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Jaarverslag 2021

Multifunctioneel centrum
Een deel van de bijkomende middelen is naar de uit-
breiding van het MFC gegaan, om zo beter tegemoet 
te kunnen komen aan de vraag van vele ouders naar 
bijkomende opvangmogelijkheden in het weekend.  

PION
Daarnaast kreeg ook onze PION (dienst pedago-
gisch-inhoudelijke ondersteuning) extra uren. Uit de 
bevraging bij de medewerkers, die is uitgevoerd onder 
begeleiding van adviesbureau Wilde Zwanen, was im-
mers gebleken dat de inbreng van de PION voor het 
zorgpersoneel een echte steun is en dus bijdraagt tot 
een betere kwaliteit van leven van onze cliënten.    

Technische dienst
En ten slotte werd ook de technische dienst uitgebreid 
met extra personeel. Geen overbodige luxe als je weet 
dat er zo’n 35 leefgroepen huizen op het domein en 
dat er alsmaar nieuwe accomodatie bijkomt. 
 

Het was lang geleden maar eindelijk kwam er nog eens een personeelsuitbreiding. Dankzij het 
VIA6-akkoord werden in de sector 202,16 bijkomende jobs verdeeld. Voor de Triangel betekende dit 
concreet 5,09 extra voltijdse personeelsleden. De inzet van deze middelen is bepaald in dialoog met 
het middenkader en de ondernemingsraad. 

Voorwoord 

Extra personeelsmiddelen

Dat we volhouders zijn.  Als er één ding is dat we het 
voorbije jaar bewezen hebben, is het dat. Volgehou-
den inspanningen om de coronacrisis te bedwingen en 
onze cliënten maximaal te beschermen. En met suc-
ces, want we wisten te ontsnappen aan de 2de, 3de en 
4de coronagolf. Dankzij onze discipline én onze hoge 
vaccinatiegraad bij zowel cliënten als medewerkers, is  
het aantal besmettingen binnen de perken gebleven. 

Om het dagelijks leven wat kleur te geven, hebben we 
ook in dit tweede ‘coronajaar’ weer heel wat nieuwe 
activiteiten uit onze mouw geschud, van een eigen ra-
dioshow (!) tot rondrijdende muzikanten, van donuts 
voor het personeel en bemoedigende filmpjes van een 
hele schare BV’s, tot een waar lichtfestival voor de  
cliënten... de creativiteit heeft weer de bovenhand ge-
haald!  

En intussen hebben we achter de schermen rustig 
maar beslist verder gewerkt aan onze vele projecten 
en de uitvoering van ons masterplan. De Boomgaard, 
onze nieuwste nieuwbouw, is afgewerkt en in gebruik 
genomen en we tekenden al plannen voor volgende 
bouwprojecten, in de Molendreef en voor het project 
Veilig Verblijf in Eeklo. Want stilstaan is achteruitgaan. 

Door de coronacrisis werd plotsklaps alles anders. Je hoort 
vaak dat alles ‘stilviel’ maar zo hebben wij dat in de Trian-
gel zeker niet ervaren. Stilvallen was immers geen optie… 
We werden plots geconfronteerd met één groot project, dat 
ons volledig in beslag nam en waar we allemaal samen voor 
gingen. Het kwam niet voor in ons beleidsplan 2019-2020, 
was niet gepland en we waren bijgevolg niet voorbereid… 
Maar het nam wel de rest het werkjaar zo goed als volledig 
in beslag, zette sterk zijn stempel op het werkjaar 2020-2021 
en heeft ook in het werkjaar 2021-2022 nog heel wat roet in 
het eten gegooid.

