
Coronavirus zorgt voor  
uitzonderlijke maatregelen  

Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteu-

ning 
 

S inds maandag 16 maart liet de 
coronacrisis zich grondig voe-

len in Levensvreugde Verblijven. 

Om besmettingen te vermijden, 
mochten enkel de eerstelijnsmede-
werkers onze voorziening in en 
uit. Voor alle anderen bleven de 
deuren dicht. Dit had uiteraard 
grote gevolgen voor de interne en 
externe zorggebruikers.  

De interne zorggebruikers konden 
op 16 maart kiezen: ofwel bleven 
ze permanent thuis, ofwel perma-
nent in onze woonondersteuning. 
De meeste internen kozen ervoor 
in onze voorziening te blijven. Zij 
konden overdag wel naar de dag-
ondersteuning blijven gaan; ook 
wandelen en fietsen op onze cam-
pus was mogelijk.   

Vanaf 18 mei mochten onze inter-
ne zorggebruikers beperkt bezoek 

ontvangen. Dit gebeurde 
onder strenge veiligheids-
maatregelen in een inge-
richte tent (‘de babbel-
box’) aan de ingang van 
onze voorziening. Deze 
bezoeken lopen nog 
steeds door, ook al is de 
personeelsinvestering 
best groot. Er werd veel 
gebruik van gemaakt, en 
de contacten waren hart-
verwarmend. Intussen 
kunnen onze externe 
zorggebruikers ook weer 
beperkt naar huis.  
 

(Vervolg op pagina 4) 

Natuurlijk zorgde het coronavirus ook 
in Levensvreugde Verblijven voor nooit 
geziene maatregelen. Half maart ging 
onze voorziening op slot en bleven alle 
externe zorggebruikers (en een klein 
deel van de internen) noodgedwongen 
thuis, wat ingrijpende gevolgen had 
voor onze werking. Verslag van enkele 
buitengewone weken.  
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Interne zorggebruiker William Redant is even herenigd  
met zijn zus, in onze babbelbox.  
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Verslag van het  

Collectief Overlegorgaan Zorggebruikers 
van 3 maart 2020 

Aanwezig: Annie Raes, Carine Van den 
Steen, Gudrun Boone, Tina Van den Steen, 
Frans Dierickx, Theo Vinck, Georges 
Draps, Jan Biebaut. 

Uitgenodigd: Liesbeth Moens, Joke Van der 
Poten. 

 

Goedkeuring en opvolging vorig ver-
slag 
Het verslag van het COZ van17 december 
2019 wordt goedgekeurd. 
 

Info vanuit de Raad van Bestuur van 
5 februari 2020 
 Het ontslag van de heer H. Houtman 

werd aanvaard. 
 Tijdens de volgende Raad van Bestuur  

wordt er een nieuwe voorzitter, onder-
voorzitter en secretaris gekozen. 

 De agendapunten komen overeen met 
deze van het COZ. 

 

Info vanuit de vergunde zorgaanbie-
der 
Visietekst seksualiteit door Joke Van der 
Poten 
Om de 4 a  5 jaar wordt de visietekst aan-
gepast. Aan de inhoud veranderde niet zo 
veel. De verouderde foto's worden ver-
nieuwd. Men werkt nu met een rode draad 
(vlaggensysteem) die gebruikt wordt om 
cases te evalueren en bij te sturen. 
 Gelijkwaardigheid: Er mag geen sprake 

zijn van “macht” in de relatie. Dit wordt 
bekeken vanuit de emotionele ontwik-
keling.  

 Vrijwilligheid: zorggebruiker kiest zelf, 
kan zelf mening geven en kan “nee” 
zeggen. 

 Toestemming: beide partijen gaan ak-
koord + toestemming wettelijke verte-
genwoordiger. 

 Ontwikkeling: bepaald seksueel gedrag 
past bij de ontwikkelingsleeftijd. 

 Zelfrespect: zorggebruiker heeft zicht 
op de gevolgen van het gedrag en 
neemt geen risico's die schadelijke ge-
volgen kunnen hebben. 

De werkmap bevindt zich op de pedagogi-
sche dienst. Hier kan je ook terecht met je 

vragen omtrent deze problematiek. 
 

