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WOORD VAN DE
VOORZITTER
In het begin van 2018 hebben we met de bestuurders, de leden van de algemene
vergadering en de medewerkers stil gestaan bij onze opdrachtverklaring. Deze
dateerde van meer dan een decennium geleden en was nodig aan een update
toe.
Wat verder in dit jaarverslag kan u onze hernieuwde missie lezen, samen met de
daaruit afgeleide strategische doelstellingen. Daarnaast startte ook een nieuwe
legislatuur voor de coördinatiecomités en het provinciaal bestuur van
voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro. Traditiegetrouw was de

Voorzitter
Paul Braem

dienstverlening naar de sector ouderenzorg in onze provincie één van de
belangrijkste peilers in onze werking.
Deze evoluties werden tot ieders tevredenheid aangestuurd en voorbereid door
onze directeur mevr. Carmen Henckens. Het was dan ook een moeilijk moment
in onze organisatie, toen mevr. Henckens aangaf omwille van vooral een aantal
familiale overwegingen, haar taak van directeur niet meer te kunnen opnemen.
Met pijn in het hart namen we afscheid en een vacature voor een nieuwe
directeur werd uitgeschreven.
Na een selectieprocedure mochten we Pieter Billiet begin oktober verwelkomen
als nieuwe directeur. Hij nam de draad weer op en begon met een ruime
verkennende ronde van het brede gezondheids- en welzijnsveld.
De raad van bestuur ziet samen met Pieter ,en de andere teamleden, Katia en Ann
de toekomst hoopvol tegemoet. De markt wordt grondig verkend en we willen in
het voorjaar van 2019 aan de algemene vergadering onze meerjarenplanning
voorleggen.
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OPDRACHTVERKLARING
Caritas West-Vlaanderen vzw brengt organisaties samen in het
domein van gezondheid en welzijn, met als doel de kwaliteit van
de dienstverlening te maximaliseren door te bezielen, te
verbinden en te innoveren in dialoog met alle betrokkenen en
gebaseerd op onderlinge solidariteit.
In de uitoefening van haar opdracht is de christelijke spiritualiteit
in alle openheid richtinggevend voor de werking en worden
waarden als wederzijds respect, vertrouwen en duurzaamheid
centraal gesteld.
Caritas West-Vlaanderen vzw zoekt samenwerking met meerdere
partners actief op. Caritas West-Vlaanderen vzw is een lerend
netwerk dat inzet op sectorale en intersectorale kennisdeling.

Strategische opties
Voortvloeiend uit de opdrachtverklaring worden volgende strategische doelstellingen
voorgesteld:
1.

Inzetten op vorming & opleiding.

2.

Inzetten op kennisdeling via netwerken en werkgroepen.

3.

Inzetten op bezieling in organisaties en samenwerkingsstructuren.

In elk van deze strategische doelstellingen wordt duurzaamheid in al haar aspecten
nagestreefd.

INSPIRATIEAVOND

Naar jaarlijkse gewoonte ging op 27 februari 2018
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 dr. Hendrik Opdebeeck het woord.
Hij had het in zijn boeiende voordracht over ‘De
vraag naar zingeving in economie vandaag’. Nadien
werd ingegaan op een aantal vragen. We sloten de
avond af met een netwerkmoment en een receptie.

CONGRES ZORG
VOOR SPIRIT
Het Congres Zorg voor Spirit was een ware voltreffer!
Senator Steven Vanackere prikkelde iedereen met een
stevige en uitdagende inleiding. Nadien konden we genieten
van een open debat tussen 4 actoren met elk een
verschillende levensbeschouwing als achtergrond.
Als algemene tendens kunnen we vaststellen dat alle actoren
streven naar een vorm van actief-pluralisme binnen het
zorglandschap. Dit is en zal zeker niet eenvoudig te
implementeren zijn en vormt een uitdaging voor de
toekomst. Na het debat was er de mogelijkheid om te kiezen
uit 5 verschillende workshops. Tijdens een boeiende
afsluitende netwerklunch kreeg iedereen de tijd om gezellig
na te praten.

