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Woord vooraf

Woord van de voorzitter
In 2014 hebben we de opgestarte en
aangekondigde wijzigingen verder kunnen
uitrollen.

Heel positief en deugddoend was dat de sector
ouderenzorg deze evolutie ook volledig
onderschreven heeft en zich voltallig
geëngageerd heeft voor een verdere
samenwerking met de vzw Caritas WestVlaanderen. Deugddoend was hierbij eveneens
de solidariteit die de sector ouderenzorg wou
opnemen voor Caritas Daden Gevraagd.

In het voorbije jaar is verder ingezet op de
modernisering van de ICT-infrastructuur en is
onze interactieve website online. Via deze
interactieve website kan online heel wat
informatie
opgevraagd
worden,
kan
ingeschreven worden voor vormingen en
andere activiteiten en wordt een automatische
facturatie gegenereerd.

De periode van onzekerheid en twijfel trekt
stilaan weg. Er is de bevestiging van de
samenwerking met de overgrote meerderheid
van de organisaties, waarmee we samen
werken. Al deze evoluties gaven onze vzw
perspectieven naar de toekomst en laten ons
schip in wat rustiger wateren belanden.

De interactieve website is een gevoelige
verbetering van onze dienstverlening. In de
tweede jaarhelft van 2014 en begin 2015
trekken we tijd uit om deze website nog te
verfijnen en de dienstverlening nog beter af te
stemmen op de noden van onze klanten.
Samen met de nieuwe website is ook een
nieuw logo uitgewerkt. Dit wordt verder in dit
jaarverslag voorgesteld.

Dit jaarverslag getuigt eens te meer van de
dynamiek van een sector, de onderlinge
solidariteit die er leeft en een blijvende
zoektocht naar zingeving en spiritualiteit.
Samen met het vicariaal team onder leiding
van vicaris Kris Depoortere, wordt in nauwe
samenwerking met de verschillende sectoren
en het secretariaat een pastoraal aanbod
ontwikkeld.

Zoals ook vorig jaar vermeld, is de wet op de
overheidsopdrachten een enorme uitdaging
die op ons af komt. De activiteiten hierrond
zijn in 2013 in een aparte vzw ondergebracht:
SAK vzw. Voor de ondersteuning van zijn
werking doet de vzw SAK in ruime mate beroep
op ons secretariaat. Ze zijn dan ook één van
onze grootste klanten. Om deze samenwerking
en de onderlinge facturatie op een juridisch
correcte wijze te laten verlopen, is er een
‘zelfstandige onverdeeldheid’ opgericht tussen
de beide vzw’s.

Op medewerkersvlak bracht eind 2014 toch
nog wat kopzorgen. Tine Moerman, onze
coördinator, ging in zwangerschapsverlof (en
is ondertussen bevallen van een flinke zoon!).
Haar vervanger moest echter onverwachts
afhaken door gezondheidsproblemen, zodat
we op zeer korte termijn op zoek moesten
gaan naar extra ondersteuning. Die hebben we
gevonden in de persoon van Ann Maene, die
vanaf begin 2015, samen met de andere
collega’s en het dagelijks bestuur de
afwezigheid van Tine opvangen.
De secretariaatsmedewerkers hebben het
voorbije jaar meer dan het beste van zichzelf
gegeven om de dienstverlening op het
gekende hoge peil te houden en waar mogelijk
nog verbeterd.

In 2014 is aan de hand van een uitgebreide
activiteitenregistratie van de medewerkers
nagekeken in hoeverre de dienstverlening naar
elke sector ook in verhouding was tot de
inkomsten. Waar nodig werd met de
respectievelijke sectoren in gesprek gegaan. In
dit kader doet Present vzw niet langer meer
beroep op onze dienstverlening.
Wat betreft de sector ouderenzorg werd op het
algemeen coördinatiecomité in juni een
toelichting gegeven bij de evoluties die de vzw
de voorbije jaren heeft doorgemaakt en werd
er een perspectief naar de toekomst geschetst.
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In een tijdssegment waar samenwerken,
netwerken en intersectorale samenwerking
meer dan een noodzaak zijn, heeft een
dienstverlenende organisatie als Caritas WestVlaanderen vzw zeker zijn plaats. Het helpt
bruggen bouwen en de cement vormen van
het huis dat we allen samen willen bouwen!
Paul Braem
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Inhoudstafel
Woord vooraf.

Inhoudstafel jaarverslag Caritas West-Vlaanderen vzw.
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4. Innovatiebeurs ’50 tinten goede zorg’.

II. Dienstverlening.
1. Per sector.
1.1. Algemene ziekenhuizen.
1.2. Ouderenzorg (ROB/RVT).
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1.4. Bijzondere Jeugdzorg.
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I. ALGEMENE EN BIJZONDERE ACCENTEN.
1. Opdrachtverklaring.
Caritas West-Vlaanderen vzw. verenigt personen en verantwoordelijken van voorzieningen
die actief zijn in het domein van gezondheid en welzijn in de provincie West-Vlaanderen. Als
partner van Caritas Vlaanderen staat zij in voor de verwezenlijking van de
Caritasdoelstellingen in deze regio.
In de uitoefening van haar opdracht is de christelijk geïnspireerde mens- en wereldvisie en
de Caritasbeleving fundamenteel en richtinggevend.

Van hieruit worden in de

dienstverlening en de samenwerking met anderen waarden als wederzijds respect,
integriteit en solidariteit centraal gesteld.
Caritas West-Vlaanderen verleent ondersteunende diensten aan de voorzieningen van de
beide Verbonden: Zorgnet Vlaanderen en het Vlaams Welzijnsverbond. Zij doet dit opdat de
hulpverleningsvragen van cliënten, patiënten, bewoners, mensen met een handicap,
kansarme jongeren en vragen van ouders naar kinderopvang op een kwalitatief
hoogstaande

wijze

beantwoord

kunnen

worden.

Daarnaast

doet

zij

aan

belangenbehartiging en dit in overleg met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond
en Caritas Vlaanderen.
Samen met de bij de Verbonden aangesloten voorzieningen werkt Caritas West-Vlaanderen
mee aan het invullen en het realiseren van de christelijke inspiratie in de voorzieningen. De
verdere uitbouw van solidariteit tussen mensen en tussen voorzieningen, de humanisering,
de uitbreiding van het vrijwilligerswerk, het ontwikkelen van ethische denkkaders, de
vorming en de begeleiding bij het omgaan met zinvragen en de pastorale dienstverlening
zijn hiervan de explicitering.
In verband met de pastorale zorg in de voorzieningen aanvaardt Caritas West-Vlaanderen
het overleg met en de begeleiding van de Bisschop van Brugge.
Doorheen de realisatie van deze opdrachten wil Caritas West-Vlaanderen een bijdrage
leveren in het voortbestaan en de verdere uitbouw van het christelijk privaat initiatief op
vlak van gezondheids- en welzijnszorg in de eigen provincie.