Zilveren randjes
Corona was nog lang geen voltooid verleden tijd maar geluk-
kig evolueerden we in de loop van 2021 op sommige vlakken 
geleidelijk aan terug naar de ‘gewone’ gang van zaken. Voor 
sommigen verliep  deze evolutie te snel, voor anderen kon het 
dan weer niet snel genoeg gaan. Hier en daar gingen stem-
men op om sommige dingen voortaan ‘anders’ te doen en het 
roer radicaal om te gooien. We werden immers maandenlang 
gedwongen om creatief uit de hoek te komen en zeer inven-
tief te zijn en kwamen op die manier soms tot oplossingen die 
beter bleken dan het origineel. De crisis bracht dus niet enkel 
kommer en kwel, maar ook een aantal opportuniteiten. Elke 
donkere wolk heeft een zilveren randje…
  
Festina lente
Verandering komt echter niet zomaar... De geschiedenis leert 
ons dat we vaak terugvallen op het gekende en kansen tot 
verandering en verbetering laten liggen. Het is belangrijk om 
ons hiervan bewust te zijn of we doen voor we het goed 
en wel beseffen alles terug zoals vroeger… Willen we ver-
andering dan vergt dit dus enige inspanning. Daarom kozen 
we in 2021 voor het thema ‘rustig aan vooruit’. Festina lente 
(‘haast je langzaam’ of ‘maak traag haast’) is eigenlijk een 
oude Griekse wijsheid die gaat over de balans tussen zorgvul-
digheid en resultaten boeken, tussen verstilling en innovatie. 
‘Rustig aan vooruit’ is de kunst om net voldoende stil te staan 
bij het verleden om vandaag en in de toekomst te kunnen 
vernieuwen.  

Het tempo van de cliënt
Wie in de Triangel werkt, heeft deze kunst trouwens in de 
vingers en is deze filosofie dan ook genegen: hier boeken we 
geen flitsende of vlugge resultaten, we respecteren het tem-
po van onze cliënten en gaan rustig op weg. Dit wil uiteraard 
niet zeggen dat we op onze lauweren rusten. Een blik op de 
projecten van het beleidsplan zegt genoeg over hoeveel zin 
we hadden om er weer in te vliegen: er zijn heel wat visie-
teksten in de maak en er stonden alweer twee nieuwbouwen 
in de steigers… 

Ready or not
Terwijl dit in 2020 nog niet mogelijk was, startten we dit 
werkjaar wel met een traditionele opening van het werkjaar 
in grote groep. Trendwatcher Tom Palmaerts wierp een blik 
in de toekomst en liet ons over zijn schouder meekijken. Zijn 
uiteenzetting ‘Ready or not’ was heel boeiend en inspirerend. 
We kregen er zin van om vooruit te gaan!

Pedagogische visie
Onze pedagogische visie is en blijft onze stevige vertrekbasis. 
We zetten ook dit werkjaar verder in op de implementatie 
ervan in de hele organisatie. Onze visie stippelt de weg uit 
waarlangs we samen op pad gaan, rustig aan vooruit…

Rustig aan vooruit
Het jaar 2021 was ook het jaar van een grote opkuis 
in de tuin. Er is een werkgroep Tuinbeleving opgericht 
met bijzonder veel ambitie: zowat het hele domein 
moest eraan geloven! Werkelijk geen enkel hoekje is 
aan hun aandacht ontsnapt. Met de hulp van een top-
team van vrijwilligers, is er gewied, geplant, geverfd, 
getimmerd en zijn er verschillende nieuwe terrasjes 
aangelegd. En het resultaat mag er zijn: we kunnen 
weer fier zijn op onze tuin en volop genieten. 

De coronamaatregelen veranderden ook in 2021 nog 
geregeld en dus kregen we ook dit jaar weer alle kan-
sen om onze flexibiliteit te tonen. Herfstfeesten maak-
ten nog eens plaats voor kaasschotels maar tradities 
zoals driekoningen en sinterklaas bleven op de kalen-
der staan. We hebben er weer het beste van gemaakt.

2021 bracht ten slotte ook extra personeelsmiddelen 
naar de Triangel, in deze helse periode waren die meer 
dan welkom. We gingen ook aan de slag met LiZet, de-
den tussendoor een diepgaande personeelsbevraging 
en we gingen van start met een nieuwe auti-groep.   
Je leest er alles over deze krant.   

