
2-MAANDELIJKS MAGAZINE 

editie oktober - november ‘16

Afgiftekantoor
B-8800 Roeselare 1

Erkenningsnr
P602179

Anneleen brengt  
hippotherapie naar
Roeselare



Normaliter verschijnt uw geliefde 
personeelsblad met de vaste regelmaat van 
een opengebroken wegdek, maar voor het 
personeelsfeest van 30 september stelden we 
het ter perse gaan graag een weekje uit. Voor 
de eerste maal werden immers de collega’s 
met een aanzienlijk aantal jaren op de teller, 
gehuldigd vóór aanvang van de jaarlijkse 
hoogmis der geknabbel en gebabbel en dat 
wilden we u niet onthouden. 

Al weten sommige medewerkers op de 
foto nu al dat ze hun loopbaancarrière niet 
zullen afronden binnen hun vertrouwde 
woonzorgcentrum. Want zoals een randje 
lillend vet leuk is voor op de barbecue maar 
nefast is voor de gezondheid, zo sneed 
Algemeen Directeur Steven Verdoolaege 
ook WZC Ter Berken binnen vijf jaar uit de 
toekomstplannen van het Zorgbedrijf. Dat er 
echter even veel emotie als ratio aan te pas 
kwam, getuigt een aangrijpende open brief 
van directeur Marian Claeys.

Verder maken we in 
deze editie kennis 
met iemand die 
hoogstwaarschijnlijk 
liever geen stukje 
paardenvlees meer 
krijgt voorgeschoteld.
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een idee?

Laat je vooral gaan en stuur voor 
woensdag 26 oktober je voorstel in via 
personeelsblad@zbroeselare.be  
of bel naar 051 80 52 00!
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Lillend paardenvlees

Verder maken we in deze editie kennis met 
iemand die hoogstwaarschijnlijk liever geen 
stukje paardenvlees meer krijgt voorgeschoteld. 
Anneleen Santens, diensthoofd Therapeutische 
Zorg en van geen kleintje vervaard, bracht 
in samenwerking met dienstencentrum Ten 
Elsberge wat vernieuwing, ondernemerschap 
en paardenkracht binnen. We stuurden alvast 
sterreporter Niki Corveleijn en stadsfotograaf 
Stefaan Beel op pad en lieten hen samen enkele 
rondjes draven. Het resultaat lees je op pagina 6.

Tot slot kijken we samen met ergotherapeutes 
Lynn en Janne van WZC De Zilverberg terug 
naar de eerste editie van Fata Morgana, stellen 
we u onder goedkeurend oog van Lien Degryse 

de interne coaches voor, sprokkelden we het 
allerleukste op visueel vlak samen in de Z-spot en 
doen we de boeken toe met een stevige portie 
girlpower vanuit onze eigenste ICT-rangen. 

Zo, veel leesplezier, let op van de putten in de 
weg en zorg voor een nummerplaatje als je met 
een batterij onder de poep sneller dan 25 km/uur 
fietst! 

Dominique Devolder
hoofdredacteur 
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intranet gemist?
Als je in een oogopslag mee wil zijn met de brandende 

actualiteit binnen jouw geliefde Zorgbedrijf!

Herlocalisatie  
WZC Ter Berken

Vanaf 2020-2021 zal WZC Ter Berken niet meer functioneren als 
woonzorgcentrum. Op lange termijn zou het immers niet meer 
voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. Zorgbedrijf Roeselare is ervan 
overtuigd dat een combinatie van drie moderne woonzorgcentra 
met een sterke dienst Thuiszorg een toekomstgerichte aanpak is. 
Zo zullen op termijn 28 woongelegenheden overhevelen naar WZC 
De Waterdam en 38 woongelegenheden naar WZC Sint-Henricus. 
Uiteindelijk zullen 24 woongelegenheden minder geëxploiteerd 
worden ten opzichte van vandaag. We laten verder in deze editie 
directeur Marian Claeys aan het woord.

Zorgkrediet vervangt  
algemene loopbaanonderbreking 
en –vermindering

voor de uitbetaling van de uitkeringen. Ben je 
momenteel nog in loopbaanonderbreking of 
-vermindering dan wijzigt er niets en blijft het nog 
steeds de RVA die jouw dossier opvolgt. Naast 
het nieuwe zorgkrediet blijven de reeds bestaan-
de thematische verloven (nl. ouderschapsverlof, 
verlof medische bijstand en palliatief verlof) 
bestaan. Hiervoor blijft de RVA de bevoegde 
instantie.

Wens je beroep te doen op het zorgkrediet of 
een bepaald thematisch verlof? Bespreek dit dan 
zeker minstens 3 maanden voor de gewenste 
ingangsdatum met jouw leidinggevende.

Vanaf 2 september 2016 vervangt het Vlaams 
zorgkrediet het stelsel van loopbaanonderbreking 
en - vermindering zonder motief of in het kader 
van de eindeloopbaan. Dat nieuwe zorgkrediet 
kan enkel nog worden opgenomen voor de zorg 
van een kind, zwaar ziek gezins- of familielid, voor 
palliatieve zorg of het volgen van een opleiding. 
Het zorgkrediet kan daarbij voor maximum  
1,5 jaar worden opgenomen indien je volledig 
onderbreekt.

Het is trouwens niet langer de RVA maar de 
dienst ‘Vlaams Zorgkrediet’ van het departement 
Werk en Sociale Economie die nu bevoegd is 
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Pech onderweg  
met de fiets?

Infopunt dementie

Naast het minder leuke nieuws in WZC Ter Berken 
is er ook een positief nieuwtje: op Werelddag De-
mentie werd er een nieuw  initiatief gelanceerd: 
‘Infopunt Dementie’. Het Infopunt Dementie wil 
een gratis en laagdrempelig aanspreekpunt zijn 
waar inwoners van Roeselare terechtkunnen met 
hun vragen en bezorgdheden over geheugen-
klachten of dementie. Het is een samenwerking 
van Familiegroep Dementie Roeselare, Expertise-
centrum Dementie Sophia, Kenniscentrum ARhus 
en Zorgbedrijf Roeselare. De referentiepersoon 
Dementie van WZC Ter Berken, Emilie Pauwels 
bemant het infopunt.