Jaarverslag Caritas West-Vlaanderen 2014

4

2. Bestuursorganen en werking.
2.1. Algemene vergadering.
2.1.1. Leden van de algemene vergadering.
Naam

Woonplaats

Sector

De heer M. Eeckhout

Zonnebeke

Ouderenzorg – Provinciaal Bureau

Alle leden van de raad van bestuur zijn ook lid van de algemene vergadering.
2.1.2. Bijeenkomst.
De algemene vergadering van Caritas West-Vlaanderen vzw vond plaats op woensdag 14 mei 2014 en
was hoofdzakelijk gewijd aan de jaarlijkse statutaire agendapunten. Het jaarverslag, de jaarrekening
en balans werden goedgekeurd. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van dhr. J. De
Vlieger als bestuurder. Hij wordt bedankt voor zijn vele jaren dienst. De algemene vergadering
benoemt dhr. L. Vansteene als bestuurder.

2.2. Raad van bestuur.
2.2.1. Leden van de raad van bestuur.
Naam

Woonplaats

Sector

De heer P. Braem

Zedelgem

Voorzitter
Ouderenzorg – Provinciaal Bureau

De heer F. Declerck

Oostkamp

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Brugge

De heer G. Declerck

Roeselare

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Roeselare

De heer B. Depelchin

Oostende

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Oostende,
Veurne, Diksmuide

De heer K. Depoortere

Assebroek

Bisdom

De heer P. Keirse

Roeselare

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Ieper

Mevrouw M. Kerckhof

Ieper

Ondervoorzitter
Namens de religieuzen

De heer L. Desmet

Brugge

Coördinatiecomité Ondersteuning Personen
met een Handicap

De heer J. Tally

Torhout

Coördinatiecomité Algemene Ziekenhuizen

De heer L. Vanderaspoilden

Heule

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Kortrijk

De heer L. Vansteene

Bredene

SAK vzw

Mevr. K. Vercouillie

Aarsele

Coördinatiecomité Kinderdagverblijven
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2.2.2. Bijeenkomsten.
Tijdens de bijeenkomst van 11 maart 2014 werd de oprichting van een zelfstandige onverdeeldheid
met SAK vzw verder vorm gegeven. Er werd tevens beslist om over te gaan naar een correcte
kosten/baten – analyse in het kader van een evaluatie van de samenwerkingsmodaliteiten met de
verschillende deelsectoren. De eigen ICT-infrastructuur werd verder vernieuwd.
Tijdens de raad van bestuur van 14 mei 2014 werd de jaarrekening en de begroting voorbereid voor de
algemene vergadering. De dienstverlening met Caritas Daden Gevraagd vzw en Present vzw werd
besproken en geëvalueerd. Het nieuwe logo werd voorgesteld en een stand van zaken van de
ontwikkeling van de interactieve website werd geschetst.
Op de raad van bestuur van 9 september 2014 werden een aantal medewerkersgerelateerde zaken
besproken. De samenwerking met Caritas Vlaanderen werd besproken en geëvalueerd. De
interactieve website is ondertussen online en werd voorgesteld aan de raad van bestuur.
Op de raad van bestuur van 1 december 2014 werd de opvang van de afwezigheid van Tine
besproken. De samenwerking met de sectoren bijzondere jeugdzorg en kinderdagverblijven werd
besproken en geëvalueerd. Er werd akte genomen van een legaat voor Caritas West-Vlaanderen vzw.
Op 18 december 2014 is een extra raad van bestuur samen geroepen om een aantal
medewerkersgerelateerde zaken te bespreken. Onder andere de vervanging van Tine Moerman, na
het uitvallen van haar vervanger stond op de agenda.

2.3. Medewerkers secretariaat.
Katia Buyse

-

Receptie.
Secretariaat en administratie.
Werkveld: ondersteuning personen met een handicap.

Tine Moerman

-

Coördinator secretariaat.
Coördinator SAK.
Caritas Daden Gevraagd vzw.
Werkveld: voorzieningen ouderenzorg.
Werkveld: algemene ziekenhuizen.

Hilde Quintens

-

Boekhouding.
Administratie SAK vzw.
Werkveld voorzieningen ouderenzorg: organisatie vormingen,
werkgroepen ethiek en pastoraal.
Werkveld: bijzondere jeugdzorg.
Werkveld ziekenhuizen: pastoraal en ethiek.

-

Greta Vervisch

Koen Viaene
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Werkveld: kinderdagverblijven.
Present vrijwilligerswerk.
Werkveld voorzieningen ouderenzorg: vormingswerkgroep,
intervisie animatie.
Werkgroep Caritas Daden Gevraagd vzw.

-

Verantwoordelijk overheidsopdrachten SAK vzw.

-
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2.4. Diocesaan vicariaal team.
Met ingang van 1 september 2014 is Ilse Van Gorp benoemd tot stafmedewerkster van het vicariaat
Caritas in het bisdom Brugge. Ilse is ook nog 20 procent werkzaam als pastor in het PZ O.L.Vrouw in
Sint-Michiels-Brugge.
Kris Depoortere

Bisschoppelijk vicaris.
Hij is eindverantwoordelijke voor de kerkelijke zijde van de benoemingen
en ontslagen.
Hij wordt betrokken bij de selectie van kandidaat-pastores.

Piet Vandevoorde

Coördinator pastoraal, ethiek en identiteit in Caritas West-Vlaanderen
vzw (50 %).
Hij is adjunct van de vicaris en verbindingspersoon tussen het vicariaal
team, het dagelijks bestuur van Caritas West-Vlaanderen vzw en het
secretariaat.

Ilse Van Gorp

Stafmedewerkster van de vicaris (80 %).
Diocesaan medewerkster voor pastoraal in de ouderenzorg.
Zij is tevens verantwoordelijk voor de vorming van de pastores uit alle
sectoren, van de kandidaat pastoraal werkenden (KPW) en voor de
permanente vorming.
Daarnaast staat zij in voor de praktijkbegeleiding (supervisie, intervisie
en groepssupervisie).

