ondernemerschap met een hart’ en blijven we streven naar maximale ondersteuning
van de personen die we begeleiden. Zo kunnen we verschillende op-maat-recepten
aanbieden. Ingrediënten: de stem van cliënten, medewerkers, externe partners ...
Bereiding: luisteren, uitwisselen, grenzen verleggen, doorzetten, actie ondernemen.
RECEPT 1: DURF ANDERS DENKEN
Creawerking @Rumbeke

In Rumbeke werd voorheen vooral
productiegericht gewerkt. Tijd voor
verandering. Via deelname aan
kunstwedstrijden en tentoonstellingen
verhogen de cliënten hun eigenwaarde en hun
vaardigheden op creatief vlak. We maakten ook
plaats voor een nieuwe inspirerende ruimte.
Hier ervaren ze rustige en ontspannende
momenten.

“Creativiteit brengt ons in contact
met ons ware zelf en met elkaar”

In het thema-atelier zetten we in op een
huiselijke en gezellige sfeer. De thema’s
worden bepaald door de seizoenen, feestdagen
of gebeurtenissen. De activiteiten zijn zeer
divers van een muziek-, kook- of
knutselnamiddag tot bewegen in de natuur.

“Met onze ideeën en projecten
zetten we mensen in andere
ateliers in beweging.
Zij maken bijvoorbeeld het decor
voor events of onze filmpjes. Ik
vind dit fantastisch.”
KENNY, DEELNEMER PROJECTATELIER

Projectatelier & Thema-atelier @Gits

Zware (medische) zorgvragen zijn voor ons niet
vreemd en toch … De dag waarop T. naar Gits
mag terugkeren na het plaatsen van een
tracheacanule, was niet evident. We lopen
tegen onze grenzen en de familie vreest dat ze
zullen moeten uitkijken naar een nieuwe
zorgaanbieder. We drukken hen echter op het
hart dat we er alles zullen aan doen om de zorg
van T. op te nemen. We laten hem niet zomaar
vallen. Onze medewerkers volgen specifieke
opleidingen en bereiden zich voor. Ondertussen
zijn we een tijd verder en T. is in veilige handen.

“We hebben het gevoel dat T. zich,
ondanks zijn nieuwe beperkingen,
heel gelukkig voelt in Dominiek
Savio. We zien een grenzeloos
geduld, humor en liefde in de
omgang met T. Alleen maar
respect voor jullie team!”
PAPA EN BROER VAN T.

Van berging tot volwaardige kamer

De dag waarop J. de overstap maakt naar de
volwassenen zijn er hoge verwachtingen en
grote dromen! We willen hieraan
tegemoetkomen, maar dit vraagt tijd. Een
eerste woongroep heeft heel wat te bieden,
maar ondanks alle inspanningen, afspraken,
boeiende momenten samen, wordt het steeds
duidelijker dat J. hier niet gelukkig zal worden.
Eigenlijk weten we al van bij het begin dat er
wel een perfecte ‘fit’ zou zijn in een andere
woongroep, maar deze heeft geen kamer vrij.
Door even op een afstand te kijken, vinden we
een oplossing: een grote berging en een groep
met veel goesting om kansen te creëren voor J.
Dankzij vele handen wordt een volwaardige
extra kamer gecreëerd in een woongroep die
perfect aansluit op de noden van J.!

RECEPT 2: GEDEELDE ZORG

De bewoners van groepsverblijf ‘De Boerderij’
zijn overdag vaak actief bezig, waardoor ze
minder begeleiding nodig hebben. Daardoor
kozen we voor een samenwerking met I-mens:
zorgcontinuïteit, maar met minder eigen
personeelsinzet. Dit partnership is intensiever
dan de samenwerking die we hebben met
externe verpleegdiensten. Beiden zijn een schot
in de roos: zorg delen biedt extra kansen.

