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Woord vooraf

Woord van de voorzitter
2016 kondigde zich aan als een jaar van
verdere consolidatie en het uitbouwen van een
duidelijke
toekomstvisie.
Een
aantal
onverwachte evoluties beslisten er anders
over.
Vanuit Caritas West-Vlaanderen wordt SAK vzw
ondersteund.
De
wet
op
de
overheidsopdrachten wordt verder uitgerold.
Het ledenaantal van SAK groeit, het aantal
uitgewerkte
overheidsopdrachten
stijgt
gestaag. SAK vzw zit in een sterke groeifase en
wil haar activiteiten naar de toekomst
consolideren en verder uitbreiden. In dit kader
werd in 2016 een extra medewerker
aangeworven. In het najaar is mevr. Patricia
Desmet onze rangen komen versterken.
Ondertussen werd gemeld dat de bestaande
juridische
samenwerkingsvorm
van
‘zelfstandige onverdeeldheid’ ophield te
bestaan op datum van 1 juli 2016 en zou
vervangen worden door het concept van
kostendelende vereniging. Het was wachten
op een circulaire om dit meer te
verduidelijken. Deze kwam er pas in december
2016, zodat we met ondersteuning van juristen
dan pas aan de slag konden om een nieuwe
structuur uit te werken.
Vanuit een uitgebreide activiteitenregistratie
en kostenplaats-boekhouding hebben we reële
kosten aan de verschillende deelsectoren
kunnen toewijzen. Hierdoor bleek dat een
aantal deelactiviteiten niet kostendekkend
en/of duurder waren dan oorspronkelijk
ingeschat. Gesprekken werden opgestart om
de werkingen efficiënter op elkaar af te
stemmen.
Naast SAK vzw is de sector ouderenzorg onze
grootste cliënt. Binnen de sector ouderenzorg
is er, ter voorbereiding van de nieuwe
legislatuur, een hele denkoefening opgestart
om de werking nog transparanter, krachtiger
en efficiënter te organiseren. Caritas WestVlaanderen volgt deze ontwikkelingen en is
bereid om waar nodig en wenselijk, deze
vernieuwde
werking
maximaal
te
ondersteunen.
Ondersteunen van overlegmomenten, zorgen
voor uitnodigingen en verslaggeving en waar

gevraagd en zinvol onze eigen expertise
binnen brengen zijn onze speerpunten.
In dit jaarverslag vindt u een ruim overzicht
van de geboden ondersteuning. Opvallend is
dit jaar het zeer ruime aanbod aan vormingen
opgezet vanuit de vormingswerkgroep.
De website en onderliggende applicaties
werden in 2016 door de gebruikers positief tot
zeer positief geëvalueerd. Achter de schermen
blijven we werken aan een verdere
actualisatie, verbetering en nog meer
klantvriendelijk uitbouwen van deze ICTtoepassingen binnen aanvaardbare en
haalbare budgettaire grenzen.
Dit jaar heeft Vicaris Kris Depoortere, omwille
van gezondheidsproblemen, zijn ontslag
aangeboden binnen onze raad van bestuur en
als voorzitter van het vicariaal team. Verder in
dit jaarverslag wordt terug geblikt op de
carrière en inzet van Vicaris Kris Depoortere.
Mevr. Ilse Van Gorp heeft samen met de andere
leden van het vicariaal team gezorgd voor een
continuïteit in de werking. Het was wachten
tot onze nieuwe bisschop een nieuwe vicaris of
bisschoppelijk afgevaardigde zou benoemen
om samen met de voorzieningen wegen te
blijven zoeken om, waar gewenst, een
kwaliteitsvol
pastoraal
aanbod
te
ondersteunen en te verzorgen.
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we ook in
2016 een inspiratieavond georganiseerd voor
bestuurders en directies. We waren heel trots
om Herman Van Rompuy als spreker te kunnen
vastleggen met als thema ‘Europa voor
iedereen’.
De coördinator, mevr. Tine Moerman, heeft de
samenwerking met onze organisatie halfweg
2016 beëindigd. We houden er uitdrukkelijk
aan mevr. Moerman te bedanken voor haar
inzet om in een wijzigend zorglandschap en in
een periode van interne herstructurering en
transitie het Caritas-schip doorheen soms wel
woelige wateren te leiden. Een even groot
woord van dank aan alle medewerkers voor
hun veer- en werkkracht, loyaliteit en
verantwoordelijkheid, die zij doorheen deze
wijzigende situatie telkens opbrachten.
2017 kondigt zich weer als enorm boeiend aan,
vele uitdagingen, maar ook een aantal kansen
en opportuniteiten waar we samen met jullie
met veel ‘goesting’ voor willen gaan.
Paul Braem, Voorzitter Raad van Bestuur
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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.
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2. Bestuursorganen en werking.
De onderstaande leden- en bestuurderslijst is een momentopname op 31/12/2016.