Lode Vandeputte

Diocesaan medewerker voor pastoraal in de sector OPH (ondersteuning
van personen met handicap)(50 %)
Hoofdopdracht is direct contact met de voorzieningen en de pastores en
het begeleiden van plaatselijke werkgroepen voor pastoraal en ethiek.

Jaarverslag Caritas West-Vlaanderen 2014
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3. Vernieuwde website en logo.
3.1. Vernieuwde website.

Zoals in het voorwoord reeds aangegeven werd in het voorbije jaar verder ingezet op de
modernisering van de ICT-infrastructuur. Eind 2014 werd dan onze interactieve website gelanceerd.
Deze innovatie hebben we aangegrepen om in éénzelfde beweging het bestaande gedeelte van onze
website ingrijpend op te frissen. Samen met de vernieuwde website werd ook een nieuw en
aantrekkelijk logo uitgewerkt.
Onze vernieuwde website dient verschillende doelen. Opzet is immers om van een louter informatieve
website over te stappen naar een interactieve site, zowel voor bezoekers als voor de eigen Caritasmedewerkers. De lay-out en de navigatie zijn zodanig opgezet dat op een overzichtelijke manier door
de verschillende pagina’s genavigeerd kan worden met als leidraad de bouwstenen van de website,
Samenaankoop, Vormingen, Pastoraal, Sectoren, Caritas Daden Gevraagd en Caritas WestVlaanderen én de vier principes waar Caritas West-Vlaanderen voor staat: verbondenheid,
dienstverlening, solidariteit en christelijke spiritualiteit.
2014 was het jaar van de ontwikkeling van de website. Aan de hand van tussentijdse evaluaties in de
loop van 2014 en begin 2015 werd onze website doelmatig bijgestuurd zodoende de dienstverlening
verder te optimaliseren volgens de vragen en behoeften van onze klanten. Ook in de loop van 2015 zal
dit proces nog doorgaan. Een interactieve website, per definitie altijd in beweging, vraagt immers een
continue opvolging.
Onze vernieuwde website heeft onze dienstverlening naar een hoger niveau getild. Naast de
mogelijkheid om actuele informatie online te consulteren en op te vragen, springt een fundamentele
ingreep onmiddellijk in het oog. Zowel voor het vormingsaanbod als voor het aanbod van SAK vzw is
een inschrijvingsmodule ontwikkeld, die rechtstreeks inschrijven op vormingen en SAKaanbestedingen mogelijk maakt.
Beide applicaties zijn ontworpen met de intentie de inschrijvingsprocedure voor onze klanten te
vereenvoudigen. Bijkomend en belangrijk pluspunt hierbij is de automatische facturatie.
Via de vormingsapplicatie kan rechtstreeks ingeschreven worden op de aangeboden vormingen.
Per voorziening kan één verantwoordelijke zich registreren en online deelnemers inschrijven. Iedere
goedkeuring van een inschrijving gaat automatisch gepaard met een bevestigingsmail naar de
inschrijver en de ingeschrevene. Is de vorming volzet, dan volgt een afkeuring die ook per mail
gecommuniceerd wordt.
Om het intekenen op aanbestedingen van SAK vzw te vergemakkelijken en te structureren werd de
SAK-applicatie gecreëerd. Deze online applicatie laat toe snel in te schrijven wanneer een bestek
gepubliceerd wordt. Via deze applicatie kunnen leden van Zorgnet of van het Vlaams Welzijnsverbond
een aanvraag tot lidmaatschap van SAK vzw indienen. Bij goedkeuring door SAK vzw ontvangen ze
een login, die hen toelaat opengestelde bestekken te consulteren en erop in te tekenen. Zodra een
nieuw bestek op de website geplaatst wordt, worden alle leden automatisch via e-mail hiervan op de
hoogte gebracht en krijgen ze gedurende een viertal weken de kans om in te tekenen op dit bestek.
Na een tweetal weken worden ze nogmaals via e-mail hieraan herinnerd.
Jaarverslag Caritas West-Vlaanderen 2014
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Alle bouwstenen van onze website komen uitgebreid aan bod in hun respectievelijke rubriek.
“Samenaankoop” en “Vormingen” zijn hierboven al ter sprake gekomen. Vanzelfsprekend is ook een
deel van de website gewijd aan het pastorale. Pastoraal nieuws betreffende ouderenzorg,
ziekenhuizen en Ondersteuning van Personen met een Handicap is terug te vinden in de rubriek
“Pastoraal”. Verder in de website onder “Sectoren” wordt dieper ingegaan op de dienstverlening van
Caritas West-Vlaanderen aan deze sectoren. Voor alle info en nieuws over Caritas Daden Gevraagd
vzw is dan weer een aparte rubriek gereserveerd. Uiteraard beschikt Caritas West-Vlaanderen zelf ook
over een eigen gedeelte met extra informatie.
Met de vernieuwde website wenst Caritas West-Vlaanderen haar eigentijdse en ondernemende
uitstraling te benadrukken en verder uit te dragen en engageert zij zich ten volle om steeds sectoraal
en intersectoraal een veelvoud aan dienstverlening te verstrekken in een sfeer van verbondenheid,
dienstverlening, solidariteit en christelijke spiritualiteit.

3.2. Nieuw logo.
Caritas West-Vlaanderen wil zich een hedendaags en dynamisch logo aanmeten dat haar identiteit
ten volle weerspiegelt. Ons nieuwe logo in frisse, heldere kleuren weerspiegelt op de eerste plaats de
4 waarden die centraal staan in onze werking: verbondenheid, dienstverlening, solidariteit en
christelijke spiritualiteit.

De diverse kleuren tonen de diversiteit tussen de verschillende sectoren en de diversiteit in de
voorzieningen aan waarvoor Caritas West-Vlaanderen sectoraal en intersectoraal een veelvuldigheid
aan dienstverlening opneemt. Zorg en welzijn is het gemeenschappelijk component, verbondenheid
realiseren is onze missie. Dit wordt symbolisch weergegeven in de kleuren die mekaar overlappen. De
verschillende sectoren zorg en welzijn, elk met hun eigen relatie met Caritas West-Vlaanderen, elk met
hun eigen identiteit, zijn verbonden met en zoeken naar een evenwicht met elkaar.
Het geheel vormt een menselijk figuur. Het gaat over mensen, menselijkheid, solidariteit. Menselijk
omdat we streven naar een open en kwalitatieve relatie met onze diverse partners.
Het logo symboliseert openheid, naar elkaar en naar de wereld: een open vizier op de wereld van zorg
en welzijn in beweging. We zijn een christelijke organisatie waarin solidariteit en verbondenheid
centraal staan. We kiezen bewust voor overleg en de ondersteuning van diverse doelgroepen waar
ontmoeting en uitwisseling rond inhoudelijke werking hand in hand gaan. De medewerkers (en de
raad van bestuur) trekken de kaart van kwaliteit om zo alle dienstverlening te voorzien van dat
tikkeltje meer, gesteund door vertrouwen en expertise.
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4. Innovatiebeurs ’50 tinten goede zorg’.