“Het is heel fijn om tussen de
taken door tijd te maken voor de
bewoners en op die manier iets
voor hen te betekenen.
Hun appreciatie is enorm groot en
geeft veel voldoening in onze job.”
I-MENS

In het projectatelier staan cliënten met sterke
cognitieve mogelijkheden voor wie
fijnmotorisch werk moeilijk is, centraal. De
focus ligt op tijdelijke projecten: samenstellen
van een filmpje voor het pensioen van de
directeur, organiseren van een kleinschalig
muziekfestival, programmeren van robots …
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‘Vroege Vogels’ wil de diensten die betrokken
zijn bij de opvolging van patiënten na ontslag
uit een ziekenhuis versterken, extra handvaten
geven. Ze vinden het belangrijk hen te
ondersteunen in het herkennen van signalen bij
mensen met een eerder mild hersenletsel.
‘Vroege Vogels’ richt zich zowel op
medewerkers sociale dienst van het ziekenhuis
als betrokken mutualiteiten …
Betrokken partner

’t Spoor werkte de vormingssessie
‘Knipperlichten na NAH en ondersteuningsmogelijkheden’ mee uit. Bij het herkennen van
de ‘knipperlichten’ kunnen maatschappelijk
werkers sneller doorverwijzen naar revalidatie,
naar dagcentra of ’t Spoor.
Daarnaast maakt ’t Spoor ook deel uit van een
expertisegroep, bij wie maatschappelijk
werkers terechtkunnen. Zij komen maandelijks
samen om aanmeldingen van mensen met NAH
te bespreken en de diensten maatschappelijk
werk van de mutualiteiten te ondersteunen om
goed door te verwijzen.
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Elien Warnez
Stef Cuvelier

’t Spoor, thuisbegeleiding, legde contact met
verschillende ziekenhuizen in West-Vlaanderen
om af te toetsen hoe ze via samenwerking meer
mogelijkheden kunnen bieden aan personen
met een NAH. De samenwerking met AZ
Groeninge (Kortrijk) werd ondertussen
opgestart. ’t Spoor werd uitgenodigd als
partner in het project ‘Vroege Vogels’
(coördinatie ‘De Brug’) dat inzet op
zorgcontinuïteit voor mensen met NAH.

Steven Vanackere

Vroege Vogels

KUNST IN DOMINIEK SAVIO

Al te vaak worden iets mildere hersenletsels bij
ontslag uit ziekenhuis niet herkend of benoemd:
problemen in hun functioneren (bv. in het
opnieuw opnemen van gezinstaken, werk,
sociale contacten) worden niet in verband
gebracht met het hersenletsel. Daardoor
ontlopen ze gepaste hulp of begeleiding. Dit eist
zijn tol: gezinsrelaties komen onder druk,
mensen krijgen psychische problemen ...

Wesley Blancke

Nanimé Van Seghbroeck

RECEPT 4: KENNIS DELEN
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SAVIO LEXICON
In Dominiek Savio hebben we heel wat typsiche woorden.
Welk woord vind jij het leukst?
NETWERKEN

AFTOETSEN

Ander woord voor een babbeltje slaan met
collega’s, wanneer je een energiedip hebt.

Veel gebruikt woord tijdens een vergadering
om de beslissing nog eens met iemand anders
te bespreken of een beetje uit te stellen.

WHAT’S UP

De naam van de vakantiewerking voor onze
jongeren in dagopvang of verblijf. What’s up
verwijst naar jongerentaal: Hoe gaat het? Wat
staat er te gebeuren? De jongeren kozen zelf
de naam en creëerden zelfs een logo.
CLUSTERS

De nieuwe naam voor de afdelingen binnen het
nieuwe organisatiemodel van Dominiek Savio.
ONDERWIJS EN ZORG

De namen voor de twee beleidsdomeinen die in
het oude organisatiemodel werden gebruikt.
PAVILJOENTJE

Oude naam voor een leefgroep.
IAC-TRAJECT

Individueel aangepast curriculum: wanneer
een leerling de leerplannen van het regulier
onderwijs niet langer kan volgen, maar toch in
het gewoon onderwijs blijft schoollopen, dan
krijgt hij een aangepaste leerlijn.
OTT4

(GEMOTIVEERD) VERSLAG

Verslag van het CLB om ondersteuning in het
gewoon onderwijs aan te vragen.
STIEPELEN

Stimulerend spelen.
ONLINE OF LIVE?