CONGRES ZORG
VOOR SPIRIT

TREFDAG DVC
Op 20 en 21 september ging de Trefdag West-Vlaamse Dagverzorgingscentra door, een
samenwerkingsproject georganiseerd door de provinciale werkgroep dagverzorgingscentra, Caritas
West-Vlaanderen vzw en Vonk Apb.
Kernthema van de avondsessie dd. 20 september was de problematiek rond burn-out. In haar
workshop “Staar je niet blind op stress en burn-out: Doe iets!” ging Ingrid Remmery, freelance trainer
bij Vonk, stress en burn-out coach, hier dieper op in, met de intentie verantwoordelijken van de
dagverzorgingscentra en de directies van de WZC’s de kans te bieden hun kennis rond stress en burnout te verbreden, m.a.w. een enthousiasmerende voordracht gebaseerd op 'het leven zoals het is’.
Medewerkers van dagverzorgingscentra konden dan weer terecht voor boeiende en direct toepasbare
workshops op vrijdag 21 september.
Deze dag startte met een algemene sessie verzorgd door Foton die ons de documentaire toonde ‘De
beklimming van de berg Alzheimer’ over mensen met jongdementie, die met de juiste ondersteuning,
toch nog bergen kunnen verzetten.

STRUCTUUR CARITAS
Caritas West-Vlaanderen vzw is actief in verschillende zorg- en
welzijnssectoren.

SECTOR
ONDERSTEUNING
PERSONEN MET EEN
HANDICAP (OPH)
Overzicht voorzieningen. zie website Vlaams Welzijnsverbond:
www.vlaamswelzijnsverbond.be

AANTAL OPHVOORZIENINGEN

AANTAL OPH-REVALIDATIE
CENTRA

36

12

Overzicht bijeenkomsten:

NAAM VAN DE
BIJEENKOMST
Provinciaal bureau

Coördinatiecomité

AARD VAN DE
BIJEENKOMST
Voorbereiding van het agenda van het
coördinatie-comité.
Overleg tussen directies rond diverse
actuele kwesties, standpuntbepaling,
maken van afspraken, inhoudelijke
uitdieping van bepaalde problemen

AANTAL
BIJEENKOMSTEN
IN 2018
8

10

SECTOR
KINDEROPVANG (KO)
.

Overzicht voorzieningen. zie website Vlaams Welzijnsverbond:
www.vlaamswelzijnsverbond.be

AANTAL
KINDERDAGVERBLIJVEN

AANTAL DIENSTEN
BUITENSCHOOLSE OPVANG

26

4

AANTAL
DIENSTEN
OPVANGGEZINNEN
8

Overzicht bijeenkomsten:

NAAM VAN DE
BIJEENKOMST
Provinciaal bureau

Coördinatiecomité

AARD VAN DE
BIJEENKOMST
Voorbereiding van de agenda van het
coördinatiecomité en tussentijds
overleg met de verantwoordelijken van
de kinderdagverblijven.
Overleg tussen directies rond diverse
actuele kwesties, standpuntbepaling,
maken van afspraken, inhoudelijke
uitdieping van bepaalde problemen.

AANTAL
BIJEENKOMSTEN
IN 2018
5

5

SECTOR ALGEMENE EN
PSYCHIATRISCHE
ZIEKENHUIZEN (AZ/PZ)
.

Overzicht bijeenkomsten:

NAAM VAN DE
BIJEENKOMST

AARD VAN DE
BIJEENKOMST

Stuurgroep pastoraal en
ethiek

Initiatiefnemende werkgroep ter
ondersteuning van de pastorale
werking en initiatieven rond ethiek in
de ziekenhuizen en sectoroverschrijdend.

Ad hoc werkgroep congres
Zorg voor Spirit

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).

AANTAL
BIJEENKOMSTEN
IN 2018
4

3

SECTOR OUDERENZORG (OZ)

SECTOR OZ
NAAM VAN DE
BIJEENKOMST
.

AARD VAN DE
BIJEENKOMST

Provinciaal bureau

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

Coördinatiecomités

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

Vormingswerkgroep

Maakt de vormingskalender op en organiseert
in nauwe samenwerking met het secretariaat
heel wat vormings-initiatieven.