De ‘Werkgroep Bezieling en Kwaliteitszorg Ouderenzorg’ en de ‘Vormingswerkgroep Ouderenzorg’,
twee provinciale werkgroepen van Caritas West-Vlaanderen vzw, organiseerden op donderdag 3 april
2014 de beurs ‘50 tinten goede zorg’.
Op deze beurs werden alle actoren in de ouderenzorg uitgenodigd om hen te laten kennis maken met
‘inspirerende, innoverende of goede praktijken’ van collega’s voorzieningen ook actief in de
ouderenzorg. Beide werkgroepen zijn ervan overtuigd dat heel wat organisaties in de praktijk met
hele mooie dingen bezig zijn. De uitdaging bestond er dan ook in om organisaties over de brug te
halen om hun uniek of inspirerend initiatief te komen voorstellen.
De beurs werd een bijzonder succes: 39 organisaties zijn ingegaan op de oproep. Zij stelden allen
samen een goede vijftig initiatieven voor. De projecten waren verspreid over een veertigtal standen en
19 lezingen. De nieuwe polyvalente ruimte en de vergaderruimtes van het Diocesaan Centrum
Groenhove te Torhout vormden het kader voor deze beurs. Daarnaast was er ook randanimatie.
De inbreng van de ingediende projecten was, zoals bij de vorige edities, zeer divers, bijzonder
inspirerend en aantrekkelijk. De bezoekers kregen dan ook uitgebreid de kans om bij de projecten stil
te staan en mogelijks ook te netwerken.
Dit initiatief was voor iedereen gratis toegankelijk; dit werd mogelijk gemaakt dank zij de inbreng van
vele sponsors.
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II. DIENSTVERLENING.
1. Dienstverlening per sector.
1.1. Algemene ziekenhuizen.
Overzicht voorzieningen.

Aantal ziekenhuizen

Aantal vestigingsplaatsen

12

20

Overzicht bijeenkomsten.

Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2014

Stuurgroep
pastoraal en
ethiek

Initiatiefnemende werkgroep ter ondersteuning van de
pastorale werking en initiatieven rond ethiek in de
ziekenhuizen en sector-overschrijdend.

5

Stuurgroep
project ZiZo

De stuurgroep staat in voor de inhoudelijke uitwerking
van de vormingsnamiddagen in het kader van dit
project. Voor belangstellenden uit de algemene en
psychiatrische
ziekenhuizen
en
voorzieningen
ouderenzorg (directie – pastores).

8

Naam van de
bijeenkomst

(Zin in Zorg)

1.2. Ouderenzorg (ROB/RVT).

Overzicht voorzieningen.
ROB/RVT

Serviceflats

Dagverzorgingscentra (DVC)

77

58

35

7.535

1.357

422

Aantal
Woongelegenheden
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De voorzieningen zijn gegroepeerd in coördinatiecomités (coco).
ROB/RVT

Serviceflats

Dagverzorgingscentra DVC

Brugge

14

10

8

Ieper

12

13

7

Kortrijk

21

15

5

Oostende-VeurneDiksmuide

14

11

8

Roeselare

16

9

7

Overzicht bijeenkomsten.

Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2014

Provinciaal
Bureau

Statutair Zorgnet Vlaanderen overlegorgaan.
Bereidt de bijeenkomsten van het Zorgnet Vlaanderen
bestuurscollege en de bijeenkomsten van de coco’s voor.

11

Coördinatiecomités

Statutair Zorgnet Vlaanderen overlegorgaan.
Groepeert de Zorgnet Vlaanderen leden in de 5 regio’s.
Bepaalt standpunten en adviezen voor provinciaal
bureau en bestuurscollege.

5x4

Vormingswerkgroep

Maakt de vormingskalender op en organiseert in nauwe
samenwerking met het secretariaat heel wat vormingsinitiatieven.

4

Overleggroep
bewonerszorg

Overleg tussen de verantwoordelijken / directies
bewonerszorg.
De bijeenkomsten worden voorbereid door een bureau.

4

Werkgroep
kwaliteitszorg
en bezieling

Bevorderen door allerhande initiatieven van het
kwaliteitsdenken in de voorzieningen ouderenzorg.

5

Werkgroep
Thuiszorgondersteunende
initiatieven

Adviesgroep voor het provinciaal bureau i.v.m.
Thuisondersteuning – Dagverzorging – Kortverblijf –
Thuisverpleging – Serviceflats – Zorgflats e.d.

3

Werkgroep
pastoraal

Initiatiefnemende stuurgroep ter ondersteuning van de
pastorale werking en initiatieven rond pastoraal.
Bespreking opstart opleiding kandidaat pastoraal
werkenden en mentorschap pastores.

Naam van de
bijeenkomst
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Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2014

Overleg tussen de directies van de voorzieningen i.v.m.
toegepaste ethiek en het bepalen van de vorming ethiek
voor diverse doelgroepen.

6

Ad hoc
Opzetten van een beurs waar innoverende inspirerende
werkgroep
projecten voorgesteld worden aan medewerkers uit de
beurs ‘50 tinten sector, dit over provincies heen.
goede zorg’

3

Overleggroep
preventieadviseurs

4

Naam van de
bijeenkomst
Werkgroep
toegepaste
ethiek

Overleg tussen de preventieadviseurs
voorzieningen ouderenzorg.

Overleggroep
Overleg tussen
Lokale
Dienstencentra.
dienstencentra

de

centrumleidsters

van

van

de

Lokale
4

1.3. Ondersteuning Personen met Handicap (OPH).
Overzicht voorzieningen. zie website Vlaams Welzijnsverbond: www.vlaamswelzijnsverbond.be
Overzicht bijeenkomsten.

Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2014

Provinciaal
bureau

Voorbereiding van het agenda van het coördinatiecomité.