Hoe zal de vergadering doorgaan? Fysiek of
gaan we ‘meeten’ via Teams of Google Meet.
CAMPING WESTLAAN

Tijdelijke locatie van het basisonderwijs en
afdeling kinderen in afwachting van de nieuwbouw in Gits.
EEN SAVIONEES

Een leerling, cliënt of werknemer die al lang tot
Dominiek Savio behoort.
SAVIO ON THE ROAD

Alternatieve week voor de sneeuwklassen die
door corona niet kon doorgaan: water, sneeuw
en de ardense bergen vormden het decor voor
een week plezier voor onze schoolverlaters.

Afkorting voor Ondersteuningsteam Type 4, de
collega’s die leerlingen in de eigen omgeving
ondersteunen.
ROADIES

Andere naam voor de ondersteuners die de
leerlingen in de eigen school helpen.
ROPOXTAFEL

Aangepaste hoog-laag leertafel op wieltjes met
een buikuitsparing in het tafelblad. Het blad
kan worden schuin geplaatst en is magnetisch.
26

27

423

DIENSTEN

VEEL BEWEGING
OP ONZE SITES

Zoveel maaltijden worden er dagelijks
bereid in de keuken van Dominiek
Savio. Van dit aantal zijn er maar liefst
115 dieetmaaltijden. Dit kan gaan om
gemixt of geblixt eten, glutenvrije
voeding, suikerarme maaltijden, ...

De FAD (Financiën, Administratie & Diensten) is zeker de meest diverse cluster van
onze organisatie. De poetshulpen, het keukenpersoneel, het vervoer, de bouwploeg,
onze technische kraks, de boekhouding, de personeelsdienst, ... en nog veel meer
mensen zijn dagelijks in de weer om de boel draaiende te houden.
En ook in 2021 zaten ze niet stil ...

VERNIEUWINGEN IN DE ADMINISTRATIE

Orbis Uurrooster

Vlotter en efficiënter werken en de papierberg
verminderen, dat is natuurlijk het streefdoel
van elke vzw. Dit jaar zijn we erin geslaagd om
verschillende vernieuwingen in te voeren:

En er was ook goed nieuws voor de personeelsdienst! Eind 2021 werkten alle medewerkers van Dominiek Savio met Orbis Uurrooster. De prestatieuren worden zo digitaal
bijgehouden. De loonadministratie verloopt
hierdoor een pak sneller en efficiënter!

Jobrunner

Dit computerprogramma maakt het makkelijker
en vooral overzichtelijker werken voor onze
technische ploeg. Zo kan iedere collega op een
eenvoudige manier, via één kanaal storingen of
defecten melden. Jobrunner ordent de aanvragen per dienst en houdt de status van de
herstellingen bij.

Voor 2022 staat op het programma: de lancering van de software Mpleo (personeelszaken)
en Amyyon (maaltijdenregistratie).

Orbis Dossier

Dankzij Orbis Dossier, een elektronisch
cliëntendossier, kunnen alle betrokken
collega’s informatie over cliënten op één plaats
noteren en bijhouden. Hierdoor kunnen ze
bijvoorbeeld de gezondheid en het welbevinden
beter opvolgen. Na een intensief samenwerkings- en opleidingstraject startte de cluster
Zorg Jongeren tijdens het najaar 2021 met dit
programma.
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Mangala, hét gezicht van ons onthaal
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DOMINIEK SAVIO IN DE STEIGERS
NIEUWE LYSTERBESSE

NIEUW WITHUYS

We bouwen aan een nieuwe Lysterbesse op de
site Hoeve Ter Kerst, prachtig en landelijk gelegen nabij het bos. Wij voorzien 18 100% toegankelijke studio’s met één centrale leefruimte.

Eind 2021 werd volop gestart met de werken
voor onze nieuwe Basisschool Type 4 en het
nieuwe multifunctioneel centrum met verblijf.

De bewoners verhuizen tegen 01.01.2023 naar
hun nieuwe thuis.