Bezoek inspectie 
Naar aanleiding van een SGOG-incident 
(seksueel grensoverschrijdend gedrag) 
tussen twee zorggebruikers, kwam de in-
spectie het voorval evalueren. Er werden 
geen tekortkomingen of afwijkingen vast-
gesteld; Levensvreugde Verblijven kon dit 
voorval niet voorzien of voorkomen. Het 
gevolg was wel een onmiddellijke stopzet-
ting van de overeenkomst met de fout 
handelende zorggebruiker. 
 

Stand van zaken PVF minderjarigen 
Het decreet dat werd goedgekeurd en in 
voege zou gaan in juni 2020, is niet haal-
baar. Er is heel veel onduidelijkheid wan-
neer en hoe het in werking zal treden. 
 

VIPA goedkeuring 
Er is een goedkeuring voor 2 dossiers: de 
verbouwing van de Hazelaar en het pro-
ject ter preventie van agressie bij minder-
jarigen. Dit laatste project betreft de in-
richting van een comfortruimte, plaatsing 
van een 360°-camera voor separatieruim-
te, de compartimentering van de buitenzo-
ne en de aanpassing van het interventie-
systeem. Ee n van de voorwaarden bij de 
verbouwing van de Hazelaar is het plaat-
sen van een kunstwerk. Er werd gekozen 
om een sculptuur van ons nieuwe logo in 
de voortuin, aan het onthaal, te plaatsen 
(zie pagina 5). De kosten zijn geheel voor 
de voorziening.  
 

De verbouwingen 
Voor blok wit is de bouwvergunning inge-
diend. Wat blok blauw betreft: er waren 9 
kandidaat-architecten, van wie er 5 zijn 
weerhouden. Het bestek is uitgeschreven 
en voorgesteld.  
 

In- en uitstroom zorggebruikers 
Er waren 3 overlijdens en 1 stopzetting. 
Er zijn reeds 2 nieuwe zorggebruikers in-
gestroomd, een derde zal weldra instro-
men, en een vierde wordt voorzien tegen 4 
mei. Niet alle profielen passen in de open 
plaatsen, waardoor er verschuivingen in 
leefgroepen kunnen gebeuren (wat niet 
altijd evident is). Het aantal personeels-
punten dat hiermee gepaard 
gaat, blijft oke . 
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Voor meer info 
over het Coz kan je 
steeds terecht bij 
de voorzitster, me-
vrouw Annie Raes: 
053/83.19.10 of 
raes_annie@yahoo
.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besparingen en betoging 
De komende 5 jaar zullen de werkings-
middelen niet meer geï ndexeerd worden. 
De organisatiegebonden personeelsmid-
delen zouden maar voor 35% van het 
budget ingezet mogen worden, wat een 
grote daling is! Andere maatregelen zijn 
nog niet bekend maar aangekondigd.  
Levensvreugde Verblijven was met een 
ruime delegatie aanwezig op de betoging 
van 5 maart 2020 te Brussel, tegen de 
aangekondigde besparingen in de zorg-
sector (zie ook pagina 6).  
 

Info vanuit de dagondersteuning 
De huidige vorm van de Kriskras-
vergadering wordt grondig gewijzigd. 
De vergadering zal niet meer maandelijks 
maar enkel in januari, april, september en 
december gehouden worden. In januari is 
er de nieuwjaarsreceptie. De groep zou uit 
minstens e e n vertegenwoordiger van alle 
zijns- en activiteitengroepen bestaan. De 
Kriskras zal bijgewoond worden door 
Berbe De Coster (pedagogisch coo rdina-
tor), Sofie Delahaye (pedagoge dagonder-
steuning) en Nancy Van der Sande (bege-
leidster dagondersteuning). Per vergade-
ring wordt er rond e e n thema gewerkt. Er 
kunnen gastsprekers uitgenodigd worden. 
Het verslag wordt opgemaakt door e e n 
van de drie gespreksleiders.  