Heb je met je pendelfiets een defect aan voor- 
en/of achterlicht, banden, remmen, bel, ketting, 
versnellingen of pedalen? Volg dan deze stappen 
als je nog tot aan Eco-velo geraakt (tegenover 
het station in Roeselare): 

1. Toon er je voordeelkaart van het ecoteam. 

2. Vul samen met de medewerker van Eco-velo 
de herstelfiche in.

3. Spreek af wanneer je de fiets weer kan opha-
len en vraag gerust een vervangfiets om de 
rest van je traject af te werken.

In het andere geval contacteer je hen op 0476 
64 50 25 en spreek je met hen af om je fiets te 
komen herstellen. Zeg er zeker bij dat je een 
voordeelkaart van het ecoteam hebt!
Hoe geraak je tot slot weer aan die voordeel-
kaart? Iedereen die deelnam aan de juni-chal-
lenge zou ondertussen zijn gepersonaliseerde 
voordeelkaart moeten ontvangen hebben via de 
interne post. Wie niet heeft deelgenomen maar 
in 2016 minstens eenmaal een fietsvergoeding 
heeft gekregen, kan zijn voordeelkaart nog  
aanvragen door te mailen naar  
ecoteam@zbroeselare.be. Deze voordeelkaart is 
trouwens ook zijn geld waard in Fiets XL, te vin-
den in Westlaan 221 te Roeselare voor allerhande 
kortingen!
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Anneleen brengt 
hippotherapie naar
Roeselare

door Niki Corveleijn

foto’s: Stefaan Beel, Anneleen Santens

Was ondernemen een vak, dan studeerde Zorgbedrijf Roeselare 
gegarandeerd cum laude af. Want in voorgaande edities kon je al 
ruimschoots kennismaken met initiatieven zoals de dienst thuisver-
pleging, de geüpgrade zorgcoaches en de educatieve moestuin 
binnen Ten Elsberge. Maar ook Kindzorg laat zich niet kennen en 
brengt de fel bejubelde hippo- of paardentherapie naar Roeselare. 
En er komen zelfs enkele potten mee. Hoog tijd voor een interview 
met Anneleen Santens, bezieler van het project en diensthoofd The-
rapeutische Zorg.
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Anneleen brengt 
hippotherapie naar
Roeselare

Anneleen, hoe is het allemaal begonnen?
In een vorige job leerde ik vzw Equisense ken-
nen. Deze vzw begeleidt kinderen, jongeren en 
volwassenen aan de hand van EAL-sessies. Dit 
is de afkorting voor Equine Assisted Learning 
en betekent zoveel als ervaringsgericht leren 
met paarden. Deze organisatie is een vijftal jaar 
geleden klein begonnen, maar hun werking heeft 
intussen zijn effect duidelijk bewezen. Er zijn zelfs 
al diverse postgraduaat-opleidingen rond hippo-
therapie die zich richten tot professionele werkers 
in de gezondheidszorg. Het project heeft me dan
ook nooit losgelaten. We merken vaak dat bij 
gebruik van klassieke therapieën bij kinderen en 
jongeren, we niet altijd het gewenste resultaat 
bereiken. Maar het was niet zo evident om een 
dergelijk initiatief op te starten omdat paarden 
onderhouden natuurlijk meer vraagt dan een 
wortel alleen.

Nu, tijdens de denkdag van leidinggevenden in 
juni, ontdekten Laurens (centrumleider DC Ten 
Elsberge, red.) en ik dat het idee toch niet zo 
onmogelijk te realiseren was. Met de start van 
de educatieve moestuin kwam immers een vraag 
van de buurt om een stuk braakliggend terrein 
een nuttige invulling te geven en had Laurens 
ook een dringende oproep gekregen om twee 
paarden te plaatsen. Ideaal, toch?

De hippotherapie is ondertussen van start 
gegaan. Genoeg wortels ingeslagen?
Veel meer dan dat! (lacht) We zijn een samenwer-
king aangegaan met boerin Cécile uit de buurt 
en kunnen met de paarden aan de slag op haar 
boerderij. Tegelijk schakelde ik Marianne van  

‘Het was niet zo evident 
om een dergelijk 
initiatief op te starten 
omdat enkele paarden 
onderhouden natuurlijk 
meer vraagt dan een 
wortel alleen.’
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vzw Equisense in om ons tijdens het eerste jaar te 
te ondersteunen en op te leiden in het opzetten 
van verschillende therapievormen.

Verder gaat binnen ons team Elke Craeynest 
de uitdaging aan om met een viertal kinderen 
tweewekelijks een sessie van één uur aan te 
bieden op de boerderij. Dit als alternatief voor 
hun huidige psychotherapiesessie in het Roer. En 
nadat Marianne ons op de rails gekregen heeft, 
zullen we het effect evalueren en bekijken welke 
werkvorm het beste aanslaat bij de kinderen. 
Ondertussen blijven we zoeken naar financiële 
middelen om het project te ondersteunen.

Binnen WZC Sint-Henricus loopt zorghond Vic-
tor rond, waarom kozen jullie voor paarden?
In het algemeen brengen dieren een positief 
effect. In zowel de emotionele ontwikkeling als 
de sociale vaardigheden. Bovendien kan het 
dier ook een hulp betekenen binnen de taal-
ontwikkeling. Doordat dieren op een non-verbale 
manier communiceren, kunnen ze een kind veel 
meer op hun gemak stellen. Daarbij kunnen 
opdrachtjes uitgevoerd worden die tot nadenken 
stemmen of de verschillende vaardigheden sti-
muleren. Paarden bieden daarenboven het grote
voordeel dat je er op kunt rijden, zitten of liggen. 
Dit alles sluit aan bij de doelstellingen binnen de 
psychotherapie van het Roer: leren zorg dragen 
voor anderen, leren je eigen gedrag en dat van 
anderen in te schatten.

We willen vooral het eerste jaar kleinschalig  star-
ten en in een latere fase de hulpverlening buiten 
het Roer verder uitbouwen. We denken dan aan 
samenwerkingen met scholen, CLB’s en andere 
diensten in de welzijnszorg. Aan de vele positieve 
reacties van de kinderen te horen, moet dit zeker 
lukken! 