De eerste steenlegging vond plaats op 21 september
2021, in aanwezigheid van de toekomstige bewoners

Bovenzicht op de werken aan de nieuwe Lysterbesse

Na de nodige voorbereidingen op en onder de
grond, zien we sinds maart 2022 volop de gebouwen oprijzen. Dat het een indrukwekkende
project is mag blijken uit volgende cijfers :
•

11.500 m2 bouwoppervlakte

•

995 funderingspalen

•

3.500 m3 beton in de funderingen

•

Riolering (6,6 km)

•

Funderingsbalkstructuur (1.000 m³)

•

+- 900 elementen in prefab beton

•

2.000 m3 beton in de afdek

•

4.600 m2 gevelsteen

1000x dank om mee te bouwen aan kansen op maat!
Doe een gift of organiseer een actie ten voordele van het nieuwe Withuys.

HOI,

Voorziene ingebruikname: 01.09.2023

IK BEN
JOUW BUUR

Bovenzicht op de werken aan het nieuw Withuys

Bouw jij mee aan mijn kansen?
Steun ons nieuw Withuys
SAMENKANSENBOUWEN.BE
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Toekomstbeeld
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Toekomstbeeld

MEDEWERKERS
We vroegen aan enkele collega’s wat werken
bij Dominiek Savio zo bijzonder maakt ...

#SAMENMAKENWEHETVERSCHIL

“De kracht van
nabijheid. We zijn dagelijks
onderweg naar de gezinnen van
baby’s, kinderen of jongeren met een
motorische zorg. We gaan hierbij samen
met ouders op weg om te zorgen voor
een omgeving waarin deze kinderen
maximaal kunnen groeien.”

“Als ergotherapeut mag
ik het keramiekatelier begeleiden.
Elke dag opnieuw samen met de cliënten
vorm geven aan hun ideeën,
beeld geven aan datgene dat ze willen uiten;
samen met hen verwonderd zijn over het moois dat
ze creëerden en genieten van de bewondering
van anderen; Dat zijn telkens kleine
geluksmomentjes, zowel voor hen als
voor ons!”

INE, THUISBEGELEIDER-PEDAGOOG
ZORGCONSULENT
‘T SPOOR KINDEREN

“Durven dromen, durven doen!”

TRUI, ERGOTHERAPEUT
ZORG VOLWASSENEN

LENE, BEGELEIDER
ZORG JONGEREN

“Je eigen talenten mogen
ontwikkelen en jezelf mogen zijn. Dat
is voor mij belangrijk. Als hoofdopvoedster
sta ik in voor de coördinatie en organisatie van
activiteiten in de vakantie. Op het einde van de dag
een gelukkige tevreden jongere zien met een lach
op het gezicht. Daar doe ik het voor. En dit samen
met een sterk team. Let’s grow together! “
CAROLINE, HOOFDBEGELEIDER
ZORG JONGEREN

Lovely:
“Ik werk hier nu een jaar en we
voelen echt dat ons werk gerespecteerd
wordt. Ik werk elke dag samen met Regina, we
vormen een goed duo en zijn perfect op elkaar afgestemd.
Zo is het leuk om te komen werken!”
Regina: “Toen ik hier voor het eerst aankwam, was ik meteen
onder de indruk van het prachtige groene domein. De
gezellige sfeer straalde ervanaf. Het contact met de
begeleiders en cliënten maakt mijn job extra leuk,
we maken allen samen deel
uit van het geheel.”
LOVELY & REGINA , POETSDAMES
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“Elk kind
is een ontdekkingsreis.
Niet de eindbestemming is belangrijk,
wel de weg ernaartoe.
Die is nooit een rechte lijn.
Ik houd ervan elke dag een kompas te zijn:
soms de wind van voren, soms wind achter,
maar altijd met de neus in
de goede richting.”