Varia 

 Mediawijsheid: Er wordt een beeld ge-
schetst in hoeverre de zorggebruikers 
kunnen omgaan met de huidige sociale 
media. Begeleiding en toezicht is hier 
ten zeerste aanbevolen, indien dit mo-
gelijk is. De zorggebruikers kunnen 
creatief en onverwacht vlot omsprin-
gen met de moderne mogelijkheden. 
De maatregel ‘gsm voor een tijdje be-
perken’ wordt toegepast bij onaan-
vaardbaar gebruik. Pauze inlassen 
m.b.t. gebruik Webstek kan ook een 
vorm zijn om het gebruik in goede ba-
nen te leiden. 

 De verkeersspiegel aan de overkant 
van de straat, bij het verlaten van het 
domein, is al een tijdje onbruikbaar. De 
stadsdiensten werden op de hoogte 
gebracht; intussen is het euvel opge-
lost. 

 Er werden ervaringen uitgewisseld 
over het jaarlijks eindverslag bewind-
voering voor het vredegerecht. Blijk-
baar is het per kanton verschillend, 
terwijl de graad van verwantschap met 
de zorggebruiker ook voor verschillen 
in de oproeping zorgt. Er zal door de 
directie contact opgenomen worden 
met het vredegerecht om eventueel 
toelichting te komen geven. Datum 
volgt later. ● 

Door Wendy Verhelst 

 Begeleidster woonondersteu-

ning 

 

Z ondag 8 maart, nog net voor 
de lockdown, gingen mijn 

collega Sylvia en ik met een aan-
tal zorggebruikers naar de Vip-
party voor Specials in de Clas-
sics, een bar en dans- en nacht-
club gelegen aan de Gentse-
steenweg te Aalst. Om de twee 
maand, op zondag, organiseren 
ze er een Party voor Specials, 
speciaal voor mensen met een 
beperking en hun begeleider(s). 
Er was gratis inkom en ruime parkeergelegenheid. De bar is rolstoelvriendelijk, en voor 
elke ‘special’ was er een gratis frisdrank.  

De zorggebruikers hebben er enorm van genoten; iedereen ging voluit, de muziek viel in 
de smaak. Voor herhaling vatbaar! ● 

Naar de ‘Vipparty voor Specials’ 

 

mailto:raes_annie@yahoo.com
mailto:raes_annie@yahoo.com
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Coronavirus zorgt voor uitzonderlijke maatregelen  

 

Vervolg van voorpagina 

Fase 1 en fase 2 

De externe zorggebruikers werd half maart gevraagd 
thuis te blijven. In uitzonderlijke gevallen ging onze 
pedagogische dienst langs, voor een mobiele begelei-
ding. De eerste externen (een dertigtal) keerden pas 
deeltijds terug tijdens fase 1 van de heropstart, op 
dinsdag 2 juni. Vanaf maandag 22 juni (fase 2) kunnen 
dan in principe alle externen terugkeren naar de dag-
ondersteuning, zij het nog steeds deeltijds. Busvervoer 
is er slechts vanaf 22 juni, en dan enkel voor de exter-
nen die geen andere oplossing hebben. In de derde en 
laatste fase (gepland na de zomer) zouden we dan 
overgaan naar onze gewone werking.  
 

Het epidemieplan 

Vanaf 27 maart geldt er binnen 
onze voorziening een epidemie-
plan, dat de afgelopen weken ge-
regeld werd geactualiseerd. Daar-
in staat nauwkeurig beschreven 
hoe we deze crisis gezamenlijk 
aanpakken. Het gaat dan om the-
ma's als hygie nemaatregelen, be-
perken van contacten, wat te doen 
bij een zorggebruiker met symp-
tomen, gebruik van bescher-
mingsmateriaal, enzovoort. Het 
epidemieplan was (en is nog 
steeds) een belangrijk houvast 
voor alle medewerkers.  
 

De testing  

Donderdag 14 mei werden alle 
interne zorggebruikers en alle medewerkers getest op 
Covid-19. Dat gebeurde in onze Webstek en in het lo-
kaal van de medische dienst (voor de zorggebruikers) 
en in blok wit (voor de medewerkers).  