Hippotherapie breekt potten, maar als de 
paarden iets te onstuimig zullen zijn bij jullie 
kan dit ook letterlijk gebeuren?
Ja inderdaad, dankzij de nauwe samenwerking 
met dienstencentrum Ten Elsberge willen we 
daarnaast ook een meer creatieve kijk aanbieden 
op de klassieke vorm van ergotherapie. Een kind 
voelt zich immers aangetrokken tot het experi-
menteren met materialen en texturen. Dat experi-
menteren willen we zo vertalen in het uitproberen 
van sociale vaardigheden of het spelenderwijs 
ontdekken van probleemoplossend denken. 
Ingrid Demyttenaere zorgt daarvoor sinds kort 
elke zaterdag voor een aanbod in groep voor een 
viertal kinderen.

Ook voor dit luik van het project gaan we op 
zoek naar een verankering in onze basiswerking, 
vooral dan op vlak van financiële omkadering om 
de grondstoffen te bekostigen. De eerste sessies 
zorgden ook hier voor veel positieve reacties bij 
ouders en kinderen.

Ouders en kinderen positief, maar wij ook! 
Alvast veel succes verder met de uitbouw van 
het project!

‘In het algemeen brengen dieren 
een positief effect. In zowel de 
emotionele ontwikkeling als de 
sociale vaardigheden.’



09

‘In het algemeen brengen dieren 
een positief effect. In zowel de 
emotionele ontwikkeling als de 
sociale vaardigheden.’

Een stukje ARhus 
in ons Zorgbedrijf

door Niki Corveleijn

ARhus wil ook buiten de muren van het kennis-
centrum een meerwaarde kunnen betekenen. 
Zoals te lezen viel bij (intra)net gemist startte het 
kersverse Infopunt Dementie in WZC Ter Berken, 
maar ook Kindzorg slaat de handen in elkaar met 
Arhus om het leesplezier en de taalontwikkeling 
van kinderen te bevorderen.

In de nieuwe locatie van KIDZ Rumbeke is er 
ruimte gemaakt voor een aantrekkelijke leesplek,  
afgestemd op alle leeftijden van baby tot tiener. 
ARhus zorgt voor een uitgebreide collectie 
boeken, afgestemd op de vier ervaringsgebieden 
van het pedagogisch raamwerk van Kind &Gezin. 
Met deze ervaringsgebieden zetten we bakens 
uit voor een waarderende en uitdagende leef 
-en speelomgeving, met respect voor het 
individuele ritme en de talenten van elk kind. 
Maar ook thematische boxen afgestemd op de 
vakantiethema’s van KIDZ zullen de kinderen 
meenemen op een leerrijke ontdekkingstocht van 
weetjesboeken rond wetenschap en techniek tot 
spannende avonturenverhalen.

Om de ervaringsgebieden op een speelse manier 
zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van 
de Kennies. Deze kleine rode wezentjes kan je 
terugvinden in de jeugdafdeling van ARhus, 
maar dus ook binnenkort in KIDZ Rumbeke. Op 
deze manier krijgt (voor)lezen een vaste plek in 
het dagprogramma en het pedagogisch beleid. 
Dankzij een eigen aantrekkelijke, actuele en 
gevarieerde boekencollectie zetten we in op het 
continu aanbieden van activiteiten en projecten 
op het terrein van leesbevordering. Met het 

project studiebegeleiding in scholen voorzien 
we een pakket educatieve boeken, leerrijke 
spelletjes en verrassende apps. Kinderen krijgen 
op deze manier de kans om op een speelse en 
tegelijk leerrijke manier de resterende tijd van het 
studiemoment in te vullen.

Volgend jaar voorzien we ook diverse workshops 
i.s.m. ARhus voor de medewerkers van KIDZ om 
hun expertise op het vlak van interactief voorle-
zen te versterken.

Op deze manier 
krijgt (voor)lezen 
een vaste plek in het 
dagprogramma en het 
pedagogisch beleid.
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Het is een brief geschreven recht uit mijn hart, 
speciaal voor de vele medewerkers van ons 
woonzorgcentrum. Velen onder jullie zullen op 
dit moment waarschijnlijk met verstomming 
geslagen zijn, zwaar teleurgesteld of misschien 
zelfs kwaad. Bij anderen zal zich misschien eerder 
een gevoel van angst of onzekerheid bekruipen, 
schrik voor wat de toekomst zal brengen. 

Dit is uiteraard heel normaal. Ik noem het per-
soonlijk een emotionele rollercoaster waarin ik 
terechtkwam. Rationeel gezien klopt het allemaal 
wel, maar voor wie emotioneel vervlochten is met 
ons huis, is dat een zware pil om te slikken. Ik be-
sef ook dat jullie vanaf vandaag ook met een stuk 
onzekerheid voor jullie toekomst zullen leven. De 
eerste twee, drie jaar zal er misschien niet veel 
veranderen, maar waar kom ik daarna terecht? 
Wie gaat mee naar WZC Sint-Henricus? Wie naar 
De Waterdam en wie zal misschien kiezen voor 
De Zilverberg? Eerlijk gezegd, wij kunnen daar 
geen antwoord op geven. We kunnen garande-
ren dat niemand van jullie zal ontslagen worden, 
maar we kunnen nog niet verzekeren wie waar 
naartoe gaat. Daar gaan jullie trouwens ook mee 
een bepalende rol in spelen.

Ik hoop dat jullie voorbij een eerste fase van 
emoties geleidelijk aan terug rust mogen vinden 
en misschien zelfs de vele kansen zullen beginnen 
zien die aan deze beslissing verbonden zijn. Dat 
jullie de moed vinden om samen met ons deze 
nieuwe weg in te slaan. Dat jullie het vertrouwen 
in ons kunnen behouden dat - hoe dan ook - alles 
goed komt. Jullie hebben gehoord dat er geen 
ontslagen zullen vallen en WIJ HEBBEN

JULLIE NODIG! Zowel in de eerste vijf jaar dat we 
nog in dit gebouw werken, maar ook daarna om 
wat we hier opgebouwd hebben, verder te zetten 
en te verfijnen op één van de andere locaties.

Ik wil hierbij dan ook een oproep doen om er sa-
men voor te gaan! Wat we hier samen met jullie 
opgebouwd hebben: onze visie, ons zorgcon-
cept, onze goesting om vernieuwend te zijn, onze 
sfeer. Dat is in de eerste plaats de verdienste van 
jullie allemaal! We hebben met onze ploeg me-
dewerkers heel wat uitdagingen aangegaan. We 
zijn twintig jaar terug in dit gebouw gestart met 
de zorg voor mensen met dementie op een heel 
vernieuwende manier, maar ook de zorg voor 
niet-dementerende psychogeriatrische bewoners 
- tot op vandaag nog de schrik van vele woon-
zorgcentra - ook dàt hebben we op een heel 
bijzondere manier uitgebouwd. Tot op vandaag 
komen ze nog van andere woonzorgcentra kijken 
hoe wij dit doen en hoe ze van ons kunnen leren. 
Mensen, wij mogen daar allemaal trots op zijn!