ANNEMIE, LOGOPEDISTE
BASISONDERWIJS

ANNE-LIES, LEERKRACHT
SECUNDAIR ONDERWIJS

Leerlingen
warm maken voor een
onderwerp met een duidelijk
doel voor ogen. Samen met collega’s
enthousiasmeren en blijven zoeken
naar wat het beste werkt bij onze
leerlingen. De kleinste evoluties,
vorderingen van jongeren zijn vaak
groot van betekenis. En weten dat
leren van elkaar zalig is!
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KWALITEIT
De kerngegevens van 2021

DOMINIEK SAVIO IN CIJFERS
Aantal leerlingen

BASISONDERWIJS
Ondersteuningsteam

kleuter: 73
lager: 420

Kleuter

20

Lager

106

Aantal cliënten

ZORG KINDEREN
126

‘t Spoor kinderen

thuisbegeleiding: 158
mobiel team: 88

Groepsopvang ‘t Stationnetje
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Centrum Inclusieve Kinderopvang

kinderen met zorg in ‘t Stationnetje: 15
ondersteuningstrajecten in regio
Roeselare: 13

Aantal leerlingen

Ondersteuningsteam

397

Opleidingsvorm 1

87

Opleidingsvorm 2

23

Opleidingsvorm 4

60

46% ondersteuningsteam
20% paramedici
29% lager
4% kleuter
1% directie
1% administratie
0,11% ICT
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177

133

PASVU

77

Dagbesteding

62 (dagcentrum) + 37 (begeleid werk)

Wonen met geïntegreerde zorg

69

Wonen met gedeelde zorg
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Aantal medewerkers

242 (192,06 FTE)
80% dagbesteding & wonen
5% PASVU
3% ‘t Spoor volwassenen
2% directie & staf

Aantal medewerkers

108 (83,98 FTE)
75% dagopvang & verblijf
12% ‘t Spoor kinderen
10% Groepsopvang ‘t Stationnetje
1% Centrum Inclusieve Kinderopvang
2% directie & staf

Aantal medewerkers
109 (96 FTE)

Totaal:

Financiën, administratie
& diensten

20%

Bouw-, klus en logistieke ploeg

17%

Vloot & vervoer cliënten

10%

Huishoudelijke diensten

49%

Aantal medewerkers

35% ondersteuningsteam
18% OV1
5% OV2
22% OV4
2% directie
3% administratie

Aantal medewerkers
83 (69,16 FTE)

Dagopvang en verblijf

‘t Spoor volwassenen

139 (123,22 FTE)

Aantal cliënten

ZORG JONGEREN

114 (88 FTE)

Aantal cliënten

ZORG VOLWASSENEN

DIENSTEN

Dagopvang en verblijf

SECUNDAIR

Aantal medewerkers

97% dagopvang & verblijf
3% directie & staf

Aantal medewerkers

COÖRDINATIE
Totaal:

25 (18 FTE)

Directie & staf

5%

Fondsen- & vrijwilligersdienst

2%

Centrum Consult

5%

Medisch & verpleegkundig team

5%

Veiligheid & milieu

1%
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WIST JE DAT ...
Er in 2021 dubbel zoveel kindjes
met specifieke noden genoten
hebben van professionele zorg
in groepsopvang ‘t Stationnetje?

15 in plaats van 7

Onze dienst voor persoonlijke

Savio op de socials

Leerlingen Secundair Onderwijs
Dominiek Savio lopen stage tijdens
YOUCADAG

assistentie aan huis, PASVU,
spectaculair gegroeid is?
Met

Ons dagcentru
m tot ver geken
d is?
Eén cliënt legt
dagelijks
heen en terug af
.

91km

840

TOTA AL AANTAL
MEDEW ER KERS
IN DOMI NIEK SAVIO

Er

#DOMINIEKSAVIO

60 632 kg

kledij en linnen gewassen is
in onze eigen wasserij?

je
38 cliënten hun steentker

bijdragen als begeleid wer
binnen Dominiek Savio,
Mariasteen, Groep Gidts
of extern.

43,96 %
Kerst bij de bewoners

Vele van onze kinderen en jongeren
een handicap hebben die niet meteen
zichtbaar is, zoals DCD?

Gemeente Hooglede schenkt Sintchocolade

9 medewerkers uit de onders

teunende die
vrijwillig h
nsten
un middagpa
u
z
e
o
p
geven om
maaltijdhulp
te geven aan
de cliënten

We tijdens de pandemie
konden rekenen op 35
extra corona-vrijwilligers?