De medewerkers werden getest door een team van 
Idewe (onder leiding van dokter Gerbosch), de zorgge-
bruikers door dokter Samyn en zijn team (met wie on-
ze zorggebruikers vertrouwd zijn) en onze medische 
dienst. Er werden in totaal 280 tests uitgevoerd, van 
wie er slechts e e n (een begeleidster van de woonon-
dersteuning) positief bleek. Zij had de ziekte echter al 
doorgemaakt en mocht zodoende verder werken, wel-
iswaar na een korte quarantaineperiode met het nodi-
ge beschermingsmateriaal.  

Of er nog globale testings volgen is niet duidelijk. De 
voorzieningen die moeten getest worden, worden aan-
gewezen door het VAPH. Deze overheidsdienst ba-
seert zich hiervoor op de gegevens die de voorzienin-
gen (ook wij) stelselmatig moeten doorsturen.   

 

Gluren bij de buren 

Doordat de meer dan 50 externe zorggebruikers gedu-
rende tweee nhalve maand niet naar de dagondersteu-
ning konden komen, kampten we daar voor het eerst 
ooit met een teveel aan begeleiding.  

Geen nood: in de woonondersteuning zijn er altijd va-
cante betrekkingen, dus werden die voor e e n keer tij-
delijk ingenomen door begeleiders van de dagonder-
steuning (de meesten keerden intussen terug). Deze 
wisselwerking wierp trouwens vruchten af, want som-
mige begeleidsters verkozen voorlopig niet naar de 
dagondersteuning terug te keren, maar een langdurig 

vervangingscontract te doen in de 
woonondersteuning. Of hoe een 
crisis voor sommigen ook nieu-
we perspectieven biedt.  
 

Medewerkers zetten beste 
beentje voor  

Van onze medewerkers werd tij-
dens de voorbije periode veel 
flexibiliteit verwacht. Zo zagen 
sommigen hun taakinhoud en 
uurrooster wijzigen. Iedereen 
besefte dat we e e n front moesten 
vormen tegen corona, en ook in 
deze moeilijke omstandigheden 
de best mogelijke zorg moesten 
trachten te bieden - wat trou-
wens wonderwel lukte.  

Elke medewerker deed extra in-
spanningen op zijn domein. Een 
bijzondere taak was weggelegd 

voor de logistieke medewerkers, die het virus (vaak in 
alle vroegte) systematisch te lijf gingen met extra 
poetsbeurten. Op pagina 6 kan u trouwens meer lezen 
over de manier waarop medewerkers creatief om-
sprongen met de coronacrisis.  
 

Veel steun van buitenaf 

Tijdens de coronacrisis kregen we heel wat steunbe-
tuigingen, en dit in allerlei vormen. Sommigen stuur-
den een kaartje, anderen schonken medisch materiaal 
(zoals mondmaskers), nog anderen maakten desserts 
of ander lekkers.  

We willen al deze mensen hartelijk danken voor hun 
steun en waardering. Het heeft ons zonder twijfel ge-
holpen om deze ongeziene crisis langdurig het hoofd 
te bieden; dankzij hen hadden we op geen enkel mo-
ment het gevoel er alle e n voor te staan. Waarvoor 
dank. ● 

 

  

 

 



Door Berbe De Coster 

 Pedagogisch coördinator 

 
 

Z oals de VIPA-wetgeving het voor-
schrijft, konden we ook na de realisa-

tie van de nieuwbouw-uitbreiding van 
leefgroep De Hazelaar inzetten op een 
kunstwerk naar keuze. 

We zochten hierbij naar een kunstwerk 
dat herkenbaarheid zou uitstralen. We 
willen onze voorziening nog meer in de 
kijker zetten en onze naam en logo nog 
meer naar de buitenwereld uitdragen. Het 
is immers zeer belangrijk dat we als voor-
ziening voor mensen met een beperking 
gekend zijn voor de bredere samenleving. 
Enkel door deze (h)erkenning kunnen we 
de plek opeisen waar we recht op hebben. 
De zorg voor personen met een beperking 
is namelijk een zorg die niet enkel gedra-
gen wordt door een voorziening, maar 
ook gedragen dient te worden door een 
bredere context. 

Uiteindelijk werd gekozen voor het kunst-
werk genaamd ‘Verbondenheid’. Het is 
een werk van 150 cm hoog en 120 cm 
breed, gemaakt uit polyester. Het beeld is 
gebaseerd op het logo van Levensvreugde 
Verblijven. Dit logo symboliseert de veili-
ge thuis die we als voorziening willen bie-
den, alsook de verbinding tussen mensen. 
Ook de openheid van onze organisatie 
wordt erin weerspiegeld.  