Nu staan we samen voor een nog veel grotere 
uitdaging en ik denk dat we ons ook hier weer 
-met de voltallige teams- van onze beste kant 
moeten laten zien! We moeten zorgen dat we 
tot de laatste dag in dit huis hier de beste zorgen 
bieden voor onze bewoners en zo willen wij dat 
ook doen voor jullie. De beste zorg blijven dra-
gen voor onze medewerkers.

Ik hoop dat jullie ook geleidelijk aan de kansen 
zullen beginnen zien van deze beslissing. Waar 
jullie al jaren in veel te kleine (lees: ook veel te 
warme) kamers en badkamers werken, soms zelfs 

Marian Claeys 
aan het woord
Marian Claeys is directeur van woonzorgcentrum Ter Berken 
en schreef een brief naar aanleiding van de veelbesproken 
sluiting van haar geliefde woonzorgcentrum.
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zonder warm water… Dat zal in de toekomst heel 
anders worden. Voor sommigen zal het misschien 
ook een kans zijn om een nieuwe wending te 
geven aan hun carrière. De minister wil dat woon-
zorgcentra meer buurtgericht gaan werken met 
een sterkere link naar de thuiszorg. Hier hebben 
we daar weinig tot geen mogelijkheden toe, maar 
in De Waterdam en Sint-Henricus liggen heel 
wat kansen om nieuwe initiatieven uit te bou-
wen. Misschien ook wel een uitdaging voor jou? 
Sommigen onder jullie willen misschien kiezen 
voor een andere doelgroep. Daarnaast kunnen 
we hier alleen maar dromen van een tuin of een 
dwaaltuin. Er liggen ook kansen om vernieuwen-
de dingen te doen voor bepaalde doelgroepen, 
denk maar aan dagopvang of residentiële opvang 
voor personen met jongdementie. Niets van dit 
alles ligt al vast en daar zullen allerlei werkgroe-
pen rond opgestart worden, maar ik wou maar
eens een aantal zaken benoemen die uiteindelijk 
mooie kansen kunnen of zullen worden.

Dat het bestuur expliciet vraagt om het zorgcon-
cept van Ter Berken verder uit de bouwen en te 
verdiepen in de nieuwe setting, dat is toch een 
teken van waardering voor wat jullie hier samen 
hebben neergezet. Ik hoop dat je deze trots 
aanhoudt en dat we binnen tien jaar ook allemaal 
met trots kunnen terugkijken naar hoe we onze 
werking hier in dit gebouw hebben verderge-
zet tot de laatste minuut en hoe we de andere 
woonzorgcentra hebben kunnen bevruchten met 
ons concept en onze visie. DAAR hebben wij 
jullie allemaal hard voor nodig en daarom willen 
we jullie ook (zoals altijd) blijven betrekken in het 
hele proces.

Ik doe hier niet alleen een oproep om samen met 
ons te tonen dat wij ook déze uitdaging zullen 
aankunnen, maar ik doe vooral ook een oproep 
om goed voor elkaar te zorgen. Probeer elkaar 
op een positieve manier te steunen. Blijf werken 
in een positieve en warme sfeer en jaag mekaar 
vooral niet nog méér op het dak, want niemand 
heeft daar een boodschap aan.

Mensen ik geloof in het concept, ik geloof in de 
toekomst en bovenal… Ik geloof in jullie!
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de Z-spot Vergeet de G-spot, de nieuwe plek tot ultiem genot 
is gevonden! De Z-spot biedt je telkens het mooiste 
overzicht op visueel gebied.

Radio 2 kwam voor Plage Préferée ijsjes 
ronddelen in WZC De Zilverberg

Gezonde lunch in de loungeOp de Car Free Day kwamen  
sommigen zelfs per bad

Italiaanse workshop tijdens 
zomerkamp Kidz

Dienst Logistiek volledig into Zorgbedrijf!
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Tuinhappening WZC De Zilverberg was opnieuw een groot succes.
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WZC De Zilverberg ligt diep in zuidelijk Roeselare. Dat de temperatuur er net iets hogere 
toppen bereikt en het kwik spontaan uit zijn thermometer ontploft, verbaast al langer 
niemand meer. Ook deze zomer bruiste het er immers van de energie en werd er een 
paradijselijke omgeving gecreëerd vol activiteiten voor de bewoners, familieleden, vrijwil-
ligers en medewerkers. Z. sprak er met medewerkers Lynn en Janne, en met bewoners 
Michel en Jeanne, om na te gaan wat Fata Morgana juist inhield.

Een terugblik  
op Fata Morgana

door Sander Soenen

Spontaan schieten vage beelden van Geena 
Lisa door mijn hersenpan?
Lynn: Ja, Fata Morgana was een grote zomerac-
tiviteit bestaande uit dertien opdrachten die per 
verdiep uitgevoerd moesten worden. Ook familie, 
medewerkers en de bewoners werden betrokken.

Toch wat inspiratie gehaald uit het tv-program-
ma dus. Jullie leidden met zijn tweeën alles in 
goede banen?
Janne: We hebben een werkgroep opgericht 
met drie personen, waarvan bewoonster Leona 
wegviel. We hebben ze wel gemist, zeker op het 
podium. We zijn niet de meest zelfzekere spre-
kers voor een groep.
Lynn: Het begon als een bescheiden idee, maar 
het werd net iets groter. Uiteindelijk is alles wel 
goed gekomen. (lacht)

Over welke opdrachten ging het dan?
Janne: We moesten bijvoorbeeld zoveel moge-
lijk badpakken, strandschelpen en postkaartjes 
van verre reisbestemmingen verzamelen. Iedere 
opdracht moest maar één keer gedaan worden, 
maar na een tijd wou iedereen constant in de 
krant, en elk verdiep elkaars prestatie overtreffen.
Lynn: Per activiteit was er een ster te verdienen, 
net zoals in het vroegere programma.
Janne: En de uiteindelijke winnaar kreeg een 
grote ster om uit te hangen, én eeuwige roem 
natuurlijk.