Ria De Keyser
Algemeen directeur

     Radio Triangel
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Het coronavirus gaf niet op... maar wij ook niet! 
Waar we in 2020 nog werden verrast door het coronavirus, waren we in 2021 al 
veel rustiger.  We beschikten intussen over het nodige beschermingsmateriaal 
en wisten veel beter wat er ons te doen stond om het virus buiten de voorziening 
te houden, al waren er natuurlijk nooit garanties.  Tegelijk wilden we het dage-
lijks leven leefbaar houden en is er dus opnieuw alles aan gedaan om, binnen 
het keurslijf van de strenge maatregelen, activiteiten en gezellige momenten te 
creëren die het dagelijks leven van onze cliënten kleur hebben gegeven. De vei-
ligheid en gezondheid van onze cliënten stond daarbij altijd op de eerste plaats.  

De vaccinaties
Op 25 en 26 februari en op 18 en 19 maart was het alle hens aan dek voor onze vaccinaties. 
Zowel de eerste als de tweede vaccinatieronde verliepen zeer vlot. Nog nooit zagen we zo-
veel opgewekte en blije gezichten aanschuiven voor een prik. En bij de cliënten die het toch 
even moeilijk kregen, deed een koekje als afleidingsmanoeuvre wonderen. En het personeel 
genoot na de prik van een kwartiertje rust in het zonnetje...

De bijwerkingen vielen al bij al goed mee en het feit dat we met z’n allen gevaccineerd wa-
ren, was heel geruststellend.  Het was natuurlijk nog geen reden om de teugels te vieren en 
maatregelen te lossen, maar toch was het een hele geruststelling dat we niet meer zo ziek 
zouden worden mocht het virus toch nog eens in de Triangel binnensluipen. 
 

Radio Triangel: samen knallen!
 
Een paar medewerkers kregen het lumineuze idee om radio te maken voor luisteraars 
binnen en buiten de Triangel. Dat was een schot in de roos! Een zonnige dag in combinatie 
met de nodige apparatuur en een oliebollenkraam bleek een magische formule. Iedereen 
kon meeluisteren, plaatjes aanvragen of iets komen vertellen in de micro. Verspreid over 
het terrein zaten groepjes te genieten. Onder de titel ‘Samen knallen’ praatten DJ Petra en 
DJ Thomas een hele dag liedjes aan elkaar, goed voor een vrolijke sfeer in het hele huis!

Petra en Thomas, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te organiseren?
DJ Petra: welja, na bijna een heel jaar vol coronamiserie, kregen we toch serieus last van 
knaldrang. En wij niet alleen… we voelden in heel de Triangel een grote nood aan sfeer, 
aan ontmoeting, aan verbinding. Omdat echt samenkomen nog altijd niet mocht, kwamen 
we al snel uit bij een radio-uitzending. Het leek ons een goed idee om verzoekjes te ver-
zamelen en zo wat interactie te creëren tussen de verschillende leefgroepen of diensten.
 
En is dat een beetje gelukt?
DJ Thomas: ja gij! We kregen vooraf al tientallen verzoekplaatjes toegestuurd en ook 
de dag zelf bleven de vragen maar komen via de live chat. Al goed dat we voor een hele 
dag gegaan zijn, want zelfs nu hebben we niet alles kunnen draaien. Het was ongelofelijk 
hoeveel mensen er een plaatje hebben aangevraagd en ook hoeveel mensen er geluisterd 
hebben. Volgens onze technieker is er vanop 361 toestellen afgestemd op ‘Radio Triangel’, 
zowel binnen als buiten de Triangel. Dat hadden we nooit durven dromen!  

Plaatjes draaien, presenteren, een chat… hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
DJ Petra: voor zoiets als een live-uitzending moet je natuurlijk de juiste apparatuur heb-
ben en de juiste software. Onze Jacky van de technische dienst heeft daar allemaal voor 
gezorgd, met dank aan Argon. Dat was de noodzakelijke voorwaarde… zonder techniek 
waren we niets. Die mannen zijn echt fantastisch!