Werkgroep wonen en zorg

Overleg tussen de verantwoordelijken /
directies bewonerszorg.

Werkgroep HRM & Q-zorg
Werkgroep
Thuiszorgondersteunende
initiatieven

Werkgroep Pastoraal

Bevorderen door allerhande initiatieven van
het kwaliteitsdenken in de voorzieningen
ouderenzorg.
Adviesgroep voor het provinciaal bureau i.v.m.
Thuisondersteuning – Dagverzorging –
Kortverblijf – Thuisverpleging – Serviceflats –
Zorgflats e.d.
Initiatiefnemende stuurgroep ter
ondersteuning van de pastorale werking en
initiatieven rond pastoraal. Bespreking opstart
opleiding kandidaat pastoraal werkenden en
mentorschap pastores.

AANTAL
BIJEENKOMSTEN
IN 2018
11

4

4
4
5

2

3

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.

5

Werkgroep Facility

Overleg tussen directies en experten in het
facility gebeuren. De werkgroep wil zich
inzetten op (prakijk)kennis op het valak van
facility. Dit omvat concreet volgende
domeinen: technisch onderhoud,
energiebeheer, cleaning, brandbeveiliging,
toegangscontrole, ICT, ...

5

Overleggroep preventieadviseurs

Overleg tussen de preventieadviseurs van de
voorzieningen ouderenzorg.

4

Overleggroep lokale
dienstencentra

Overleg tussen de centrumleidsters van Lokale
Dienstencentra.

3

VORMINGSINITIATIEVEN
Caritas West-Vlaanderen vzw heeft een ruim vormingsaanbod in de
sector ouderenzorg. Naast het aanbod binnen ouderenzorg organiseren
we ook meerdere intersectorale vormingen en evenementen.
Hieronder alvast de vormingsthema's die door de vormingswerkgroep
ouderenzorg geprogrammeerd werden in 2018.

VORMINGS-INITIATIEVEN

Aantal ingeschreven cursisten per sector of event

VORMINGS-INITIATIEVEN

VORMINGS-INITIATIEVEN
Aantal vormingsinitiatieven opengesteld per functiedoelgroep

SECTOROVERSCHRIJDENDE
DIENSTVERLENING
De activiteit van Caritas Daden Gevraagd vzw richt zich op de
financiële ondersteuning van gezinnen en personen in
moeilijkheden. Aanvragen hiertoe worden ingediend door sociale
diensten en welzijnsinitiatieven die de betrokkenen ook begeleiden
in hun probleemsituatie.
Meer info op: http://caritaswest.be/nl/caritas-daden-gevraagd
De 3 criteria:
- De tussenkomst moet kaderen in een globaal begeleidingsproces.
- Eén tussenkomst moet de noodsituatie een stap vooruit helpen.
- Het moet gaan over een dringende noodsituatie

SECTOROVERSCHRIJDENDE
DIENSTVERLENING
Initiatiefnemende overleggroep binnen het Post Universitair
Centrum: 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 Postuniversitair Centrum KULAK,
vicariaat caritas Brugge , CCV Gent en Caritas West-Vlaanderen.

DIOCESAAN
VICARIAAL TEAM
In mei 2018 werd Ilse De Deyne, verantwoordelijke voor pastoraal in ouderenzorg, moeder van
zoontje Sep. Zij genoot van zwangerschapsverlof tot 1 november.
12 juli gaf Jan Steel, bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en diaconie, ontslag om
opnieuw aan de slag te gaan als zorgdirecteur in PZ Karus Gent. Er werd afscheid van hem
genomen op vrijdagnamiddag 14/9 in het bisschopshuis in Brugge.
Op 1 november werd Veerle Gouwy verwelkomd als verantwoordelijke voor pastoraal. Zij nam
in de sector voor mensen met een beperking de fakkel over van Lode Vandeputte. We zijn
dankbaar voor alles wat Lode voor deze sector opnam!
Op 1 december startte Jan Rossaert als versterking voor de sector ouderenzorg.
Op 7 december benoemde bisschop Lode Aerts Piet Vandevoorde als nieuwe bisschoppelijk
gedelegeerde voor het vicariaat caritas en diaconie. Hij start op 1 maart 2019 en Ilse Van Gorp
werd benoemd tot adjunct voor de zorgvoorzieningen.