2.1. Algemene vergadering.
2.1.1. Leden van de algemene vergadering.
Naam

Sector

De heer P. Cokelaere

Geestelijke gezondheidszorg

De heer S. Devlieger

Ouderenzorg

De heer M. Eeckhout

Ouderenzorg – Provinciaal Bureau

Mevrouw S. Morel

SAK vzw

Mevrouw I. Van Gorp

Vicariaal team Bisdom

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 donderdag 18 mei 2016 en
was gewijd aan de jaarlijkse statutaire agendapunten. Het jaarverslag en de jaarrekening werden
besproken en goedgekeurd door de algemene vergadering. De begroting werd onder voorbehoud
goedgekeurd. De algemene vergadering vroeg aan de raad van bestuur om een sluitende begroting op
de volgende raad van bestuur voor te leggen en goed te keuren. Zoals vorig jaar voorgesteld, werd de
algemene vergadering uitgebreid met de dhr. Cokelaere, dhr. Devlieger, mevr. Morel en mevr. Van
Gorp.

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

Sector

De heer P. Braem

Voorzitter
Ouderenzorg – Provinciaal Bureau

De heer F. Declerck

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Brugge

De heer G. Declerck

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Roeselare

De heer B. Depelchin

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Oostende,
Veurne, Diksmuide

Mevrouw G. Callens

Coördinatiecomité Ondersteuning Personen
met een Handicap

De heer P. Keirse

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Ieper
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Mevrouw M. Kerckhof

Ondervoorzitter
Namens de religieuzen

De heer J. Tally

Coördinatiecomité Algemene Ziekenhuizen

De heer L. Vanderaspoilden

Ouderenzorg – Coördinatiecomité Kortrijk

De heer L. Vansteene

SAK vzw

Mevr. K. Vercouillie

Coördinatiecomité Kinderdagverblijven

2.2.2. Bijeenkomsten.
Op de raad van bestuur van 18 mei 2016 werd beslist om een procedure op te starten om een nieuwe
medewerker, in het kader van de werking omtrent de overheidsopdrachten, aan te werven.
De afhandeling van een legaat werd besproken.
Het werken aan een opdrachtverklaring werd toegelicht. Er werd beslist dat dit verder mag worden
uitgewerkt. Niettegenstaande wat interne technische en praktische problemen inzake het opvolgen
en verder uitwerken van de website, bleek dat de gebruikers in het algemeen tevreden tot zeer
tevreden zijn over de website.
De dienstverlening vanuit Groenhove werd geëvalueerd en zal, waar nodig, besproken en bijgestuurd
worden. Zowel vanuit het vicariaal team, als vanuit de vzw Caritas Daden Gevraagd, werd gevraagd
om samen na te gaan waar efficiënter kan samen gewerkt worden.
Op de raad van bestuur van 14 september werd het ontslag van Tine Moerman genotuleerd en werd
een selectieprocedure afgesproken en opgestart om een nieuwe medewerker aan te werven.
Een aangepaste begroting met een batig saldo werd aan de raad van bestuur voorgesteld en
goedgekeurd.
Zowel op het vlak van de website en de gebruikte applicaties met het ICT-bedrijf One Agency, als op
niveau van de gebruikersovereenkomst met Groenhove, stelden we een duidelijke verbetering van de
dienstverlening vast. We bevestigden het vertrouwen in deze partners en blijven de samenwerking
van dichtbij opvolgen.
Vicaris Kris Depoortere heeft zijn ontslag ingediend. De raad van bestuur aanvaardde dit ontslag en
dankte Vicaris Kris Depoortere voor de gedreven en steeds constructieve samenwerking.
De bestaande juridische samenwerkingsvorm (zelfstandige onverdeeldheid) met het SAK vzw, hield
op te bestaan op 1 juli 2016. Er was een overgangsperiode voorzien tot 31/12/2016. Er werd juridisch
onderzocht wat naar de toekomst toe de beste samenwerkingsvorm zou kunnen zijn.
Op de raad van bestuur van 14 december werden de resultaten van de selectieprocedure voor een
nieuwe verantwoordelijke toegelicht: uit een eerste selectie konden we niemand weerhouden, een
tweede selectieronde werd opgestart, die we kort na nieuwjaar hoopten af te ronden.
Er werd beslist om, na een technische doorlichting, de nodige investeringen te doen om de
vormingsapplicatie nog klant- en gebruiksvriendelijker te maken.
De inspiratieavond met Herman Van Rompuy werd positief geëvalueerd.
Tenslotte werd een stand van zaken gebracht in de zoektocht naar een nieuwe samenwerkingsvorm
met SAK vzw. Er wordt nog gewacht op een verklarende nota van de overheid om verdere stappen te
kunnen zetten. Ondertussen werd de overgangsperiode verlengd tot 31/01/2017.
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2.3. Medewerkers secretariaat.
Katia Buyse

-

Onthaal.
Secretariaat en administratie.
Ondersteuning sector personen met een handicap.
Ondersteuning sector kinderdagverblijven.

Patricia Desmet

-

Medewerker overheidsopdrachten SAK vzw.

Ann Maene

-

Sector ouderenzorg: provinciaal bureau – coördinatiecomités –
werkgroepen.

Hilde Quintens

-

Coördinator SAK vzw.
Sector ouderenzorg: coördinator vormingswerkgroep.
Boekhouding.

Koen Viaene

-

Verantwoordelijke overheidsopdrachten SAK vzw.