DJ Thomas: en ook de redactie-assistentes mogen we niet vergeten vermelden. Zij hiel-
den de chat in de gaten om boodschappen aan ons door te geven of om berichtjes te 
beantwoorden, dat was ook wel echt handig. We zijn ook blij dat we de ruimte van het 
luchtkussen konden gebruiken als studio. Eerst wilden we het zoals Radio Gaga in een klein 
caravannetje doen, maar bij nader inzien was de ruimte van het luchtkussen wel beter.  Het 
was heel mooi weer die dag en zo konden de groepen eens langs de grote raampartijen 
passeren om ons bezig te zien, en wij hen!

Hela hola… toch geen samenscholing?!
DJ Petra: wees gerust, zowel in de studio als daarbuiten was het helemaal veilig en 
volgens de regels. In de studio waren Thomas en ik gescheiden door een plexiglas en de 
studiogasten die langskwamen stonden ook op voldoende afstand, aan een microfoon die 
telkens werd ontsmet. Dat hebben jullie niet gehoord, maar ik heb het gezien.
DJ Thomas: en buiten hebben we veel cliënten zien dansen in hun bubbels, op voldoende 
afstand van elkaar en zeker niet allemaal tegelijk. Het was safe. 

En voor herhaling vatbaar dus? 
DJ Thomas: Zeker weten! Er volgen vast nog meer uitzendingen want zolang er liedjes 
zijn, kunnen wij radio maken. Dat was ook zo mooi aan Radio Triangel: alles kon en alles 
mocht, van Willy Sommers tot Rammstein en dan weer naar K3… we kunnen elk genre 
aan. Het openingsnummer hadden we natuurlijk gereserveerd voor onze directeur. Zij 
vroeg ‘Heroes’ aan van David Bowie, opgedragen aan alle medewerkers. Héél toepasselijk!

Willy de wandelende concertbus
 
Corona legde ons heel veel beperkingen op… maar het ligt hier natuurlijk in onze aard 
om te zoeken naar wat wél mogelijk is.  En omdat we in de Triangel wel houden van een 
streepje muziek, was er al snel een nieuw concept geboren: een rijdend optreden!  

Eind december 2020 klom Wilma (William Buts en Bart Mareen) aan boord van de wan-
delbus en op 5 januari 2021 was het de beurt aan T42 (Tea for Two) met Geert Faes, 
Peter De Zutter en Bart Mareen. De muzikanten deden de toer van de voorziening en 
maakten verschillende stops.  Goed ingeduffeld en op veilige afstand van andere bubbels 
konden we zo genieten van een deugddoende en hartverwarmende namiddag.
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Joepie, verhuisd!
In september 2020 verhuisden 36 cliënten naar de 
Veldbloem, de nieuwe woonunit op ons terrein. In 
juni 2021 deden we dat opnieuw: 34 cliënten namen 
hun intrek in ‘de Boomgaard’ er vlak naast.  In totaal 
kregen dus 70 cliënten zo een nieuwe thuis in een 
mooie woning, met een ruime eigen kamer.  

Modern en functioneel
Het zijn beide moderne en functionele gebouwen geworden 
met vooraan een nieuwe parking met groen die ook meteen 
het straatbeeld een nieuw uitzicht en moderne look geeft.  

Goed gespaard
De realisatie is een lang proces geweest, met een goede 
voorbereiding. Het begon met gewoon te sparen, want ook 
al wordt de Triangel gesubsidieerd door de overheid en kon-
den we voor de realisatie van de nieuwbouw rekenen op hun 
steun, de overheid betaalt lang niet alles. Zij voorziet maxi-
mum 50 % van de kostprijs en met de stijgende bouwprijzen 
is dit zelfs heel wat minder. Bovendien legt de overheid ook 
heel wat bijkomende eisen op qua energie, brandveiligheid 
en andere technische specificaties waardoor het bouwen ook 
vaak duurder wordt. 