Zijn er opdrachten die nog nazinderen?
Janne: De opdracht om zoveel mogelijk post-

kaarten in te zamelen zal ons wel bijblijven en 
werd net iets groter dan verwacht. In totaal zijn er 
zo’n 1500 kaartjes toegekomen. Er werd zelfs een 
oproep gedaan via Radio 2. Zo won het verdiep 
van Lynn uiteindelijk die opdracht. 
bewoner Michel: De post had goeie dagen door 
ons. Of slechte, het is maar hoe je het bekijkt! 
(lacht). Eén kaartje kwam via mijn kleinkinderen 
uit Nieuw-Zeeland, een ander uit Nepal.
Janne: Ook de start- en slotshow waren echt leuk, 
met Fred Deburghraeve. Ook de burgemeester is 
nog langs gekomen bij de prijsuitreiking.

Wie heeft de strijd uiteindelijk gewonnen?
Lynn: Ons verdiep was aan het verliezen, maar 
toen heb ik snel wat families aangesproken om 
de postkaartopdracht te kunnen winnen. Zo werd 
het ex aequo met Jannes verdiep in het klasse-
ment. 
Janne: In plaats van uitleg te geven aan haar stu-
denten, vroeg Lynn hen nadrukkelijk om schelpen 
te zoeken om zo ook die opdracht te winnen. Om 
maar te zeggen hoe Lynn er voor ging.
Lynn: Ik had Jannes verdiep niet zo sterk ver-
wacht. (lacht) Maar we lieten ons inderdaad niet 
doen en hebben ons best gedaan.
bewoner Michel: Iedereen werd betrokken, dat 
was het leukste. Winnen was eerder bijzaak.

Waren de bewoners enthousiast?
bewoner Michel: De vakantie was alleszins goed 
ingevuld en alle bewoners vonden het prachtig.
Lynn: Het heeft echt geleefd hier. De bewoners 
deden ook veel mee en er werd meer gedaan 
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dan enkel die opdrachten. Ze maakten kunstwer-
ken, cocktails, ze zongen liedjes,...
Janne: Mexiiiicooo (zingt het bekende lied van 
Zangeres Zonder Naam)
bewoonster Jeanne: Het was echt leuk. We 
waren het zo groot niet verwachtende.

Er deed ook een lading bekende Vlamingen 
mee? Hoe ging dat in zijn werk?
Janne: Eén van de opdrachten was om een 
bekende persoon naar De Zilverberg te krijgen. 
We contacteerden ze zelf telefonisch, via een 
nummer dat we terugvonden op internet, of via 
via. De bedoeling was één bekende Vlaming 
per verdiep, maar plots liep het vol. Zo kwamen 
ondermeer Chris Van Tongelen, Jan Wuytens, 
Peter Bulckaen, Machteld Ramoudt en Freddy 
Maertens langs.
Lynn: Ook gewoon 1207 bellen, lukt om iemand 
te bereiken. Zo heb ik met Boma (van FC De 
Kampioenen, red.) gebeld, maar hij kon jammer 
genoeg niet komen. Van de familie Bouckaert 
kregen we zanger Jan Wuytens cadeau. Hij kwam 
niet enkel op bezoek maar zong daarna nog een 
uur gratis, met veel ambiance.

bewoonster Jeanne: Hij kon heel goed zingen 
en jeunde zich duidelijk.
Janne: Zo zie je maar hoe klein de wereld is en 
welke contacten iedereen heeft. Bewoners van 
het tweede verdiep hebben ook de spelers van 
Club Brugge mogen ontmoeten, via familie van 
een medewerker.
Lynn: En er zijn ook leefgroepen naar het VIP-
dorp van het natourcriterium geweest, allemaal 
via kennissen.

Fata Morgana 2017 lijkt me nu al een feit.
Janne: Bij de evaluatie zeiden ze ons toch dat het 
wat kleiner mag. (lacht)
Lynn: Het is inderdaad wat uit de hand gelopen, 
maar volgend jaar doen we het zeker opnieuw!
bewoners Michel & Jeanne: Het mag zeker 
opnieuw!
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foto’s personeelsfeest
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Bekijk alle foto’s 
via www.zbroeselare.be/nieuwjaar2016  
en via www.dieterbostyn.be
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Huldiging medewerkers

10 jaar
NAUDASCH ZELIMKHANOVA, CONNY 
COFFYN, VANESSA DEPLA, FABIENNE 
MAURICE, GERDA RYCKX, SONJA 
SCHEERLINCK, SOFIE DUMORTIER, 
DEBORAH MERVEILLIE, PRISCILLA 
DEPIL, LIENNEKE DEMEESTER, JORN 
D’HAENE, NATHALIE SALEMBIER, TAHIRA 
TALLOEN, VERONIQUE VANEECKHOUTTE, 
ANTONY VANSTEENLANDT, DOMINIQUE 
VANDEPOELE, SABINE VANDEZANDE, 
ANNELIES DERYCKERE, STIJN 
VERBRUGGHE, LOTTE MOYAERT, KIM 
STEELANT, NELE DEJAEGHERE, ILSE 
VANHAEVERBEKE, SOFIE VLIEGHE, GRIET 
CARDOEN 

Pensioen
VIVIANE KESTELOOT, RITA MAVEAU,  
RIA LEPOUTRE, MYRIAM GODERIS,  
MIA DEWILDE, ODETTE LAMOTE, 
SHERLY VANDERHAEGHE,  
YANNIC VINCART, CHRISTINE RIVIERE, 
CARINE HAESEBROUCK,  
MARLEEN ARTEEL, LIEVE DETAILLEUR, 
PATRICIA OWEN, PHILIPPE SEGHERS, 
ROZETTE VICTOR, VERA BAERT,  
LINDA BAERT, GODELIEVE VERHOEST