2.4. Diocesaan vicariaal team.
Na een periode van afwezigheid wegens gezondheidsproblemen, werd op 25 augustus door
administrator Koen Vanhoutte het ontslag van vicaris Kris Depoortere aanvaard. Een afscheid werd
gepland op de bezinningsavond voor directies, nadien op de nieuwjaarsreceptie voor pastores, maar
kon telkens om gezondheidsredenen niet doorgaan. We zijn hem dankbaar voor zijn warme
betrokkenheid en luisterbereidheid, zijn ‘Geest’ige en bemoedigende toespraken en voor het
vertrouwen dat hij had in alle geledingen in de zorgsector. Hij was vicaris van 2005-2016 voor Caritas,
diaconie en solidariteit. Er werd met medewerking van velen een afscheidsboek voor hem gemaakt en
overhandigd.
Op 19 december benoemde bisschop Lode Arts Jan Steel tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het
vicariaat Caritas en diaconie. Jan Steel was zorgdirecteur in PC Melle en is sinds vier jaar diaken van
het bisdom Brugge.
Samen met Ilse De Deyne (pastoraal ouderenzorg), Lode Vandeputte (pastoraal OPH) en Ilse Van Gorp
(pastoraal ziekenhuizen) ondersteunt hij de spirituele en pastorale zorg in de zorgvoorzieningen.
Kris Depoortere

Bisschoppelijk vicaris.
Hij is eindverantwoordelijke voor de kerkelijke zijde van de
benoemingen en ontslagen en wordt betrokken bij de selectie van
kandidaat-pastores.
Hij is de coördinator van het vicariaal team en maakt deel uit van de
verschillende werk- en stuurgroepen pastoraal in Caritas-West.

Ilse De Deyne

Diocesaan verantwoordelijke voor pastoraal in de ouderenzorg (50 %).
Hoofdopdracht is het contact met pastores en directies van
voorzieningen, ondersteunen van pastorale werkgroepen. Zij is ook
voorzitter van de werkgroep pastoraal OZ.
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Lode Vandeputte

Diocesaan verantwoordelijke voor pastoraal in de sector OPH (ondersteuning
van personen met handicap) (50 %)
Hoofdopdracht is contact met voorzieningen en pastores, ondersteunen van
plaatselijke pastorale werkgroepen. Hij is tevens voorzitter van de
werkgroep pastoraal OPH.

Ilse Van Gorp

Diocesaan verantwoordelijke voor pastoraal in ziekenhuizen, de opleiding
van pastores in de verschillende sectoren en de praktijkbegeleiding
(supervisie, intervisie en groepssupervisie) van pastores. (80 %) Zij is
voorzitter van de stuurgroep pastoraal APZ.
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3. Afscheid Kris Depoortere.