Dreamteam
Gelukkig konden we hierbij rekenen op een deskundig ar-
chitectenbureau, deskundige ondersteuning vanuit Tabor en 
ook binnen de Triangel zelf hebben natuurlijk ook heel wat 
mensen hun steentje bij gedragen. Het was een mooi staal-
tje van teamwerk om de beide projecten van ontwerp tot en 
met de verhuis tot een goed einde te brengen. Kostprijsop-
volging, technisch correcte uitvoering en functionaliteit zijn 
de streefdoelen, gekoppeld aan de esthetische verwachtin-
gen en alle pedagogische bijzonderheden en eisen. 

Spannend
Zo’n verhuis is natuurlijk ook een belangrijk en best wel span-
nend life-event voor onze cliënten, dat met de nodige zorg 
moet gebeuren. Dit proces werd dan ook grondig voorbereid, 
op maat van elke cliënt. De meest geschikte leefplek aan elke 
cliënt bieden, is daarbij ons streefdoel. De PION, onze dienst 
pedagogisch-inhoudelijke ondersteuning, ontwierp zelf een 
instrument om het verhuisprofiel van elke cliënt in kaart te 
brengen en er is ook een vorming georganiseerd rond het 
thema verhuis.  Zowel de voorbereiding, de verhuis zelf als 
de nazorg stonden telkens in het teken van kwaliteitsvolle 
zorg.
 

Masterplan
Met de verhuis naar de Boomgaard is de bouwhonger van 
de Triangel nog niet gestild: er staat al een nieuw project op 
stapel, een volgende fase in ons masterplan. In de Molen-
dreef komen er 16 nieuwe studio’s die de 40 jaar oude wo-
ningen ter hoogte van nummer 55 zullen vervangen. Want 
al onze cliënten moeten de zorg en het comfort krijgen dat 
ze verdienen. Dat betekent een mooie eigen kamer, goed  
sanitair, eigentijdse materialen, licht en ruimte. We blijven 
dus investeren! 

‘Beveiligend verblijf’ evolueerde in 2021 naar ‘Vei-
lig Verblijf’. We voeren deze inhoudelijke wijziging 
door in alle facetten van onze werking, van het 
concept tot de praktijk. Veilig Verblijf krijgt meer 
vorm, letterlijk in de infrastructuur en de organi-
satie, maar ook theoretisch en inhoudelijk, waar 
we de visietekst concretiseren in een draaiboek. 

Verbinding
Jongeren in Veilig Verblijf zijn in nood, maar hebben voor-
al nood aan verbinding: met zichzelf, met hun context 
en met de maatschappij. Als organisatie versterken we 
onze verbinding tussen Jeugdhulp Don Bosco en Zorg- 
en Onderwijsgroep de Triangel. De netwerkorganisaties 
installeren een stuurgroep met een nieuwe identiteit. Sa-
men met de partners in Oost-Vlaanderen verbinden we 
ons met de praktijk en richten het praktijk lerend netwerk 
Oost-Vlaanderen op. 

Vanuit academisch perspectief installeren we een panel 
van experten rond Veilig Verblijf met Ugent. We onder-
steunen op verschillende domeinen wetenschappelijk on-
derzoek en creëren samenwerkingsverbanden met onze 
partners. 

Detailwerking
Veilig Verblijf is een detailwerking, ook op het vlak van 
accommodatie. We finetunen uitvoerig het architecturaal 
concept tot het kleinste detail. Een goede, veilige, aan-

gepaste infrastructuur is een belangrijke eerste stap om 
rust te kunnen bieden aan jongeren. Het concept laat toe 
om te differentiëren en de infrastructuur aan te passen 
op maat van de jongeren. De ene jongere zal meer of 
andere ‘veiligheid’ nodig hebben dan de andere, ook af-
hankelijk van de fase in het traject. De zoektocht naar het 
evenwicht tussen veiligheid en perspectieven is een com-
plexe oefening, maar het harde werk loont! We kunnen 
dan ook met trots onze plannen voorstellen. Het gebouw 
beantwoordt aan de vooropgestelde doelstelling van het 
leef- en werkklimaat. 