De uitvoerende kunstenaar is Lander De 
Coster, tevens de ontwerper van de ver-
nieuwde huisstijl binnen Levensvreugde 
Verblijven (zie ook pagina 7). 

De plaatsing is begin maart gebeurd. 
‘Verbondenheid’ staat aan de straatkant, 
op het graspleintje voor het onthaal, waar 
het voor voorbijgangers duidelijk zicht-
baar is. Bedoeling was om het kunstwerk 
officieel te onthullen tijdens de Dag van 
de Zorg, maar door de coronacrisis kon 
dit jammer genoeg niet doorgaan. ● 

‘V erbondenheid’ is niet het enige kunstwerk dat je kan aantreffen in onze voorzie-
ning. Zo staat er aan leefgroep de Klaproos een krachtig beeldhouwwerk van Wil-

lem Vermandere. Het heet ‘Zorgende handen’, is 2,4 meter hoog en werd onthuld op 14 
mei 2013, in het bijzijn van de kunstenaar. De plechtigheid vond plaats n.a.v. de komst 
van de nieuwbouw voor de toenmalige leefgroep Pater Van den Broeck (intussen omge-
doopt tot de Klaproos), die in september 2011 van start ging. De robuuste creatie sym-
boliseert de zorg en de bescherming die we aan onze zorggebruikers bieden, maar ver-
wijst tevens naar hun groeimogelijkheden. 

In leefgroep de Appelboom vind je dan weer een kunstwerk van Wim de Prez. Het 
kwam er eind 2015, toen de Appelboom grondig werd verbouwd. De Prez werkt met 3D
-software (Zbrush) en laat zijn ontwerpen 3D uitprinten in plastiek (ABS). Het interac-
tieve werk hangt aan een wand. Het zet aan tot denken en tot sensitief beleven. De kleu-
ren en vormen nodigen onze zorggebruikers nog dagelijks uit tot voelen en kijken. ● 

Een nieuw kunstwerk voor  
Levensvreugde Verblijven 

Andere kunst in onze voorziening 
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‘Ons logo sym-
boliseert de 
veilige thuis 
die we als voor-
ziening willen 
bieden, alsook 
de verbinding 
tussen mensen. 
Ook de open-
heid van onze 
organisatie 
wordt erin 
weerspiegeld.’ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorten 
 

Op 22 februari is 
Melissa De Boe, 
hoofdbegeleidster-
pedagoge in de 
woonondersteu-
ning, bevallen van 
een dochtertje:  
Elena.   
 
Savannah Van 
Strijthem (bege-
leidster in de woon-
ondersteuning) be-
viel op 16 april van 
een zoontje:  
Yarden.  
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‘Bij een aantal 
medewerkers 
zagen we on-
gekende talen-
ten bovenko-
men. Ze ont-
popten zich 
plots tot pedi-
cure, fotogra-
fe, ICT’er, kap-
per, noem 
maar op.’ 

Medewerkers loodsen zorggebruikers 
doorheen coronacrisis 

Door Jorien Raeymaekers 

 Pedagoge woonondersteuning, kwali-

teitscoördinator en beleidsmedewer-
ker zorgvernieuwing 

 

E ind mei stuurde ik een opdracht 
naar al onze medewerkers. Ik 

vroeg hen wat ze tijdens de voorbije 
weken een meerwaarde vonden op 
vlak van zorg voor onze zorggebrui-
kers. Hier kwamen ongelofelijk veel 
reacties op. Ik zet de belangrijkste er-
van op een rijtje.  

 

 We werden uitgedaagd op vlak van 
creativiteit, en dit met leuke resul-
taten! Medewerkers toonden zich 
van hun meest ondernemende 
kant. Met aandacht voor de maat-
regelen werden verschillende za-
ken georganiseerd: een kleine re-
ceptie met de leefgroep, een kook-
activiteit, een berenzoektocht van-
uit de dagondersteuning, enzo-
voort. De zorggebruikers vonden 
dit heel fijn, en we zagen hun capa-
citeiten eens op een andere manier 
tot uiting komen.  