10

Coördinatiecomité

Overleg tussen directies rond diverse actuele kwesties,
standpuntbepaling, maken van afspraken, inhoudelijke
uitdieping van bepaalde problemen.

10

Naam van de
bijeenkomst
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1.4. Bijzondere Jeugdzorg.
Overzicht voorzieningen.
Aantal voorzieningen

Opdeling per categorie

Bijzondere Jeugdzorg

16

Cat. 1

13

Centra Kind en Gezin

2

Cat. 3

3

Centra Integrale GezinsBegeleiding

2

Cat. 4

9

Cat. 5

8

Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling WestVlaanderen

1

Cat. 6

2

Cat. 8

2

MFC

2

9 voorzieningen ontvingen een erkenning binnen het EMK (Erkend Modulair Kader).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Categorie 1. Begeleidingstehuizen (residentieel)
Categorie 2. Gezinstehuizen (residentieel)
Categorie 3. Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (residentieel)
Categorie 4. Dagcentra (semi-residentieel)
Categorie 5. Thuisbegeleidingsdiensten (ambulant)
Categorie 6. Diensten voor Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) (ambulant)
Categorie 7. Diensten voor Pleegzorg
Categorie 8. Diensten voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA)
Categorie 9. Diensten voor Crisishulp aan Huis (CAH)
MFC. Multifunctionele Centra
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Overzicht bijeenkomsten

Naam van de
bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2014

Aard van de bijeenkomst

Provinciaal
bureau

Voorbereiding van de agenda van het
coördinatiecomité.

Coördinatiecomité

Verslag sectoraal directiecomité en raad van bestuur
van het Vlaams Welzijnsverbond. Overleg tussen
directies
rond
diverse
actuele
kwesties,
standpuntbepaling,
maken
van
afspraken,
inhoudelijke uitdieping van bepaalde problemen.

7

8

1.5. Kinderdagverblijven.

Overzicht voorzieningen.
Aantal kinderdagverblijven

Aantal diensten
opvanggezinnen

Aantal diensten
buitenschoolse opvang

26

8

4

Overzicht bijeenkomsten.

Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2014

Provinciaal
bureau

Voorbereiding van de agenda van het coördinatiecomité
en tussentijds overleg met de verantwoordelijken van
de kinderdagverblijven.

6

Coördinatiecomité

Overleg tussen directies rond diverse actuele kwesties,
standpuntbepaling, maken van afspraken, inhoudelijke
uitdieping van bepaalde problemen.

6

Werkgroep
vorming

Bepalen vormingsprogramma en concrete uitwerking.

Naam van de
bijeenkomst

Jaarverslag Caritas West-Vlaanderen 2014

3

16

2. Sectoroverschrijdende dienstverlening.
2.1. Werkgroep ‘Zorg, Hulpverlening en Ethiek’: samenwerkingsverband van Caritas WestVlaanderen, Postuniversitair Centrum KULAK en Katho Departement HIVB – Campus
Roeselare.
Overzicht bijeenkomsten.
Aantal bijeenkomsten in 2014

5

Initiatiefnemende overleggroep: planning en uitvoering van intersectorale vorming ethiek in alle
sectoren van gezondheids- en welzijnszorg.
Doelstellingen, samenstelling en voorstelling partners.
De werkgroep “Zorg, Hulpverlening en Ethiek” is een samenwerkingsverband van Caritas WestVlaanderen, Postuniversitair Centrum KULAK, Katho Departement HIVB-Campus Roeselare, Caritas OostVlaanderen en CCV in het bisdom Brugge.
In 2001 werd op initiatief van Caritas West-Vlaanderen een overleggroep ethiek opgericht. Aan dit overleg
nemen deel: vertegenwoordigers van Caritas West-Vlaanderen, van de hogeschool Katho Campus HIVB
Roeselare, van het PUC van de KULAK, van Caritas Oost-Vlaanderen en CCV in het bisdom Brugge. Het gaat
om een samenwerkingsverband waarin wij in een open geest een ruim aanbod realiseren aan bijscholingen,
met een tweevoudig doel:
het bevorderen van ethische deskundigheid van verpleegkundigen, verzorgenden en hulpverleners
bij het uitoefenen van hun dagelijkse taak;
de studie van ethische problemen met leden van medisch-ethische commissies en van
overleggroepen ethiek, artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners.

Caritas West-Vlaanderen vzw.
Caritas West-Vlaanderen vzw. verenigt personen van voorzieningen die actief
zijn in het domein van gezondheid en welzijn. Als partner van Caritas
Vlaanderen staat zij in voor de verwezenlijking van de Caritasdoelstellingen in
onze regio en provincie. De christelijk geïnspireerde mens- en wereldvisie en
de Caritasbeleving is fundamenteel en richtinggevend. Waarden als
wederzijds respect, integriteit en solidariteit staan centraal.
Caritas West-Vlaanderen verleent ondersteunende diensten aan de voorzieningen van de aangesloten
Verbonden. Zij doet dit vanuit de zorg ertoe bij te dragen dat de hulpverleningsvragen van cliënten,
patiënten, bewoners, mensen met een handicap, kansarme jongeren en vragen van ouders naar
kinderopvang op een kwalitatief hoogstaande wijze beantwoord kunnen worden. Daarnaast doet zij aan
belangenbehartiging en dit in overleg met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond en Caritas
Vlaanderen.
Caritas West-Vlaanderen werkt mee aan het invullen en het realiseren van de christelijke inspiratie in de
voorzieningen. De verdere uitbouw van solidariteit tussen mensen en tussen voorzieningen, de
humanisering, de uitbreiding van het vrijwilligerswerk, het ontwikkelen van ethische denkkaders, de
vorming en de begeleiding bij het omgaan met zinvragen en de pastorale dienstverlening zijn hiervan de
explicitering.