25 jaar
 AN DEVEN, GEERT CORNEILLIE, 

KARIEN ALGOET,  
VERONIQUE DEVOS,  

SONJA VANDER MEULEN,  
NINA RENIER,  

GRETA DE BRABANDER,  
INGRID VANRYCKEGHEM



DEBBIE DEVOS
 hulpkok-kok 
WZC De Zilverberg

SHIRLEY DEMEYERE 
thuisverpleegkundige 
Thuisverpleging

DAAN GODDERIS 
zorgkundige 
WZC De Zilverberg

CHADRA DEZITTER 
zorgkundige 
WZC Sint-Henricus

MELISSA  
VANPETEGHEM
zorgkundige 
WZC De Zilverberg

JOACHIM  
JONCKHEERE  
aankoper 
Financiën

JESSICA VERRAES 
schoonmaker 
Thuiszorg

JORDI  
VANSEVENANT
kok 
WZC Sint-Henricus

ELLEN DELIE 
thuisverpleegkundige 
Thuisverpleging

ELS BOUCKAERT
zorgkundige
WZC De Waterdam

TIM DE GROEF
informaticus
infrastructuur ICT

DELPHINE  
DECLERCQ  
thuisverpleegkundige
Thuisverpleging

nieuwe 
medewerkers
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Delphine Dewaele ı 9 juli
met Pieter-Jan Eeckhout
WZC DE WATERDAM

Nathalie Seelde ı 16 juli
met Neyens Glenn
WZC SINT-HENRICUS

Jozefien Thevelein ı 16 juli
met Angelo Ostyn
KIDZ

Annelore Devos ı  
2 september 
met Joseph Chaina
WZC DE ZILVERBERG

Marlies De Cock ı  
9 september 
met Sven Pieters
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Jolien Verschueren ı  
16 september
met Dimitri Van Parys
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

familienieuws

huwelijken

De heer Roger Corneillie
27 juli
grootvader echtgenoot  
Katrien Vanassche 
WZC DE WATERDAM

Mevrouw Godelieve Salomez
28 juli
grootmoeder van  
Kimberly Depla
WZC DE ZILVERBERG

De heer Johny Descamps
30 juli
vader van Conny Descamps
WZC DE ZILVERBERG

Mevrouw Léona 
Vanpeteghem
3 augustus
grootmoeder van  
Silke Vercaigne
KIDZ

en schoonmoeder van
Martine Lamote
THUISZORG

De heer Guido Van Malderen
4 augustus
schoonvader Lieselot Eeckhout
WZC DE WATERDAM

De heer Larnout Germain
5 augustus
grootvader echtgenoot  
Jessica Tennant
WZC DE WATERDAM

overlijdens
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Senne ı 8 juli
zoontje van Inge De 
Pelsmaeker
WZC DE WATERDAM

Maxim ı 29 juli
zoontje van Véronique Callens
KIDZ

Aline ı 5 augustus
dochtertje van Maaike 
Dedeurwaerder
WZC DE ZILVERBERG

Jack ı 11 augustus
zoontje van Cher Alleman
WZC DE WATERDAM

Lio ı 25 augustus
dochtertje van Julie 
Vanderhaeghe
WZC TER BERKEN

Brando ı 5 september
zoontje van Silvia Dewulf
WZC DE ZILVERBERG

geboortes

Mevrouw Henriette Bertrem
7 augustus
moeder van Carolien Verstraete 
WZC SINT-HENRICUS

De heer Michel Strypstein
14 augustus
schoonvader Véronique Verkest
WZC DE WATERDAM

De heer Willy Vandenbulcke
23 augustus
schoonvader Sofie Goethals
WZC DE ZILVERBERG

Mevrouw Anny Baute
3 september
moeder van Katrien 
Decaestecker
WZC DE ZILVERBERG
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Premie

Pijnig de hersenen en maak kans op een 
waardebon. Een premie is een variant 

van de rebus waarbij
verschillende beelden tot één uitkomst 
leiden. Ditmaal zijn de mensen met een 

schildersatelier in het voordeel.

Deelnemen kan tot 26 oktober 2016, door het correcte 
antwoord te mailen naar personeelsblad@zbroeselare.be

Om jullie op weg te helpen, leggen we steeds de 
vorige premie uit:
Een beeld van een kok in een teil,  
gaf als resultaat: cocktail.

Ann Deceuninck mag haar waardebon ophalen 
aan het onthaal van Zorgbedrijf Roeselare, op de 
derde verdieping in de Gasthuisstraat 10.

Veel succes!
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De interne coaches 
staan klaar voor jou! 

door Dominique Devolder
Foto: Delphine Kesteloot

Eerst was er de oproep voor interne coaches, 
daarna enkele sfeerfoto’s van de opleiding en nu 
staan ze daadwerkelijk klaar om jou te helpen. 
We spraken af met Lien Degryse, stafmede-
werker binnen het Zorgbedrijf en coach van de 
interne coaches.

Lien, vanwaar het idee om te beginnen werken 
met interne coaches?
Het antwoord is simpel: omdat coaching werkt! 
De laatste jaren wijzen steeds meer studies op 
de positieve effecten van coachen: mensen leren 
het snelst bij als ze op een positieve en onder-
steunende manier uitgedaagd worden door 
iemand anders. Een coach kan zo iemand zijn: 
een leidinggevende of een collega die je in een 
veilige omgeving prikkelt om je sterke punten en 
je ontwikkelingspunten te ontdekken en om heel 
gericht opnieuw tot actie te komen daar waar 
je zelf even vast zit. Een medewerker die zich 
laat coachen, heeft een grote kans op verhoogd 
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zelfinzicht, aangesterkt zelfvertrouwen, hogere te-
vredenheid in de job en een beter functioneren. 
En dat is zowel voor onze medewerker als voor 
het Zorgbedrijf een troef!

In veel andere organisaties krijgen enkel hoog-
opgeleiden de kans om professioneel gecoacht 
te worden en meestal gebeurt dat door een dure 
externe coach. Omdat we als Zorgbedrijf willen 
zorgen voor àl onze medewerkers, hebben we 
gekozen voor een laagdrempelig intern netwerk 
van eigen medewerkers (leidinggevend of niet) 
die opgeleid werden om hun collega’s te coa-
chen. Hierdoor is het voor medewerkers veel 
makkelijker om naar een coach te stappen. Bo-
vendien geven we meteen ook aan een aantal ei-
gen mensen formeel de rol van ‘coach’, waardoor 
zij professioneel zelf ook verder blijven groeien.