 De flexibiliteit, samenwerking en 
solidariteit die van medewerkers 
uitging, was hartverwarmend. Veel 
mensen lieten hun vertrouwde ta-
kenpakket los, sommigen zelfs hun 
vaste (leef)groep, om zich in te zet-
ten voor de zorggebruikers. Ze we-
ken soms grondig af van hun uur-
rooster. Dit voelde wat onwennig, 
maar daar wisten bepaalde zorgge-
bruikers wel weg mee. Ook zij 
toonden hun flexibiliteit door me-

dewerkers op sleeptouw te nemen 
en hen wegwijs te maken in de 
nieuwe werkomstandigheden.  

 De spontane toename van het ge-
bruik van onze Webstek (onze 
multimediaruimte) was ook opval-
lend. De situatie daagde ons uit om 
op een andere manier contact te 
houden met familie en vrienden, 
waardoor begeleiders meer naar 
de Webstek werden geleid. Met de 
nodige openheid werd er bijge-
leerd over de werking van het lo-
kaal en de aanwezige toestellen, 
over platformen als Skype en soci-
ale media. Dankzij deze kanalen 
werden contacten tussen familie 
en zorggebruiker niet beperkt tot 
de telefoon, maar konden sommi-
gen elkaar ook via het scherm zien. 
En dat deed enorm deugd.  

 Bij een aantal medewerkers zagen 
we ongekende talenten bovenko-
men. Ze ontpopten zich plots tot 
pedicure, fotografe, ICT ’er, kapper, 
noem maar op. Allemaal zaken ge-
richt op de ondersteuning en de 
verzorging van onze zorggebrui-
kers. We hebben wel wat in huis! 

 Vergaderen en overleggen moest 
even wat anders door de social dis-
tancing. Toch werd er op een  effi-
cie nte en integere manier verga-
derd, met aandacht voor kwali-
teitsvolle zorg en voor een geza-
menlijk doel: samen de strijd aan-
gaan om corona buiten onze mu-
ren te houden. 

 

De voorbije periode is voor iedereen 
zwaar en lang geweest. Sommige za-
ken waren (en zijn) absoluut niet evi-
dent - en het einde is nog niet in zicht. 
Toch merkte ik bij het verwerken van 
alle respons dat de kernwaarden van 
onze voorziening in deze periode heel 
sterk naar voren zijn gekomen; name-
lijk de focus op het welzijn van onze 
zorggebruikers en de ‘zorg in verbon-
denheid’. En dat is iets om fier op te 
zijn. ● 

Onze medewerkers lieten zich tijdens 
de voorbije weken van hun meest flexi-
bele kant zien. Ze zetten zich voluit in 
om tijdens de coronacrisis een kwali-
teitsvolle zorg te kunnen blijven bie-
den. Kwaliteitscoördinator Jorien 
Raeymaekers was benieuwd hoe dit 
zich concreet vertaalde op de werk-
vloer.  



Door Werner Wauters 

 Hoofdbegeleider dagondersteuning 

 

I n september 2016 kreeg Levensvreugde Verblijven 
een nieuwe huisstijl. Die kaderde in de zorgver-

nieuwing en moest onze voorziening meer herken-
baarheid geven en onze visie helpen uitdragen. 

De nieuwe huisstijl kreeg tal van toepassingen. Of het 
nu om drukwerk of presentaties gaat, het ziet er 
sindsdien helemaal anders (en eigentijdser) uit. Ook 
onze nieuwsbrief en website ondergingen een heuse 

metamorfose, 
en werden 
voorzien van 
ons logo en 
van de ken-
merkende op-
maak in zacht-
groen en 
nachtblauw.  

 

 

Intussen werd ook de signalisatie op de campus aan-
gepast, kregen alle leef– en activiteitengroepen een 
andere naam, en werden de gebouwen ingedeeld in 
kleurblokken, alle voorzien van een overeenkomstige 
deuromlijsting.  