Visie ontwikkelen in dialoog met het werkveld
Eervol ontslag voor vicaris Kris Depoortere
Warm betrokken, luisterbereid, bemoedigend en attent met een kwinkslag: het zijn enkele kenmerken
van kanunnik Kris Depoortere (70), van 2005 tot 2016 vicaris voor Caritas, solidariteit en diaconie.
Enkele weken geleden kreeg hij op eigen verzoek eervol ontslag.
In 1975 doctoreerde Kris Depoortere, die in 1971 te Brugge tot priester gewijd werd, in de
moraaltheologie aan de Accademia Alfonsiana te Rome rond het onderwerp ‘Les fleurs du mal. Mal et
Rédemption dans l’oeuvre de Paul Ricoeur’.
Drie jaar doceerde hij aan het Séminaire Interdiocésain Saint-François-Xavier te Mbuji-Mayi (Congo),
even lang was hij secretaris van de studiedienst van mgr. E.J. De Smedt, bisschop van Brugge. Daarna
was hij professor sacramentenleer en liturgie aan het Grootseminarie te Brugge (1977-1989), directeur
van het Nationaal Centrum voor Roepingenpastoraal (1977-1980), verantwoordelijke voor de
pastoraal bij de Vlaamse Katholieke Jeugdraad (1980-1985), verantwoordelijk priester bij de Nationale
Raad voor Gezinspastoraal (1985-1989), deeltijds docent aan de Faculteit Godgeleerdheid en Faculteit
Geneeskunde van de KU Leuven (1985-1989), later gewoon hoogleraar pastoraaltheologie aan de
Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven en hoofd van de afdeling pastoraaltheologie van de KU
Leuven. Van 2002 tot 2005 was professor Depoortere ook vice-decaan van de Faculteit
Godgeleerdheid van de KU Leuven. Hij was ook president van het H. Geestcollege te Leuven en
voorzitter van het Universitair Pastoraal (Na-)vormingscentrum van de KU Leuven.
Publiceren en studeren
Vooraleer hij in 2005 bisschoppelijk vicaris werd, heeft professor Depoortere de theorie van zijn
studiewerk steeds gecombineerd met de praktijk van de pastoraal. Aan de Faculteit Godgeleerdheid
van de KU Leuven doceerde hij pastoraaltheologie – „praktische theologie” – en stond hij in voor de
opleiding van de pastorale werkers in de verzorgingssector. Kris Depoortere, voorganger in de
liturgische vieringen in de kapel van het AZ Sint-Lucas te Assebroek, doceerde in Leuven ook een
cursus over ethische problemen in de ouderenzorg en publiceerde en studeerde over onder meer
ziekenzorg, de begeleiding van zieken en stervenden en de verhouding psychiatrie-geloof.
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Ijver voor professioneel pastoraat
Kris Depoortere kwam dus niet onbeslagen op het werkveld van Caritas en pastoraal in de
gezondheidszorg. Met zijn ruime en gedegen theoretische kennis ijverde hij voor professioneel
pastoraat, omdat zorgvragers kwaliteit van pastorale zorg verdienen.
Vorming en navorming van alle pastorale medewerkers stond centraal bij hem. In werk- en
stuurgroepen van pastoraal in ouderenzorg, gehandicaptenzorg en algemene en psychiatrische
ziekenhuizen zocht hij mee naar bekwame sprekers. Hij stimuleerde pastores hun ervaring en kennis
te delen. Zelf was hij een bewogen spreker die er in slaagde om ook moeilijke thema’s te brengen
aangepast aan de noden en vragen van mensen.
De mens als persoon - directeur, pastor of pastorale medewerker, om het even – stond bij hem altijd
centraal. Hij kon luisteren, bemoedigen, vertrouwen geven. Zo creëerde hij een voedingsbodem
waarin mensen konden groeien. Daarnaast ontwikkelde hij visie in dialoog met mensen uit het
werkveld. Vicaris Kris Depoortere koos voor overleg en dialoog, voor het echt serieus nemen van de
stem van pastores en directies. Hij waardeerde iedereen die zich inzette voor pastoraal op de
werkvloer.
Sociale rechtvaardigheid
Solidariteit en diaconie liggen hem na aan het hart. Aandacht voor sociale rechtvaardigheid vanuit
een gelovig evangelische spiritualiteit vormde een rode draad in zijn werk als vicaris. De arme mens,
de verdrukte, de mens als slachtoffer van het sociaal-politiek bestel was telkens de referentie van
waaruit hij dacht en handelde.
In samenspraak met o.a. de diocesane dienst diaconie zette hij een breed gamma van projecten op de
kaart. Allerlei doelgroepen vormden de focus voor zijn werk. Zo bouwde hij samen met
verantwoordelijken en vrijwilligers diverse vormen van pastoraal verder uit: woonwagenpastoraal,
gevangenispastoraal, de zorg voor mensen in armoede en recent de pastoraal naar vluchtelingen.
Daartoe onderhield hij constructieve relaties met stuur- en beleidsgroepen zoals Mensenvandeweg,
Thuisfront en Tralies uit de Weg, maar ook met Welzijnszorg en talrijke Welzijnsschakels.
Buitenlandse solidariteit
Bijzondere aandacht heeft Kris Depoortere voor de buitenlandse solidariteit: naar de mens in het
zuiden (Broederlijk Delen) en de diocesane werking van Kontinenten en missie- en
ontwikkelingsprojecten, liefst vanuit de missionaire opdracht binnen de missiepastoraal. Een
bijzondere vermelding kregen bij hem de religieuzen met een missionaire zending maar ook de lekenontwikkelingshelpers met een groot engagement voor de mens in ontwikkelingslanden. Recent
engageerde hij zich sterk voor de vluchteling, de mens op de vlucht voor oorlog en gestrand in een of
andere vluchtelingenkamp. Zo droeg hij organisaties als Orbit en Caritas International heel veel
sympathie en steun toe.
Het bisdom Brugge is kanunnik Kris Depoortere heel dankbaar voor zijn inzet op die vele terreinen en
in het mee vorm geven van het globale diocesane beleid.
Artikel uit Ministrando, oktober 2016.
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4. Inspiratie-avond.

Naar jaarlijkse gewoonte ging op 17 november 2016 onze inspiratie-avond door in d’Oude Melkerij te
Gits voor bestuurders, leden van de algemene vergadering en directies van zorg- en
welzijnsvoorzieningen in West-Vlaanderen.

Na een inleiding door de voorzitter Paul Braem kreeg professor Herman Van Rompuy het woord. Hij
had het in zijn boeiende voordracht over het Europa voor iedereen. Nadien werd ingegaan op een
aantal boeiende vragen. We sloten de avond af met een netwerkmoment en een receptie.
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5. Zorg voor Spirit, een interdisciplinaire benadering.

De visie dat de spirituele dimensie, naast de lichamelijke, psychische en sociale dimensie, wezenlijk
deel uitmaakt van goede totaalzorg, is breed gedragen, maar het is vaak een uitdaging om effectief
aandacht te (blijven) geven aan deze spirituele dimensie. Daarom sloegen het vicariaal team van het
bisdom Brugge, Caritas West-Vlaanderen vzw en de diverse werkgroepen pastoraal de handen in
mekaar voor de organisatie van het mini-congres op dinsdagnamiddag 25 oktober 2016 in het
congrescentrum De Oude Melkerij te Gits.
De toehoorders konden luisteren naar voordrachten door dr. Marc Desmet (arts), prof. Jessie Dezutter
(psychologe) en prof. Anne Vandenhoeck (pastoraaltheologe), afgewisseld met getuigenissen van
patiënten en bewoners. Het muziekensemble Il Sogno van De Lovie luisterde het geheel muzikaal op.
Nadien was er nog ruim de tijd voor een receptie en netwerkmoment.
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II. DIENSTVERLENING.
1. Dienstverlening per sector.
1.1. Algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Overzicht bijeenkomsten.

Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2016

Stuurgroep
pastoraal en
ethiek

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

4

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).

6

Naam van de
bijeenkomst

(Zin in Zorg)

1.2. Ouderenzorg (ROB/RVT).

Overzicht voorzieningen.
ROB/RVT

Serviceflats

Dagverzorgingscentra (DVC)

81

53

35

10.229

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 2016

Provinciaal
Bureau

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

10

Coördinatiecomités

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

5 (Brugge +1
informeel
overleg)

Vormingswerkgroep

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

5

Overleggroep
bewonerszorg

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

4

Werkgroep
bezieling en
kwaliteitszorg

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 2016

Werkgroep
toegepaste
ethiek

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

4

Overleggroep
preventieadviseurs

Overleg tussen de preventieadviseurs
voorzieningen ouderenzorg.

Overleggroep
Lokale
dienstencentra

Overleg tussen
Dienstencentra.

Naam van de
bijeenkomst

de

centrumleidsters

van

van

de
4

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 2016

Provinciaal
bureau

Voorbereiding van het agenda van het coördinatiecomité.

9

Coördinatiecomité

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

11

Naam van de
bijeenkomst

Jaarverslag Caritas West-Vlaanderen 2016

16

1.4. Kinderdagverblijven.

Overzicht voorzieningen.
Aantal kinderdagverblijven

Aantal diensten
opvanggezinnen

Aantal diensten
buitenschoolse opvang

26

8

4

Overzicht bijeenkomsten.

Aard van de bijeenkomst

Aantal
bijeenkomsten
in 2016

Provinciaal
bureau

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

4

Coördinatiecomité

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

4

Naam van de
bijeenkomst
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2. Sectoroverschrijdende dienstverlening.
2.1. SAK vzw.
−

−

Voor SAK vzw was 2016 een boeiend, dynamisch werkjaar. 17 dossiers werden gerealiseerd op 56
lopende dossiers. Het ledenaantal groeide van 600 in 2014, naar 690 in 2015, naar 783 in 2016. De
opmerkelijkste stijging lag in de sector ondersteuning personen met een handicap.
Overzicht gerealiseerde opdrachten in de loop van 2016. Daarin kan u, naast info over de
projectleider, de gegunde firma en het bedrag van de aanbesteding eveneens de evolutie zien
van het aantal dossiers en van het aantal toegetreden leden. Zoals u kan opmerken is er een
opmerkelijke stijging. Dit betekent dat de leden steeds meer vertrouwen op SAK vzw als
opdrachtencentrale.
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2.2. 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 21 sociale diensten en
welzijnsinitiatieven die de betrokkenen ook begeleiden in hun probleemsituatie. In het voorbije jaar
werden 65 aanvragen behandeld door een werkgroep die hiervoor ongeveer 10 keer is
bijeengekomen. Tussenkomsten werden verleend voor een totaal bedrag van 41.692,38 EUR. Er
werden giften ingezameld voor een totaal bedrag van 19.277,00 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 Katia Buyse en Hilde Quintens. Zij staan in
voor de coördinatie van de werkgroep, verzorgen de boekhouding en zorgen dat voldaan wordt aan
alle vzw verplichtingen. Gezien het ontslag van Tine Moerman, is zij geen lid meer van de raad bestuur
van de vzw. In 2016 vergaderde de raad van bestuur drie maal en de algemene vergadering twee maal.

2.3. Animatie spelenkoffers.
In 2016 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.

2.4. Werkgroep ‘Zorg, Hulpverlening en Ethiek’.
Overzicht bijeenkomsten.
Aantal bijeenkomsten in 2016

5

Initiatiefnemende overleggroep: planning en uitvoering van intersectorale vorming ethiek in alle
sectoren van gezondheids- en welzijnszorg.
Doelstellingen en samenstelling.
De werkgroep “Zorg, Hulpverlening en Ethiek” is een samenwerkingsverband van Caritas WestVlaanderen, Postuniversitair Centrum KULAK, VIVES Departement HIVB-Campus Roeselare, Caritas
Oost-Vlaanderen 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 VIVES
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.
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III. VORMINGSINITIATIEVEN

1. VORMINGSINITIATIEVEN PER SECTOR
1.1. Voorzieningen ouderenzorg: Algemeen
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Basis milieuwetgeving voor woonzorgcentra.
P. Puype en L. Vandekerkhove

Medewerkers die het thema milieu in het
woonzorgcentrum dienen op te volgen zoals
preventieadviseurs, hoofd/medewerkers
technische diensten ...
A.D.: 20
A.V.: 18

- 7 januari

- De onderhandelingsprocedures, handleiding
tot praktisch en resultaatsgericht werken.
K. Viaene

Directies en verantwoordelijken aankoop.
A.D.: 14 – 15 – 14 - 7
A.V.: 9 – 11 – 13 - 6

- Verschillende workshops: 12 januari, 26 januari
1 maart en 26 mei
- Masterclass HRM.
D. De Vos, I. Debo, S. Mestdagh, A. Van Canneyt,
L. Van der Vorst, H. Vandaele en
A.-M. Vandenbroucke
- 13 januari, 2 maart, 27 april, 22 juni en
7 september