Hoger Instituut
Verpleegkunde & Biotechnologie
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Posthogeschoolvorming KATHO-HIVB
Het centrum voor Posthogeschoolvorming KATHO-HIVB wil door de
organisatie van studiedagen, lessenreeksen en langlopende
opleidingen
verpleegkundigen
ondersteunen
in
de
professionalisering van hun beroepsactiviteit. Daartoe kan er worden
samengewerkt met verschillende beroepsorganisaties. De
aangeboden vorming is gebaseerd op de recente ontwikkelingen
binnen onderzoek en het werkveld.
17

Postuniversitair Centrum KULAK
Het Postuniversitair Centrum is een entiteit van de rectorale dienst
Postacademische Vorming van de K.U.Leuven Campus Kortrijk. Wij organiseren
studiedagen, lezingen, lessenreeksen en langlopende opleidingen in
verschillende domeinen: cultuur-, gedrags- en sociale wetenschappen,
biomedische wetenschappen, economie, rechts-geleerdheid, (toegepaste)
wetenschappen en vastgoed. Onze missie: het verzorgen van een uitstekend
aanbod van postacademische vorming gebaseerd op :
recent wetenschappelijk onderzoek en inspelend op de actualiteit
gericht op vragen en behoeften uit de dagelijkse praktijk
voor mensen die door studie of ervaring een hoger onderwijsniveau hebben
in een gastvrij kader dat ontmoeting en dialoog bevordert

Caritas West-Vlaanderen
vzw.
Bosdreef 5
8820 Torhout
Tel. 050 74 56 22
Fax. 050 74 56 26
post.cw@skynet.be
www.caritaswest.be

Posthogeschool KATHO-HIVB
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
Tel. 051 23 23 30
Fax. 051 22 82 58
goedele.baekelandt@katho.be
http://www.katho/hivb/posthogeschool

Postuniversitair Centrum
KULAK
E. Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
Tel. 056 24 61 84
Fax. 056 24 69 98
info.pav@kulak.ac.be
http://www.kuleuvenkortrijk.be/nl/PAV/

2.2. Vrijwilligerswerk.
2.2.1. Present.
De ploeg van Present werkt vorming uit voor vrijwilligers en
verantwoordelijken en probeert actuele vragen en noden in het
vrijwilligerswerk te behandelen.
De ploeg is samengesteld uit vrijwilligers en één medewerker van het secretariaat van Caritas WestVlaanderen, nl. Greta Vervisch.
Overzicht bijeenkomsten.

Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2014

Beleids- en initiatiefnemende groep voor de
vrijwilligerswerking van Present.

2

Naam van de
bijeenkomst
Ploegvergaderingen

2.2.2. Autonome werking.
Veel vormingen (door de ploeg van Present georganiseerd) voor vrijwilligers en verantwoordelijken
voor vrijwilligerswerk worden opengesteld voor alle voorzieningen, zo ook de basisvorming voor
nieuwe vrijwilligers.
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2.3. Caritas Daden Gevraagd vzw.
De activiteit van Caritas Daden Gevraagd vzw richt zich op de financiële ondersteuning van gezinnen
en personen in moeilijkheden. Aanvragen hiertoe worden ingediend door een 23-tal sociale diensten
en welzijnsinitiatieven die de betrokkenen ook begeleiden in hun probleemsituatie. In het voorbije
jaar werden 73 aanvragen behandeld door een werkgroep die hiervoor ongeveer 9 maal is
bijeengekomen. Tussenkomsten werden verleend voor een totaal bedrag van 27.532,28 EUR. Er
werden giften ingezameld voor een totaal bedrag van 52.703,04 EUR. Caritas Daden Gevraagd vzw
beschikt ook over een erkenning vanwege het ministerie van financiën om fiscale attesten uit te
reiken.
De vereniging heeft geen eigen personeel in dienst. De volledige werking en administratieve
ondersteuning van deze organisatie wordt gedragen door het secretariaat.
Tine Moerman staat in voor de coördinatie en volgt samen met Greta Vervisch de werkgroep. Hilde
Quintens verzorgt de boekhouding. Tine Moerman is lid van de raad van bestuur van de vzw. In 2014
vergaderde de raad van bestuur één maal en de algemene vergadering twee maal.

2.4. Animatie spelenkoffers.
In 2014 werden opnieuw verschillende spelenkoffers ter beschikking
gesteld voor animatieactiviteiten in de voorzieningen ouderenzorg. Er kon
een keuze gemaakt worden uit volgend aanbod: volksspelen, tafelspelen,
spelwijzer marathon 1, 2 of 3, hoedenkoffer, ganzenbord, juwelenkoffer,
muziekkoffer of WII spelcomputer.
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III. VORMINGSINITIATIEVEN

1. VORMINGSINITIATIEVEN PER SECTOR

1.1. Algemene en psychiatrische Ziekenhuizen: Pastoraal – Zin in Zorg
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Zin in Zorg: Op de drempel … over het belang
van aandacht bij het levenseinde.
K. Gelaude

Directies, personeel en pastores werkzaam in
een ziekenhuis; pastores en directies werkzaam
in een voorziening ouderenzorg.
A.D.: 118
A.V.: 30

- 18 februari
- Zin in Zorg: Aandachtig aanwezig: over
aandacht en spiritualiteit in de bijbel.
A. Vandeputte
- 22 april

Directies, personeel en pastores werkzaam in
een ziekenhuis; pastores en directies werkzaam
in een voorziening ouderenzorg.
A.D.: 96
A.V.: 29

- Regionale vergadering: Pastoraat en zorg,
pastoraat als zorg.
Pastores AZ

Pastores algemene ziekenhuizen.
A.D.: 23
A.V.: 11

- 16 oktober
- Zin in Zorg: Er zijn voor jou: over omgaan met
de zorgvrager, de mens je toevertrouwd.
P. Vandevoorde
- 23 oktober
- Regionale vergadering: Pastoraat en zorg,
pastoraat als zorg.
Pastores PZ

Directies, personeel en pastores werkzaam in
een ziekenhuis; pastores en directies werkzaam
in een voorziening ouderenzorg.
A.D.: 61
A.V.: 24
Pastores psychiatrische ziekenhuizen.