De voorlopig laatste stap in dit project zijn de naam-
bordjes die sinds enige tijd aan de ingang van alle 
groepen en ateliers van Levensvreugde Verblijven 
prijken — en dat zijn er heel wat. De bordjes zijn ont-
worpen door onze vertrouwde graficus (zie ook pagi-
na 5) en geven onze voorziening een warme uitstra-
ling. Uiteraard zullen ze ook bezoekers - eens die 
weer worden toegelaten - wegwijs maken in de vele 
werk–, ontspannings- en woonruimten waaruit Le-
vensvreugde Verblijven bestaat.  

Intussen wordt ook onze website aangepast. Die werd 
gelanceerd in maart 2008 en kreeg vier jaar geleden 
een grondige make-over. Logistiek medewerker Karel 
De Brabanter (tevens webdesigner in bijberoep) 
maakt onze website momenteel nog overzichtelijker 
en gebruiksvriendelijker. ● 

 

O p donderdag 5 maart, toen samenscho-
lingen en zelfs massamanifestaties nog 

niet verboden waren, namen een zestigtal ac-
tievoerders van Levensvreugde Verblijven 
deel aan een betoging in Brussel. Het ging om 
medewerkers uit alle geledingen van onze 
voorziening. Daarnaast stapten ook enkele ou-
ders en zorggebruikers mee.  

De betoging was gericht tegen het besparings-
beleid van de Vlaamse regering. De budgetten 
die de regering vrijmaakt, blijken namelijk 
niet in overeenstemming met de vooropgestel-
de doelstellingen. We zien dat er almaar meer 
mensen op een wachtlijst terechtkomen, en 
dat de werkdruk voor het personeel blijft toe-
nemen.  

Er namen uiteindelijk meer dan 8.500 mensen 
uit verschillende sectoren deel. De manifesta-
tie was georganiseerd door ACV Puls. Ze ver-
trok vanaf het station Brussel-Centraal en ein-
digde aan het kabinet van minister Beke, vlak 
aan het Noordstation.  

De personeelsleden die in onze voorziening 
bleven, werden ’s middags verwend met lek-
kere koffiekoeken. ● 

Fraaie naambordjes zijn nieuwe stap in toepassing huisstijl 

Actie voeren tegen 
besparingsbeleid 
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Christophe Temmerman 
verlaat onze voorziening 

C hristophe Temmerman, voormalig coo rdinator admini-
stratief-financieel, verliet op 5 juni onze voorziening 

om aan de slag te gaan in WZC Sint-Jozef in Haaltert (zie ook 
pagina 8). 

“Ik startte in de zomer van 2009 als coo rdinator administra-
tief-financieel als vervanger van Jos Van Goethem, die met 
brugpensioen ging”, aldus Christophe. “De voorbije elf jaar 
vlogen voorbij. Binnen de sector en de voorziening waren er 
de afgelopen jaren immers heel wat wijzigingen: de start 
van de persoonsvolgende financiering in 2017 en het hele 
voorbereidingstraject van meer dan 2 jaar, de start van de 
“nieuwe” werking in de dagondersteuning waaraan ik van 

heel nabij mocht 
meewerken, de op-
start van het “sociaal 
ondernemerschap”, 
heel wat administra-
tieve richtlijnen en 
procedures die evolu-

eerden, … Ik kijk dan ook met heel veel plezier en dankbaar-
heid terug op de voorbije jaren. Ik wil graag iedereen bedan-
ken voor de fijne samenwerking. De mooiste herinnering 
houd ik aan de dagelijkse warme en familiale contacten met 
zorggebruikers, collega’s en ouders of bewindvoerders. Ik 
wens iedereen van ganser harte het allerbeste toe!” ● 

 
‘Ik kijk met heel veel plezier 
en dankbaarheid terug op  
de voorbije jaren’ 



Marc Verbeek is onze nieuwe administratief  
en financieel coördinator  

Door Marc Verbeek 

 Coördinator administratief-financieel 
 

A ls je na 24 jaar huwelijk aan mijn echtgenote 
Cindy zou vragen “wie is Marc Verbeek?”, dan 

zou je ongetwijfeld het antwoord krijgen: “Marc is 
een rustige en zorgzame man waarop je kunt reke-
nen en die kunstig in het leven staat. Iemand die res-
pect toont voor ieders eigenheid. Hij is structureel 
aangelegd en verkent zijn levenspad met zelfvertrou-
wen. Hij wandelt graag in de natuur. Met zijn groene 
vingers ontwierp hij zijn tuin in velerlei stijlen. Ge-
zellig om er samen in Burst te vertoeven. Onze 19-
jarige Aaron zal hem eerder als een net iets leergieri-
ge papa bestempelen die hem al veel levenswijsheid 
bijbracht, muzikale interesses aanwakkerde, gitaar-
akkoorden aanleerde en het voetbal kijken met veel 
enthousiasme beleeft”. 