Halloween in Inclusieve
Groepsopvang ‘t Stationnetje

Geen sneeuwklassen, maar ‘Savio on the road’ voor de laatstejaars van het lager

75 %

va n onze l eer l i n ge n kom t n i e t
n a ar onze s c h ool, m a ar kr ijgt m ob i el e be gel e
iding
doo r ons On ders te u n i n gste a m Typ e 4

Crelan schenkt 1500 euro aan ‘t Spoor beweegt

334 679 km = totaal aantal kilometers afgelegd

door onze chauffeurs in één jaar
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Stijn trekt eropuit naar de Ardennen,
samen met zijn persoonlijke assistent Kelly
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NIEUWS UIT GROEP GIDTS

Dominiek Savio maakt samen met Mariasteen deel uit van
Groep Gidts vzw. Een blik op enkele nieuwtjes uit de groep.
GROEP GIDTS TREKT VOLOP DE KAART
VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

In Mariasteen werden elektrische wagens aangekocht
voor dienstverplaatsingen. Binnen het maatwerkbedrijf zet
men elektrische bestelwagens in om diensten te
organiseren. Daarnaast worden bedrijfswagens elektrisch
of hybride. Ook binnen Dominiek Savio wordt het transport
van cliënten (op het eigen domein of individuele ritten
naar dokter, familie, …) meer en meer elektrisch.
Om dit mobiliteitsplan succesvol uit te voeren, investeerde
Groep Gidts in laadpalen voor elektrische voertuigen. Die
kunnen ook worden gebruikt door het personeel,
buurtbewoners, bezoekers, ... De laadpunten zijn voorzien
van groene stroom op basis van eigen zonnepanelen of
zonnepanelen op onze gebouwen in beheer van derden.

FAMILIE GROEP GIDTS

Werken bij Mariasteen of Dominiek Savio, betekent dat je tot de familie Groep Gidts hoort. Er
zijn voor elkaar en elkaar helpen als dit kan.
Toen het keukenteam van Dominiek Savio, na
een vastgestelde coronabesmetting, in quarantaine moest, stond er een enthousiaste
keukenploeg van De Oude Melkerij klaar om
dit over te nemen. Geen evidente job. Feestmenu’s koken is een totaal andere invalshoek
dan maaltijden bereiden die aan zoveel
verschillende dieetvoorschriften van de
bewoners moeten beantwoorden.
Of toen cliënten van de dagbesteding niet meer
ingezet mochten worden in de wasserij, omdat
er een te hoog besmettingsrisico was, werd
deze gerund door een team van Mariasteen.
En toen de inrichting van bussen en
bestelwagens een facelift moest krijgen met
plexi-schermen en andere preventiemaatregelen, dan ging het team ‘vervoer’ van Groep
Gidts in een ijltempo aan de slag.

ONDERZOEK & INNOVATIE: SKATE

Dominiek Savio is praktijkpartner in een
Europees Erasmus+ project rond inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs
bij jonge kinderen: Skills & Knowledge on
Assistive Technology in Early childhood
inclusive education (SKATE).
Binnen dit project worden digitale en
innovatieve technologieën in kaart
gebracht die kunnen bijdragen aan een
inclusieve kinderopvang en inclusief
onderwijs voor jonge kinderen.
Het SKATE-project wil invloed uitoefenen
op de kwantiteit en kwaliteit van
inclusief onderwijs voor jonge kinderen
in de landen die bij het project betrokken
zijn (en daarbuiten).

Als medewerkers van Groep Gidts trekken we
allemaal samen aan hetzelfde touw.
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SAMEN KANSEN CREËREN
W W W. I K S TEU N D OM I N I E K S AV I O. B E
Word vrijwilliger, organiseer een actie of doe een gift!
Dominiek Savio vzw • BE22 4640 1126 1147 • Mededeling: GIFT

W W W. D OM I N I E K S AV I O. B E
051 230 611 • info@dominiek-savio.be