Hoger middenkader WZC: diensthoofd
bewonerszorg, zorgcoördinator, ...
Leidinggevenden die lagere leidinggevenden
(teamcoördinator, teamhoofd, ...) aansturen,
coachen, ...
A.D.: 18
A.V.: 16

- Psychogeriatrie en psychopathologie bij
ouderen.
M. Goossens

Deelnemers intervisie animatie.
A.D.: 15
A.V.: 14

- 4 en 18 februari
- Lean rapporteren in de zorg.
P. Debbaut
- 16 februari
- Vernieuwde sectorgids grootkeuken.
P. De Clercq
- 23 februari

Diensthoofden, kader en verpleegkundigen.
A.D.: 15
A.V.: 13
Chef-koks, koks, diëtisten, verantwoordelijken
HACCP.
A.D.: 20
A.V.: 14

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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- Opfrissing wegcode chauffeurs minibus.
Rijscholen Secura
- 23 februari
- Opfrissingsopleiding BA4 gewaarschuwden.
Vinçotte Academy
- 1 maart

Chauffeurs minibus.
A.D.: 20
A.V.: 8
De opleiding richt zich tot 2 groepen:
• Medewerkers technische dienst die niet
elektrisch zijn opgeleid maar toch bepaalde
handelingen verrichten (vervanging
stopcontacten, vervanging
verlichtingsarmaturen, herstelling stekkers
toestellen, ...).
• Medewerkers die sporadisch handelingen

uitvoeren (herschakelen elektrische borden,
vervangen van lampen, ...).
De opleiding richt zich niet tot medewerkers die
zeer technisch geschoold zijn op het vlak van
elektriciteit.
A.D.: 10
A.V.: 7
- Referentie persoon hygiëne.
Y. Bories, P. Braeckeveld en F. Van Laer
- 4 maart, 14 april en 17 mei
- Vernieuwde sectorgids grootkeuken.
P. De Clercq
- 14 maart
- Heropfrissing van verpleegtechnieken.
E. Crevits, E. Denorme, N. Depont

Referentiepersonen hygiëne (verpleegkundigen,
hoofdverpleegkundigen, ...).
A.D.: 24
A.V.: 22
Chef-koks, koks, diëtisten, verantwoordelijken
HACCP.
A.D.: 24
A.V.: 12
Verpleegkundigen.
A.D.: 29
A.V.: 14

- 15 maart
- Respiratoire kiné.
F. Van Ginderdeuren

Kinesisten.
A.D.: 47
A.V.: 31

- 15 maart
- Q in zorg: de ‘innercircle in WZC belicht – Een
integer, ethisch verantwoord en praktisch
beleid rond intimiteit en seksualiteit in het
WZC.
E. Messelis en J. Van Velthoven

Directie, verantwoordelijken,
hoofdverpleegkundigen, directie bewonerszorg
en referentiepersonen dementie.
A.D.: 29
A.V.: 20

- 18 maart

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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- Opleiding risicoanalyse elektrische installaties.
H. Cornillie, D. Jonckheere
- 12 april

- Muziek voor mensen met dementie.
P. Lootens
- 12 april
- Hef- en tiltechnieken.
L. Coopman
- 12 april
- Comfortzorg en de rol van de ergotherapeut.
F. Vandenbulcke
- 13 april
- Respiratoire zorg.
H. Dehoorne
- 19 april
- Basis milieuwetgeving voor woonzorgcentra.
P. Puype en L. Vandekerkhove
- 21 april

- Wondzorg bij terminale patiënten.
L. Gryson
- 28 april
- Patiëntenrechten.
Dr. S. Tack
- 3 mei

- E-health en E-WZC – Digitalisering van
informatie overdracht.
P. Hurkmans
- 9 mei

Medewerkers die verwacht worden mee te
werken aan de uitvoering van de risicoanalyse
elektrische installaties zoals preventieadviseurs,
verantwoordelijken en medewerkers technische
dienst.
A.D.: 20
A.V.: 12
Animatoren, animatieverantwoordelijken en
ergotherapeuten.
A.D.: 11
A.V.: 10
Tilcoachen.
A.D.: 25
A.V.: 15
Ergotherapeuten.
A.D.: 15
A.V.: 12
Verpleegkundigen.
A.D.: 19
A.V.: 10
Medewerkers die het thema milieu in het
woonzorgcentrum dienen op te volgen zoals
preventieadviseurs, hoofd/medewerkers
technische diensten ...
A.D.: 18
A.V.: 14
Verpleegkundigen en wondzorgreferenten.
A.D.: 28
A.V.: 17
Psychologen, sociale diensten, directies,
hoofdverpleegkundigen,
beleidsverantwoordelijken, diensthoofden en
kaderleden.
A.D.: 16
A.V.: 12
Diensthoofden bewonerszorg en
verantwoordelijken administratie.
A.D.: 44
A.V.: 29

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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- Verstrekking van hulpmiddelen
B. Billen, L. Ghyselen, M. Rumbaut, D. Strobbe,
J. Vanhaelewyn
- 24 mei
- Mentorschap.
K. Naessens

Kinesitherapeuten, ergotherapeuten en
verantwoordelijken voor hulpmiddelen.
A.D.: 12
A.V.: 10
Mentoren.
A.D.: 19
A.V.: 11