Hoe verliep de selectie en opleiding?
In het najaar werd er een oproep gelanceerd in 
het hele Zorgbedrijf naar medewerkers die zin 
hadden om coach te worden. Daarop kregen we 
heel wat reacties! Vervolgens waren er op DPO 
gesprekken waarbij er gepeild werd naar de 
motivatie, de potentiële capaciteiten en de juiste 
attitude om eventueel als coach te kunnen func-
tioneren op de werkvloer. De opleiding duurde 
in totaal 4,5 dagen, gespreid over 4 maanden. In 
elke sessie werd er minstens één nieuwe coa-
chingsvaardigheid uitgelegd en ingeoefend. 
Daarnaast oefende ook iedereen telkens met el-
kaar om de coachingsgesprekken resultaatgericht 
te houden, zodat het geen ‘losse babbels’ bleven 
maar elke deelnemer ook wel met een aantal 
antwoorden op eigen situaties naar huis ging.

Wie kan nu eigenlijk beroep doen op interne 
coaches en waarvoor?
In principe kan iedereen beroep doen op een 
interne coach. Het maakt niet uit welke functie je 
doet, of als het om één kort gesprek gaat of over 
meerdere gesprekken in een coachings’traject’. 
Medewerkers kunnen met een coach praten over 
alles wat er op het werk speelt: een uitdaging 
waar je geen begin aan ziet, een lastig gesprek 
met een collega of leidinggevende voorbereiden, 

situaties die het je moeilijk maken om goed te 
presteren... Belangrijk om te weten, is dat een 
coach geen adviseur is, hij zal zelf niet met de 
antwoorden komen. Hij is ook geen vertrouwens-
persoon, of therapeut, al blijft de inhoud van de 
coachingsgesprekken natuurlijk vertrouwelijk. 
Een goeie coach geeft je wél een persoonlijke 
begeleiding door, via gerichte vragen te stellen, 
ervoor te zorgen dat je zelf weer mogelijkheden 
ziet, dat je opnieuw dingen kan uitproberen die je 
voorheen misschien niet durfde en vooral: dat je 
je gesteund voelt in je ontwikkelingsproces.

Voor thema’s en hulpvragen die een stuk com-
plexer zijn en misschien eerder te maken hebben 
met loopbaankeuzes, psychische of stressgerela-
teerde thema’s of thema’s waarover je liever niet 
met een collega of leidinggevende praat, kan 
je terecht bij mij. In een kennismakingsgesprek 
luister ik naar jouw concrete vraag en kijk ik wat ik 
als bedrijfspsycholoog zelf kan betekenen, of ik 
zorg voor een goeie doorverwijzing.

Verhoogd zelfinzicht, 
aangesterkt 
zelfvertrouwen, 
hogere tevredenheid 
in de job en een beter 
functioneren. 
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Naam

Ellen Beheydt  Sint-Henricus

Mieke Deschuytter  Sint-Henricus

Sherley Persoon  De Zilverberg

Leona Brugghe  De Zilverberg

Isabelle Demyttenaere  De Zilverberg

Greet Debrabander  De Zilverberg

Annemarie Boucquet  De Waterdam

Anneleen Santens  Kindzorg

Niki Corveleijn  Kindzorg

Delphine Van Coillie  Ondersteunende diensten

Isabelle Hoflack  Ondersteunende diensten

Lien Degryse  Ondersteunende diensten

Hoe verloopt dit praktisch?
Wel, we hebben op de meeste locaties mensen 
die de opleiding hebben gevolgd. Als je dus 
een kleine hulpvraag hebt waarvoor je niet veel 
tijd van de coach vraagt, dan kan je die mensen 
gewoon aanspreken en vragen naar een moment-
je waarop het past om met jou eens te helpen 
denken over hetgeen waar je mee zit. Dat kan zijn 
als je je niet goed voelt bij iets, als je het gevoel 
hebt vast te zitten, als je iets spannends moet 
doen of eens van gedachten wil wisselen. Bij dit 
artikel vind je de namen van de deelnemers die 
staan te popelen om hun vaardigheden te kun-
nen inoefenen.

Worstel je echter al een tijdje met iets dat wat 
meer tijd vraagt om te behandelen en heb je 
dus één of meerdere coachingsgesprekken in 
gedachten, dan neem je best contact op met 
mij en dan bekijken we samen waarover het 
precies gaat. Afhankelijk van je vraag en het type 
persoon die je als coach verwacht, kan ik dan een 
persoon aanspreken waarvan ik denk dat die met 
jouw thema aan de slag kan. Op dat moment 

kunnen we ook kijken hoe we het coachings’tra-
ject’ kunnen integreren in de werkplanning van 
jou en je coach. 

Stel dat ik ook interne coach wil worden, be-
staat die mogelijkheid nog?
We evalueren op dit moment de resultaten van 
de eerste opleiding en we komen op regelma-
tige tijdstippen samen met de eerste coaches 
om te zien hoe de coaching op de werkplek 
verloopt. Het is heel waarschijnlijk dat we een 
tweede groep coaches zullen opleiden in 2017. 
We zullen er voor zorgen dat de aankondiging 
goed gecommuniceerd wordt via verschillende 
kanalen, zodat jullie zeker de kans krijgen om ook 
in te tekenen. Hoe meer mensen in het Zorg-
bedrijf coachingsvaardigheden onder de knie 
hebben, hoe meer we mekaar kunnen helpen om 
ons goed te voelen op het werk en om met zaken 
vooruit te geraken!

Meer info: lien.degryse@zbroeselare.be
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Emotionele obstipatie

D.
door Dirk Deruyter

foto: Fries Messeyne

Ik prijs me gelukkig niet frequent in de wachtzaal 
van mijn huisarts of tandarts te moeten vertoe-
ven. Nochtans zijn wachtkamers vaak een oase 
van gedwongen rust, in tijden waar we onszelf 
vaak voorbij lopen. Met stiltes die gestoord 
worden door een ingehouden prikkelhoest of 
niet-koortsige kinderen die kabaal maken met 
speelblokken. Met de weinige keren dat ik 
op consult ga lever ik, de artsen, alsnog mijn 
bijdrage hen niet met een burn-out-syndroom 
op te zadelen en word ik niet verleid om in hun 
beduimelde tijdschriften te bladeren. Want altijd 
weer val ik op één of ander artikel dat uit de 
band springt en mijn interesse trekt. Onder het 
voorwenden van een hoestbui, probeer ik dan 
stiekem de desbetreffende pagina’s uit het maga-

zine te scheuren. Een onderneming die niet altijd 
geluidloos verloopt en afkeurende blikken van de 
medewachtenden uitlokt. Onlangs werd mijn oog 
getroffen door een artikel over ‘lumbersexualiteit 
bij mannen’