- 18 november

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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1.2. Voorzieningen ouderenzorg: Algemeen
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Maagdarmproblemen bij ouderen.
Dr. P. Desimpelaere

Diensthoofd verpleegkunde, zorgcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen en
verpleegkundigen.
A.D.: 37
A.V.: 14

- 21 januari

- Contactkoor.
E. Claerhout - A. Verhelst
- 6 februari
- Klantgerichtheid voor onthaalfunctie.
A. Degryse

Animatoren, ergotherapeuten en andere
geïnteresseerden.
A.D.: 26
A.V.: 19
Onthaal- en baliemedewerkers en telefonisten.
A.D.: 14
A.V.: 12

- 13 februari
- Revalidatie van het bovenste lidmaat bij
neurologische patiënten.
P. Popelier

Kinesitherapeuten werkzaam in een
woonzorgcentrum.
A.D.: 16
A.V.: 13

- 11 maart
- Vermarkting en commercialisering in de sector
ouderenzorg.
P. Braem, B. Bruggeman, R. Veekhoven,
J. Crijns, B. Bots, L. Martens, S. Mahieu,
C. De Cafmeyer, E. Gers, P. Degadt

Algemene directies, beleidsverantwoordelijken
en bestuurders voorzieningen ouderenzorg
Zorgnet Vlaanderen.
A.D.: 58
A.V.: 43

- 14 maart
- Als eten een zorg wordt ...
S. Boerjan
- 18 maart

- Heropfrissen van verpleegtechnieken.
N. Depont (blaassondage)
E. Crevits (bloedafname)
W. Verheyen (bloedafname)
E. Denorme (compressietherapie)

Logopedisten en/of voedingsverantwoordelijken (m.a.w. hulpverleners die
betrokken zijn bij het maaltijdgebeuren).
A.D.: 26
A.V.: 13
Verpleegkundigen.
A.D.: 29
A.V.: 15

- 25 maart

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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- Mentoropleiding
K. Naessens

Mentoren.
A.D.: 15 – A.D.: 12
A.V.: 6 – A.D.: 4

- 26 maart
- Urineweginfecties bij ouderen
R. Pieters
- 20 mei

- Geprikkeld door dementie.
D. Manhaeve - S. Verbeek

Diensthoofd verpleegkunde,
zorgcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen en
verpleegkundigen.
A.D.: 63
A.V.: 25
Zorgkundigen.
A.D.: 31
A.V.: 14

- 27 mei
- Mentoropleiding.
K. Naessens
- 3 juni
- Opleiding BA4: veilig werken met elektriciteit.
J. Sijoen - R. Dehoucke
- 11 juni

- Debatlunch - assistentiewoningen.
D. Cuvelier - D. Simoens - M. De Clercq

Alle medewerkers die mentor (peter-meter) zijn
van stagiairs/nieuwe medewerkers.
A.D.: 20
A.V.: 8
- Medewerkers technische dienst die niet
elektrisch zijn opgeleid maar toch bepaalde
handelingen verrichten.
- Medewerkers die sporadisch handelingen
verrichten.
A.D.: 23
A.V.: 16
Directieleden en leidinggevenden.
A.D.: 30
A.V.: 23

- 9 september
- Mentoropleiding.
K. Naessens
- 16 september
- Wegcode.
Secura

Alle medewerkers die mentor (peter-meter) zijn
van stagiairs/nieuwe medewerkers.
A.D.: 20
A.V.: 10
Chauffeurs minibus.
A.D.: 21
A.V.: 12

- 22 september
- Communicatie met behulp van DISC-model.
V. Gouwy
- 9 oktober

Leidinggevenden en
afdelingsverantwoordelijken zorg en andere
disciplines.
A.D.: 21
A.V.: 10

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen

Jaarverslag Caritas West-Vlaanderen 2014

22

- De nieuwe allergenenwetgeving geserveerd.
Ph. de Clerq
- 15 oktober
- Workshop snoezelkoken.
H. Verledens.
- 23 oktober
- Mentoropleiding.
K. Naessens
- 4 november
- Psychogeriatrie en psychopathologie bij
ouderen – Praktische tools.
M. Goossens

Chef-koks, koks, hulpkoks, diëtisten en
verantwoordelijken HACCP.
A.D.: 25
A.V.: 20
Animatie, ergotherapeuten en
leefgroepbegeleiders.
A.D.: 15
A.V.: 10
Alle medewerkers die mentor (peter-meter) zijn
van stagiairs/nieuwe medewerkers.
A.D.: 19
A.V.: 7
Verpleegkundigen en zorgkundigen werkzaam
in een WZC.
A.D.: 20
A.V.: 11

- 6 en 20 november
- Ondersteunende therapieën – Holistic pulsing. Verpleegkundigen, kinesisten, animatoren,
L. Rosseel
ergotherapeuten en andere geïnteresseerden.
A.D.: 15
- 13 november
A.V.: 9
- Gekkenwerk – Kleine ondeugden voor
zorgdragers.
L. Vanlaere
- 17 november
- Decubitus – Behandeling en preventie.
H. Weedaege

Vrijwilligers, zorgkundigen en logistieke
medewerkers.
A.D.: 30
A.V.: 11
Verpleegkundigen en referenten wondzorg.
A.D.: 19
A.V.: 10

- 18 november – 9 december
- Heropfrissen van verpleegtechnieken.
N. Depont (blaassondage)
E. Crevits (bloedafname)
W. Verheyen (bloedafname)
E. Denorme (compressietherapie)

Verpleegkundigen.
A.D.: 14
A.V.: 7

- 25 november
- Aansprakelijkheid.
J. Vande Moortel
- 27 november

Eindverantwoordelijken woonzorgcentra in
West- en Oost-Vlaanderen.
A.D.: 38
A.V.: 28

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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- BA5 - Veilig werken aan elektrische
installaties.
R. Beulens
- 2 december

Medewerkers technische dienst die reeds een
BA5 opleiding hebben gevolgd en bij wie het
attest vervalt.
A.D.: 20
A.V.: 15

- Vrijheidsbeperkende of vrijheidsbevorderende Zorgmedewerkers van woonzorgcentra.
maatregelen? Op zoek naar alternatieven voor A.D.: 40
fixatie.
A.V.: 17
K. De Quick - J. De Clerq
- 2 december
- Intervisie psychologen.
- 4 diverse data
- Intervisie sociale diensten.
Groep 1 en 2: J. Devriese
Groep 3 en 4: H. Delabie
- Diverse data
- Intervisie animatoren.
G. Vervisch en V. Gouwy

Psychologen.
A.D.: 10
A.V.: 10
Verantwoordelijken sociale
diensten.
4 groepen van respectievelijk 11, 11, 10 en 5
deelnemers

- Per groep 3 verschillende data

- 3 groepen animatieverantwoordelijken.
- 1 groep animatoren.
- 1 groep begeleiders DVC

- Referentiepersonen dementie
E. Verraest – K. Hermans

Referentiepersonen dementie.
5 groepen van 8 deelnemers

- Per groep 3 verschillende data

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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1.2. Voorzieningen ouderenzorg: Toegepaste ethiek
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Euthanasie en grenssituaties.
Prof. P. Schotsmans

Leidinggevenden, hoofdverpleegkundigen,
leden palliatief team, leden pastorale dienst en
iedereen met een bijzondere interesse voor
ethiek.
A.D.: 57
A.V.: 23