- 26 mei
- EHBO voor chauffeurs.
K. Ramault

Chauffeurs.
A.D.: 25
A.V.: 11

- 2 juni
- Snoezelkoken en fingerfood.
L. Dewulf en H. Verledens
- 22 september
- Demiclowns.
L. Dhaenens en L. Debeuf
- 3 oktober
- Psychogeriatrie en psychopathologie bij
ouderen.
M. Goossens

Animatie, ergotherapeuten en
leefgroepbegeleiders.
A.D.: 11
A.V.: 10
Leefgroeptherapeut, ergo, kiné
referentiepersonen dementie,
verpleegkundigen, zorgkundigen en animatie.
A.D.: 10
A.V.: 7
Intervisie animatoren, begeleiders DVC en
leefgroepwerkers.
A.D.: 23
A.V.: 15

- 6 oktober
- Vernieuwde sectorgids grootkeuken.
P. De Clercq
- 11 oktober
- Opfrissing wegcode chauffeurs minibus.
Rijscholen Secura
- 11 oktober
- Muziek met mensen met dementie.
P. Lootens
- 13 oktober
- Coachend en waarderend leiderschap
(functiecomplement).
C. Hoedemakers
- 13 oktober en 13 december

Chef-koks, koks, diëtisten, verantwoordelijken
HACCP.
A.D.: 20
A.V.: 12
Chauffeurs minibus.
A.D.: 21
A.V.: 12
Animatoren, animatieverantwoordelijken en
ergotherapeuten.
A.D.: 5
A.V.: 4
Hoofdverpleegkundigen, diensthoofden, chefkoks, kinesitherapeuten en
teamverantwoordelijken.
A.D.: 17
A.V.: 11

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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- Etikettering.
P. Brysse
- 8 november
- Opleiding BA5 vakbekwamen.
P. Van Den Hole
- 14 november en 21 november
- Opfrissingsopleiding BA4 gewaarschuwden.
J.P. Smets
- 25 november

Koks.
A.D.: 14
A.V.: 10
Medewerkers technische dienst die elektrische
werkzaamheden mogen uitvoeren en BA5 zijn.
A.D.: 12
A.V.: 9
De opleiding richt zich tot 2 groepen:
• Medewerkers technische dienst die niet
elektrisch zijn opgeleid maar toch bepaalde
handelingen verrichten (vervanging
stopcontacten, vervanging
verlichtingsarmaturen, herstelling stekkers
toestellen, ...).
• Medewerkers die sporadisch handelingen

uitvoeren (herschakelen elektrische borden,
vervangen van lampen, ...).
De opleiding richt zich niet tot medewerkers die
zeer technisch geschoold zijn op het vlak van
elektriciteit.
A.D.: 15
A.V.: 11
- Toelichting omgevingsvergunning vanaf
23/02/2017.
P. Puype
- 29 november

- HACCP doorheen de voorziening.
N. De Troch
- 6 december en 20 december
- Mentorschap.
K. Naessens

Al wie verantwoordelijk is om milieuvergunning /
bouwvergunning op te volgen (bijv. directies,
preventieadviseurs, medewerkers administratie
of technische medewerkers).
A.D.: 21
A.V.: 15
Koks en beleidsmedewerkers,
verantwoordelijken animatie, afdelingskeukens
en verantwoordelijken voeding.
A.D.: 20
A.V.: 11
Mentoren.
A.D.: 20
A.V.: 10

- 8 december
- Wat Alz? & Het Spel van de Verbeelding.
K. Bormans
- 14 december

Directies, verantwoordelijken bewonerszorg,
referenten dementie, leefgroepbegeleiders,
verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren,
begeleiders DVC.
A.D.: 33
A.V.: 18

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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- Animatieve grondhouding.
Agora vzw

Leefgroepbegeleiders en begeleiders DVC.
A.D.: 16
A.V.: 9

- 20 december
- Intervisie psychologen.
D. Dequidt
- 14 september en 7 december
- Intervisie sociale diensten.
Groep 1 en 2: J. Devriese
Groep 3: K. Sonneville
- Diverse data
- Intervisie animatoren.
V. Gouwy
- Per groep diverse data
- Referentiepersonen dementie.
K. Hermans
- Per groep diverse data

Psychologen.
A.D.: 10
A.V.: 10
Verantwoordelijken sociale
diensten.
3 groepen van respectievelijk 11, 10 en 9
deelnemers
- 3 groepen animatieverantwoordelijken.
- 2 groepen animatoren.
- 1 groep begeleiders DVC
Referentiepersonen dementie.
3 groepen van respectievelijk 7, 8 en 8
deelnemers

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

Doelgroep

- Ethiek op de werkvloer: een vormingstraject.
I. Van Gorp

Zorgkundigen.
A.D.: 12
A.V.: 5

- 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni
- Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor
ouderen.
Prof. Dr. C. Gastmans

Directies en leidinggevenden.
A.D.: 31
A.V.: 24

- 12 april
- Beroepsgeheim en discretie voor nietverpleegkundigen.
I. Van Gorp

Alle basismedewerkers in de zorg (behalve
Verpleegkundigen.
A.D.: 14
A.V.: 7

- 28 april
- Panelgesprek CRA’s.
M. Battheu, dr. G. Rodts, dr. L. Wostyn,
V. Hoste en A. Liégeois
- 13 oktober
- Zorg voor de zorgenden.
G. Kaesemans
- 10 november