V.l.n.r.: Piet Vande Voorde, Ilse De Deyne, Ilse Van Gorp, Veerle Gouwy & Jan Rossaert

MEDEWERKERS
SECRETARIAAT
CARITAS WEST

V.l.n.r.: Katia Buyse, Pieter Billiet & Ann Maene

Na het vertrek van Carmen Henckens, konden we op 1 oktober 2018 Pieter Billiet verwelkomen
als nieuwe directeur bij Caritas West-Vlkaanderen vzw. 2018 was dan ook een overgangsjaar
waarbij we vooral op de sterkte van Ann & Katia konden rekenen om de dagelijkse werking van
Caritas West-Vlaanderen vzw te continueren. Het takenpakket van Ann focust zich vooral op de
sector ouderenzorg, met het opvolgen en administratief verwerken van de werkgroepwerking
Ouderenzorg. Daarnaast zorgt Katia voor de secretariaatsondersteuning van de dienst en
eveneens voor de sectoren OPH en KO. Katia volgt eveneens alle vormingsinitiatieven op vanuit
de vormingswerkgroep OZ, dit naar administratief beheer van de applicatie, inschrijvingen, ...
We zijn blij dat Pieter het team als directeur komt versterken en vanaf heden sterk actief is in
het netwerk.

LEDEN VAN DE
RAAD VAN
BESTUUR
De leden van de raad van bestuur van Caritas West-Vlaanderen vzw
kwamen in 2018 6 keer bijeen. De vergaderingen vinden telkens plaats in
het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove.
Leden Raad van Bestuur:

De heer P. Braem - Voorzitter Caritas West-Vlaanderen vzw afgevaardigde vanuit het coördinatiecomité Brugge Ouderenzorg
Mevrouw M. Kerckhof - Ondervoorzitter Caritas West-Vlaanderen vzw namens de religieuzen
De heer M. Eeckhout - Provinciaal voorzitter Ouderenzorg
De heer B. Depelchin - Afgevaardigde vanuit het coördinatiecomité
Oostende-Veurne-Diksmuide Ouderenzorg
De heer P. Reynaert - Afgevaardigde vanuit het coördinatiecomité Ieper
Ouderenzorg
De heer G. Declerck - Afgevaardigde vanuit het coördinatiecomité
Roeselare Ouderenzorg
De heer L. Vanderaspoilden - Afgevaardigde vanuit het
coördinatiecomité Kortrijk Ouderenzorg
Mevrouw G. Callens - Afgevaardigde vanuit het coördinatiecomité
sector Ondersteuning personen met een handicap
Mevrouw K. Vercouillie - Afgevaardigde vanuit het coördinatiecomité
sector Kinderopvang
De heer J. Tally - Afgevaardigde vanuit het coördinatiecomité sector
Algemene ziekenhuizen
De heer P. Keirse - Afgevaardigde vanuit de Raad van Bestuur van
Caritas Daden Gevraagd vzw
De heer F. Vanneuville - Afgevaardigde vanuit de Raad van Bestuur van
Koopkoepel
De heer J. Steel - Bisschoppelijk gedelegeerde Caritas Diaconie

LEDEN VAN DE
ALGEMENE
VERGADERING
De leden van de algemene vergadering van Caritas West-Vlaanderen vzw
kwamen in 2018 2 keer bijeen. De vergaderingen vinden telkens plaats in
het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove.
Leden Algemene vergadering:
Alle leden van de Raad van Bestuur van Caritas West-Vlaanderen vzw
(zie vorige pagina) aangevuld met volgende leden
De heer P. Cokelaere - Afgevaardigde sector Geestelijke
Gezondheidszorg
De heer S. Devlieger - Afgevaardigde sector Ouderenzorg
De heer L. De Jonghe - Afgevaardigde sector Ouderenzorg
Mevrouw S. Morel - Afgevaardigde Koopkoepel vzw
Mevrouw Ilse Van Gorp - Vicariaal team Bisdom Brugge
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