De accommodatie faciliteert veiligheid voor de jongeren 
en de medewerkers, maar biedt ook perspectieven om te 
differentiëren. Deze veilige accommodatie creëert moge-
lijkheden. Door risico’s op fugue, materiële en emotionele 
schade te voorkomen, ontstaat er ruimte om therapeu-
tisch te werken met de jongere en tot persoonlijke groei 
te komen.

Zinvol
We zetten daarom sterk in op zinvolle dagbesteding. 
Onderwijs en ateliers zoals boerderij, moestuin, hout-
bewerking, koken, onderhoud, sport en vrije tijd zijn ‘de 
voeding’ in onze organisatie. We hebben alvast de ingre-
diënten zorgvuldig uitgekozen. Het bindmiddel is het sa-
men doen. Het peper en zout is de power die we hebben 
om dit concept realiteit te laten worden in 2023.

Van beveiligend naar veilig verblijf

Eind augustus 2021 is in het MFC een nieuwe leef-
groep ‘De Reiger’ opgestart voor 7 kinderen met 
autisme en een ernstig verstandelijke beperking. 
De Reiger vervangt ‘het Paviljoentje’.  

Goed voorbereid
De startvergadering vond plaats in februari 2021. Vanuit 
een gezonde ambitie en kennis van autisme creëerden we 
randvoorwaarden voor de toekomstige bewoners om zich 
goed en veilig te voelen in de nieuwe leefgroep. Met een 
nieuw samengesteld team van enthousiaste leefgroeps-
begeleiders gingen we samen met de PION, gezinsbe-
geleider en clusterverantwoordelijke aan de slag rond de 
pedagogische visie, de accommodatie en de nieuwe be-
woners met hun specifieke zorgvragen.

Aangepaste accommodatie
In het gebouw ‘Distel’ is het voor de Reiger bestemde 
gedeelte grondig onder handen genomen om er een 
auti-vriendelijke werking mogelijk te maken. In samen-
werking met de technische dienst zijn er extra ruimtes 
bijgemaakt en werden kamers gestript en beveiligd. Met 
VIPA-subsidies zijn er onder andere aangepaste bedden 
en een blijfstoel aangekocht en is er een kalme ruimte 
afgewerkt. Ook de tuin is volledig opnieuw ingericht, met 
een extra beveiligd deel. Alles werd opnieuw geverfd, 
klaar voor een nieuwe start!

De pedagogische visie in de praktijk
In de Reiger wordt preventief gewerkt met extra aan-
dacht voor duidelijkheid en voorspelbaarheid als routine, 
los van vaste tijdstippen. Werken op maat van de cliënt 
staat centraal. We proberen accuraat in te spelen op de 
(zorg)vraag van het moment, het kunnen en aankunnen 
van de cliënten. We lopen als begeleiding niet vast in tijd-
schema’s. Zo houden we onszelf en de cliënten flexibel 
ondanks hun autisme. 

Daarnaast wordt creatief ingezet in op prikkelregulatie, 
onder meer door op zoek te gaan naar alternatieven voor 
de eigen vrijetijdsruimte. 

We organiseren het dagprogramma op maat van de  
cliënt, we gaan op zoek naar activiteiten die voor rust of 
net extra prikkels zorgen, we voorzien multifunctionele 
ruimtes die ons toelaten te variëren in functie van aan-
bod. We begeleiden in groep waar mogelijk, individueel 
waar dit nodig is. We gaan altijd op zoek naar een goede 
balans tussen de identiteit en eigenheid van De Reiger en 
wat de cliënten nodig hebben. Prikkelregulatie is dus niet 
gelijk aan prikkelreductie. 