De studieavond richt zich tot CRA's,
belangstellende huisartsen en directies van
woonzorgcentra.
A.D.: 65
A.V.: 40
Directies, hoofdverpleegkundigen,
medewerkers sociale diensten en iedereen die
geïnteresseerd is in ethiek.
A.D.: 33
A.V.: 17

A.D.: aantal deelnemers
A.V.: aantal voorzieningen
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1.2. Voorzieningen ouderenzorg: Identiteit – Pastoraal
Thema + begeleider
Data

Doelgroep

- Pastorale FAQ’s: of vragen waar je altijd al een
antwoord op wilde …
I. De Deyne en K. Depoortere

Pastoraal animatoren, pastoraal vrijwillgers en
alle medewerkers die betrokken zijn in de zorg.
A.D.: 17
A.V.: 12

- 4 februari
- Herfstvergadering – Verder aan de slag met
‘Zorg voor spirit’.
I. De Deyne
- 22 november

Pastores en aalmoezeniers werkzaam in een
voorziening ouderenzorg.
A.D.: 13
A.V.: 11

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

Doelgroep

- Kom en zie, kom en deel!
L. Vandeputte

Medewerkers pastoraal uit de sector
"Ondersteuning van personen met een
handicap".
A.D.: 16
A.V.: 9

- 4 februari
- Veerkracht.
L. Vandeputte
- 14 april
- Neem tijd voor tederheid.
M. Degryse
- 6 oktober

Medewerkers pastoraal uit de sector
"Ondersteuning van personen met een
handicap".
A.D.: 13
A.V.: 11
Medewerkers pastoraal uit de sector
"Ondersteuning van personen met een
handicap".
A.D.: 9
A.V.: 6

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

Doelgroep

- Inspiratie-avond bestuurders en directies.
“Europa voor iedereen”.
Prof. H. Van Rompuy

Bestuurders, directies en leidinggevenden van
voorzieningen voor gezondheids- en
welzijnszorg.
A.D.: 96
A.V.: 44

- 17 november

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

Doelgroep

- Ethiek op de werkvloer. Getuigschrift referentie De opleiding richt zich tot zorgverleners uit alle
persoon Ethiek 2016.
sectoren van de zorg. De focus ligt op
geestelijke gezondheidszorg en de sector
- 19 januari, 4 februari, 16 februari, 1 maart,
ondersteuning personen met een beperking,
15 maart, 12 april, 26 april en 10 mei
maar ook zorgverleners werkzaam in de
bijzondere jeugdzorg, de thuiszorg, de
ouderenzorg en algemene ziekenhuizen
kunnen de opleiding volgen.
- Dictatuur van de autonomie. Studieavond rond Medewerkers
uit
de
welzijnsen
beslissingsbekwaamheid.
gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen,
Dr. A. Haekens
psychologen, pastores, medewerkers sociale
diensten,
sociaal
werkers,
opvoeders,
- 8 maart
orthopedagogen, lesgevers in de ethiek.
- Gezondheid en rechtvaardigheid.
Rechtvaardige verdeling van de middelen in de
gezondheidszorg.
Prof. A. Vandevelde

Medewerkers
uit
de
welzijnsen
gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen,
psychologen, pastores, medewerkers sociale
diensten,
sociaal
werkers,
opvoeders,
orthopedagogen, lesgevers in de ethiek.

- 31 mei
- Burn-out in de zorg.
E. Franck, L. Godderis, G. Kaesemans,
E. Van Hoof
- 21 juni
- Goede (mantel)zorgen voor mensen met
dementie.
M. Timmerman
- 16 november

Medewerkers
uit
de
welzijnsen
gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen,
psychologen, pastores, medewerkers sociale
diensten,
sociaal
werkers,
opvoeders,
orthopedagogen, lesgevers in de ethiek.
Mantelzorgers, medewerkers uit de welzijns- en
gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen,
psychologen, pastores, medewerkers sociale
diensten,
sociaal
werkers,
opvoeders,
orthopedagogen, lesgevers in de ethiek.

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

Doelgroep

- De rol van de pastor in ethisch overleg:
Vormingstraject.
A. Vanmol

Ziekenhuispastores (algemene en
psychiatrische ziekenhuizen) en pastoraal
werkenden uit ouderenzorg.
A.D.: 8
A.V.: 8

- 4 februari, 10 maart en 21 april
- Herb(B)ronningsdag voor pastores.
K. Depoortere
- 10 mei
- Als pastor omgaan met onmacht.
M. Braeckers
- 19 mei

- Omgaan met onmacht als pastor: verdiepend
seminarie.
K. De Fruyt
- 7 december

Pastores uit alle sectoren.
A.D.: 6
A.V.: 6
Pastores, aalmoezeniers en kandidaat
pastoraal werkenden van alle sectoren.
Volledige dag:
A.D.: 35
A.V.: 26
Halve dag:
A.D.: 20
A.V.: 17
Pastores uit de sectoren voorzieningen
ouderenzorg, algemene en psychiatrische
ziekenhuizen en ondersteuning van personen
met een handicap.
A.D.: 4
A.V.: 4

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