Ik groeide op in Dilsen-Stokkem. Muziekspelen is 
mijn allergrootste passie. Mijn alt sax cultiveert mijn 
emotioneel leven, naast mijn zelfstudie in pianoge-
tokkel. Als harmoniedirigent volgde ik een volledige 

opleiding aan het deeltijds kunstonderwijs. Decen-
nialang bracht ik met de driekoppige band “Samedi 
Swaar” sfeervolle muziek. Daarnaast ben ik lid van 
de harmonie Musikalo in Sint-Katharina-Lombeek. 

Als tiener ging ik op internaat in Leopoldsburg, waar 
ik Moderne talen - Economie studeerde. Hoe vlug die 
talen ook vervlogen, des te meer ik de economische 
actualiteit en de cijfergevoeligheid in de vingers 
kreeg. Na mijn middelbare studies verhuisde ik naar 
Oost-Vlaanderen om er een godsdienstopleiding aan 
te vatten, en vervolgens mijn economische studies te 
voltooien in Gent. Nadien werkte ik nog een manage-
mentopleiding af aan de EHSAL in Brussel. Mijn leer-
gierigheid wordt momenteel gevoed met verschillen-
de examens in de fiscaliteit. 
 

De kwetsbare medemens 

Tijdens mijn tienerperiode leidde ik verschillende 
zomerkampen voor volwassenen met een verstande-
lijke beperking. De zorg voor de kwetsbare mede-
mens was de aanzet om een professionele loopbaan 
uit te bouwen binnen de non-profitsector. Na een in-
troductie in enkele psychiatrische centra, werkte ik 
25 jaar in de ouderenzorg, waarvan 16 jaar als ver-
antwoordelijke voor financie le en administratieve 
dienstverlening. Na een jaartje in het Aalsterse OLV-
Ziekenhuis (dienst cardiologie), kon ik plots mijn 
diensten ter beschikking stellen van Levensvreugde 
Verblijven.  

De uitdagingen zijn groot. Naast het dagdagelijkse 
administratief beheer, zal de steeds groeiende 
schaarste aan financie le middelen efficie nte keuzes 
vragen binnen ons ethisch handelen. Voor een admi-
nistratief en financieel coo rdinator zullen - naast di-
gitalisering - sociale ethiek en organisatie-ethiek een 
belangrijke invulling en uitdaging vormen. De steeds 
wijzigende persoonsvolgende financiering zal de 
nood aan alternatieve financiering en netwerken met 
verschillende zorgverleners doen toenemen. Ieders 
expertise zal onontbeerlijk worden.  

Ik ben alvast fier en bijzonder dankbaar dat Levens-
vreugde Verblijven een eigen identiteit uitstraalt, 
een meerwaarde biedt omwille van haar kijk op de 
vraaggestuurde zorg, en nieuwe samenwerkingsini-
tiatieven ondersteunt. Ze stelt het uitdragen van 
menselijke waarden ten dienste van onze zorgge-
bruikers voorop. Dit biedt ons de uitdaging om met 
z’n allen inhoudelijk creatief te zijn, initiatieven te 
durven nemen en samen te werken in respect en 
waardigheid. ● 
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Sinds dinsdag 2 juni is Marc Verbeek onze nieuwe coör-
dinator administratief-financieel. Hij vervangt Chris-
tophe Temmerman, die op vrijdag 5 juni onze voorzie-
ning verliet, nadat hij in augustus 2009 zijn succesvolle 
carrière in Levensvreugde Verblijven was begonnen. 
Maak kennis met Marc Verbeek.  

Gewezen coördinator administratief-financieel Christophe  
Temmerman (links) naast zijn opvolger, Marc Verbeek.  