De centrale vraag is steeds: “hoe maken we als team de 
dag van onze cliënt met autisme en verstandelijke beper-
king zo eenvoudig en waardevol mogelijk?”

Vrijheidsbeperking proberen we tot het minimum te be-
perken. We zijn ambitieus en stelden als doel een werking 
uit te bouwen waar geen pauzeruimte of fixatiebed nodig 
is. Tot nu toe is dit gelukt. Bij elke vrijheidsbeperkende 
maatregel bekijken we kritisch of er een alternatief voor-
handen is dat niet of minder ingrijpend is. 

Naar school
Naast de leefgroepswerking is er vanuit de Reiger ook een 
intensieve samenwerking met de school. Elk dagdeel gaat 
een begeleider van de leefgroep een deel van de klaswer-
king mee ondersteunen op maat van de leerlingen. 

Nieuwe kindergroep: de Reiger
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De kanteling 2.0

Maak kennis met LiZet

De Triangel als piloot
Er beweegt veel in de zorg voor mensen met een beper-
king. De vermaatschappelijking zorgt voor schaalvergro-
ting en nog meer werken in partnerschappen. Acht jaar 
geleden al ging de Triangel daarom voor een organisatie-
kanteling met een nieuwe verdeling van verantwoorde-
lijkheden. Daarna zorgde de invoering van de persoons-
volgende financiering ervoor dat we meer cijfermatig 
moeten werken en recent gebeurde er ook een fusie met 
vzw Home Thaleia uit de Pinte. In 2019 kwam de vraag 
bovendrijven hoe we ons opnieuw konden verbinden, en 
of de manier waarop we georganiseerd waren en overleg-
den nog wel duidelijk en passend was. Het aanbod van de 
TABOR-groep om als pilootorganisatie deel te nemen aan 
het LiZet-project, kwam dus op een goed moment.

Medische dienst aan zet
We gingen van start met de medische dienst. Daar was 
LiZet vooral een manier om dieper te verbinden met el-
kaar rond thema’s die daarvoor niet uitgesproken werden. 
Het team werd zich bewust van hun sterktes en valkuilen 
en kon vandaaruit bijsturen. Een rolverdeling hadden ze 
wel, maar die was niet eerder geëxpliciteerd en dus was 
er voor mensen weinig ruimte om echt te kiezen of van 
rol te veranderen. Dankzij die toepassing van LiZet is die 
ruimte er nu wel.

“Ik heb dankzij LiZet veel bijgeleerd over mezelf: wat ik in mijn 
loopbaan belangrijk vind maar ook wat mijn valkuilen zijn. Zo 
bleek dat ‘grenzen stellen’ niet alleen een persoonlijke uitdaging 
is, maar ook voor ons team. We zeggen al snel: “We zullen het 
zelf wel doen”. Ook als het niet onze taak is. Sinds we ons hiervan 
bewust zijn, bakenen we beter af met positieve gevolgen voor ons 
welzijn en het uitvoeren van onze kerntaken. We geven vragen 
ook sneller door naar waar ze wel horen.” 
- Maurane Van Rie, verpleegkundige (links op de foto)

Middenkader en directie
Voor het middenkader was onder meer het denken in rol-
len en de rolverduidelijking essentieel. Daar zijn we sinds 
het najaar van 2021 volop mee bezig voor de functie van 
clusterverantwoordelijke. We werken met kernrollen, die 
iedereen opneemt, en optionele rollen, die door het col-
lectief moeten opgenomen worden maar die niet elke 
clusterverantwoordelijke afzonderlijk moet doen. Deze 
rollen kunnen we vervolgens gaan verdelen, rekening 
houdend met ieders interesses en sterktes.

“Bij DVC De Triangel willen wij van LiZet echt onze ‘huismetho-
diek’ maken. Mijn droom is dat alle teams een LiZet-traject kunnen 
doorlopen in de komende jaren. Dat kan zorgen voor verbinding, 
duidelijkheid, een betere verdeling van taken en dus meer effici-
entie en rust. Ja, wij zijn absoluut fans.”
- Petra Vermandere, LiZet-coach (midden op de foto)

En ook de top trekt mee aan de kar. Onze algemeen di-
recteur staat echt achter LiZet en was dus ook bereid 
om samen met de directie en het middenkader door de 
methodiek te gaan. 