- 20 februari

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen

Jaarverslag Caritas West-Vlaanderen 2014

25

1.2. Voorzieningen ouderenzorg: Identiteit – Pastoraal
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Uitwisselingsbeurs: Feest vieren versterkt
verbondenheid.
I. Van Gorp, H. Decuyper, C. Steen, M. Vanacker,
L. Clays

Animatoren, pastoraal animatoren, alle leden
van pastorale groepen en vrijwilligers in de
pastoraal.
A.D.: 18
A.V.: 14

- 27 februari
- Lentevergadering: Vroegtijdige zorgplanning.
F. Vanneuville
- 13 maart
- Lentevergadering: Vroegtijdige zorgplanning.
F. Vanneuville, P. Man
- 20 maart
- Regionale vergadering: Vroegtijdige
zorgplanning en levenseindebeslissingen.
WZC St.-Bernardus De Panne.
- 5 juni
- Regionale vergadering: Vroegtijdige
zorgplanning en levenseindebeslissingen.
WZC Ter Berk Anzegem.
- 12 juni
- Aanbod pastorale activiteiten doorheen het
jaar
I. Van Gorp, A. Vermeire, A. Verfaille, A. Windels
- 25 september
- Herfstvergadering: Fundamenten van
pastoraal voor mensen met dementie.
R. Mes
- 13 november

Aalmoezeniers.
A.D.: 24
A.V.: 22
Pastoraal werkenden en kandidaat pastoraal
werkenden.
A.D.: 23
A.V.: 22
Aalmoezeniers, pastoraal werkenden en
kandidaat pastoraal werkenden.
A.D.: 13
A.V.: 11
Aalmoezeniers, pastoraal werkenden en
kandidaat pastoraal werkenden.
A.D.: 24
A.V.: 23
Animatoren, pastoraal animatoren, alle leden
van pastorale groepen en vrijwilligers in de
pastoraal.
A.D.: 19
A.V.: 14
Aalmoezeniers, pastoraal werkenden,
kandidaat pastoraal werkenden, pastoraal
animatoren en pastorale medewerkers uit
parochies.
A.D.: 52
A.V.: 34

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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1.3. Kinderdagverblijven
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- In balans als ouder.
Dr. Els De Rijck

Kindbegeleiders en onthaalouders
A.D.: 24
A.V.: 8

- 13 maart
- Intervisie kindbegeleiders.
S. De Buyser

Kindbegeleiders.
A.D.: 6
A.V.: 4

- 16 mei - 30 september - 4 november

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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1.4. Ondersteuning personen met een handicap: Pastoraal / Sagow
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Om zin te krijgen … zintuigen verkennen,
beleven, vieren.
T. Coene – A. Devos

Pastoraal geïnteresseerden uit voorzieningen
OPH.
A.D.: 28
A.V.: 17

- 27 februari
- Communicatie bij personen met een hersenPastoraal geïnteresseerden uit voorzieningen
letsel: een neurowetenschappelijke benadering OPH.
Prof. C. Lafosse – V. Janssens
A.D.: 27
A.V.: 17
- 8 mei
- Godly Play
T. De Leeuw – A. Moerman
- 2 oktober
- De Bijbel anders bekeken.
C. Devogelaere
- 4 december

Pastoraal geïnteresseerden uit voorzieningen
OPH.
A.D.: 10
A.V.: 7
Pastoraal geïnteresseerden uit voorzieningen
OPH.
A.D.: 11
A.V.: 7

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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2. SECTOROVERSCHRIJDENDE VORMINGSINITIATIEVEN
2.1. Algemeen: Bezinningsavond
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Bezinningsavond bestuurders en directies.
Vloeibare moderniteit en zorg: Waarden als
waren, instellingen als organisaties.
Em. H. De Dijn

Bestuurders, directies en leidinggevenden van
voorzieningen voor gezondheids- en
welzijnszorg.
A.D.: 58
A.V.: 24

- 6 november

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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2.2. Ethiek
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Ethiek op de werkvloer.
Leren ethisch overleggen.
Prof. A. Liégeois

Zorgverleners uit alle sectoren van de zorg. De
focus ligt op geestelijke gezondheidszorg en de
sector ondersteuning van personen met een
handicap, maar ook bijzondere jeugdzorg, de
thuiszorg, de ouderenzorg en algemene
ziekenhuizen.

- Januari – mei (8 sessies)
- Werkgroep “Zorg, Hulpverlening en Ethiek”
samenwerkingsverbond Caritas West- en OostVlaanderen, Postuniversitair Centrum Kulak,
CCV in het bisdom Brugge en Katho
Departement HIVB, Campus Roeselare.
- Gedeeld beroepsgeheim
Prof. A. Liégeois en dhr. Jan Vande Moortel
- 22 april
- Werkgroep “Zorg, Hulpverlening en Ethiek”
samenwerkingsverbond Caritas West- en OostVlaanderen, Postuniversitair Centrum Kulak,
CCV in het bisdom Brugge en Katho
Departement HIVB, Campus Roeselare.

Medewerkers
uit
de
welzijnsen
gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen,
psychologen, pastores, medewerkers sociale
diensten,
sociaal
werkers,
opvoeders,
orthopedagogen, lesgevers en studenten in de
zorgethiek.
A.D.: 100

(de najaarssessie is verschoven naar begin 2015)

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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2.3. Pastoraal: Vorming
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- De identiteit van de pastor in de zorgsector.
Prof. E. Borgman

Alle pastores in
welzijnssectoren.
A.D.: 57
A.V.: 37

- 22 mei

de

gezondheids-

en

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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2.4. Present
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- De kleine troost. Hoe omgaan met verdriet.
F. Zutterman

Vrijwilligers Present.

- 25 februari
- Instap. Basisvorming voor startende
vrijwilligers
J. Haegemans

Startende vrijwilligers Present.

- 18 maart
- Kaas- en wijnavond.

Vrijwilligers Present.

- 1 april
- Vrijwillig en autonoom. Contradictie of
uitdaging.
M. Demeyere, R. Vanlangendonck, H. Vanneste

Verantwoordelijken vrijwilligerswerk.

- 24 april
- Samen “iets” doen.
Vrijwilligerswerk op maat van de bewoner en
de vrijwilliger.
M. Demeyere, R. Vanlangendonck, H. Vanneste
- Workshops: L. De Meyer, J. Vandooren,
MC Aerbeydt, K. Gaeremynck

Vrijwilligers Present.

- 12 mei

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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