In aanvang bleken primaire beschavingen een 
matriarchaal karakter te vertonen, waar de 
‘moedergodin’ aanbeden werd en de vrouwen 
het voor het zeggen hadden. Bij krijgerstammen 
veranderde het rolpatroon van man en vrouw. Hij 
werd de baas en zij vervulde een ondergeschikte 
gehoorzame rol. In onze westerse beschaving 
steunde de kerk deze patriarchale vorm van 
samenleving, waar van jongs af de man een 
gedragscode aangeleerd werd. De machoman 
hoefde cool, hard, baas en stoer te zijn. De beste 
methode om eeuwenlang de vrouw te onder 
drukken, uit angst voor haar emotionele macht. In 
de karikatuur van de machoman tekent men roe-
keloosheid, onverschilligheid, seks, bier, voetbal 
en auto’s. Jongens groeiden quasi vaderloos op. 
Vaders toonden geen inlevingsvermogen, weinig 
zorgzaamheid en leerden hun jongens niet om 
hulp te vragen. Machomannen brengen hierbij 
hun gezondheid in gevaar, ze kroppen alles op en 
het ontbreekt hun aan emotionele moed om met 
hun klachten naar de arts te stappen. Vandaar 
ook het verschil in levensduur tussen mannen 
en vrouwen. Een paar decennia terug verscheen 
naast de machoman, de metroman, de man van 

In aanvang bleken 
primaire beschavingen 
een matriarchaal 
karakter te vertonen, 
waar de ‘moedergodin’ 
aanbeden werd en de 
vrouwen het voor het 
zeggen hadden.
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de metropool, nog altijd stoer, met vrouwelijke 
trekken, maar egocentrisch: de Naamloze-Ven-
nootschap-Ik. Na jaren studies, wordt de metro-
man geanalyseerd als een puberteitsverschijnsel 
in zijn groei naar volwassenheid. Die volwassen 
man, het toekomstbeeld van de man, wordt in 
vakliteratuur de ‘karakterman’, de ‘highly involved 
man’ of ‘betrokken man’ genoemd. Een man die 
van zichzelf houdt, zelfvertrouwen heeft en daar-
door van anderen kan houden.

Dit volwassen-wordings-proces loopt niet makke-
lijk. Mannen geven zich maar aarzelend bloot en 
doen dit soms met een omweg, zoals de lum-
ber-sexuele-man of de hipster-houthakker. Types 
met geschoren kuif, volle ruige baard en een 
flanellen houthakkershemd. Een trendy camoufla-
ge voor een tere echtgenoot en warme papa, 
een IT-er of grafisch ontwerper, zonder hakbijl en 
zonder zaagsel in zijn baard, met een Macbook 
onder zijn arm. Een man die hooguit probeert om 
schots en scheef laminaatvloer in een kinderka-
mer te krijgen.

Als mannen al rusteloos zijn, door hun drive, hun 
bezieling, hun ambitie, hun drang naar ontwik-
keling en genot, dan moeten vrouwen hen, meer 
dan ooit, helpen met hun emotionele constipatie, 
om hun ware identiteit en rolpatroon te ontwik-
kelen.

Deruyter Dirk



Elke minuut van de dag is er wel iemand in de 
weer om het Zorgbedrijf draaiende te houden. 
We sluiten dan ook graag samen af met een 
collega die net een shift achter de kiezen heeft. 
Ditmaal trekken we naar het ICT-departement 
waar projectmanager Annelies Poot haar PC op 
propere wijze afsluit.

Dag Annelies, project manager ICT?
Het is eigenlijk projectleider Annelies, om correct 
te zijn. Ik houd me bezig met projecten over alle 
afdelingen heen, bijvoorbeeld samen met het 
economaat of rond communicatie. Mijn focus 
binnen deze projecten ligt meestal op de ICT-ge-
relateerde zaken. Zorg-gerelateerde aspecten 
worden meestal gecoördineerd door collega 
Jürgen, mijn partner in crime. 

Ken je na acht maanden Zorgbedrijf iedere 
megabyte in het gebouw?
Neen, zeker niet. Maar ik heb wel al veel verschil-
lende locaties en mensen leren kennen. Zo ben 
ik nu bezig met projecten in de woonzorgcentra, 
de dienstencentra, de dienst Financiën, de dienst 
Communicatie en Kidz.

De ICT-wereld lijkt me een overwegend man-
nelijke omgeving. Kan je je vrouwtje staan?
Sinds mijn ingenieursopleiding zit ik eigenlijk in 
een mannenwereld. Het Zorgbedrijf is zeker de 
meest vrouwelijke organisatie waar ik al werkte. 
Soms heb ik het zelfs moeilijker om met vrouwen 
samen te werken omdat het voor mij anders of 
nieuw is. Gezien mijn verleden zit ik nu dus niet in 
een overwegend mannelijke omgeving.

Vanavond nog wat geprivatiseerd ICT-gebruik? 
Of sla je de PC over?
Mijn vrije tijd besteed ik volledig aan mijn kindjes, 
en met veel plezier. Ik beken, ’s avonds als ze 
slapen, durf ik nog eens te programmeren. Niet 
werkgerelateerd, maar uit liefhebberij en als 
hobby.

Altijd al een passie voor ICT gehad?
Als 16-jarige ging ik de wereld verbeteren. Ik 
studeerde audiologie omdat ik echt iets met 
doven wou doen. Met een passie voor muziek 
leek doof zijn een nachtmerrie voor mij. Ik was 
toen heel idealistisch. Mijn stagebegeleider 
doorprikte toen die idealistische ballon en zei me 
dat niet alles draait rond helpen, maar de centen 
vaak het belangrijkste zijn. Doordat ik industriële 
toepassingen wou doen binnen de audiologie 
besloot ik daardoor om industrieel ingenieur te 
studeren. Van hieruit groeide bij mij een grote 
interesse voor techniek, wat bepalend was voor 
mijn verdere loopbaan.

Stop je altijd op eenzelfde tijdstip?
Nee, zeker niet. Het werk, meetings en dead-
lines bepalen wanneer ik mijn werkdag beëindig. 
Meestal ga ik wel mee met de laatste collega en 
blijf dus niet alleen achter.

Welke kant van de poef verkies je?
Ik kies de zandkant, ik ga graag naar zee!

Bedankt Annelies!

‘t Z er  
alweer op

door Sander Soenen