AMS, Taborgroep en Workitects ontwikkelden met de steun van ESF een toolbox voor teams die meer zelforganiserend willen worden. De toolbox bestaat uit 
een set van speelse methodieken waarmee teams aan de slag kunnen gaan, samen met een LiZeT-coach. LiZet staat voor ‘Loopbanen in Zelforganiserende 
Teams’ en stelt medewerkers en teams in staat om meer betrokken te zijn in hoe taken en rollen worden ingevuld en verdeeld op een manier dat ook de loopba-
nen van de teamleden ondersteund worden. Een win-win voor de teamleden, het team als geheel en voor de organisatie.  

Het zorglandschap (met niet in het minst de invoe-
ring van de PersoonsVolgende Financiering,…) en 
de situatie op de arbeidsmarkt evolueerde de voor-
bije jaren razendsnel. De Triangel trachtte zich op 
al deze veranderingen zo goed mogelijk voor te be-
reiden.  Reeds in 2014 koos DVC De Triangel voor 
een ‘kanteling’ en ging van een verticale naar een 
horizontale organisatiestructuur. Het garanderen 
van kwaliteitsvolle flexibele zorgtrajecten in ge-
deelde verantwoordelijkheid met de cliënt en zijn 
netwerk en dit in een gewijzigde maatschappelijk 
context, was hierbij het doel.  Ondertussen zijn we 
heel wat jaren verder. Tijd dus voor bezinning en 
reflectie.  

In samenwerking met Wilde Zwanen (werkplekarchitecten) 
en Tabor werd een werkmethode uitgerold. Een schrifte-
lijke bevraging bij het middenkader en de administratie, 
gesprekken met de werkvloermedewerkers in focusgroe-
pen,… en een terugkoppeling van de resultaten bij de ver-
schillende functiegroepen, diensten en directie.

Uit deze bevraging kwamen een aantal belangrijke aan-
dachtspunten naar voren:
• werken aan de verbinding (over de diensten heen)
• rollen en kaders duidelijker maken
• de cultuur van een IAO (innovatieve arbeids organisa-

tie) bij alle medewerkers laten doordringen
• werk maken van een vlottere administratie (ook de 

machine achter de werking laten “mee-kantelen”)
• aandacht voor zorg voor personeel
• een antwoord vinden op de personeelsschaarste

We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben een 
aantal belangrijke keuzes gemaakt.
Daarvoor werd, in samenspraak met Raad van Bestuur en 
Directie, een ambitieus HR-plan uitgewerkt voor de ko-
mende jaren.  Petra Vermandere en Jo Degroote werden 
verantwoordelijk voor het HR-luik. 

Verder werd er de keuze gemaakt voor LiZet als ‘huisme-
thodiek’. Een 2-daagse met de clusterverantwoordelijken 
was de start van een heuse uitrol over de hele werking 
heen. En een nieuwe  projectmedewerker kijkt waar onze 
administratieve processen ‘LEAN’ kunnen worden gemaakt.

Maar hier blijft het niet bij. We plannen een nieuwe  wel-
zijnsbevraging bij alle medewerkers. We gaan verder op 
zoek naar wat we willen Behouden, Ontwikkelen en Losla-
ten (BOL). Doorkantelen en doorgroeien dus, naar de In-
novatieve Arbeidsorganisatie waar werknemers met Goes-
ting keihard kunnen doen waar ze zo goed in zijn: zorg 
dragen! Want #onzeheldendragenzorg. 

Leidinggevende ervaarden zelf wat de visie en aanpak in-
houdt. Dat maakt een groot verschil in draagvlak en draag-
kracht om de methodiek verder in te zetten binnen de teams.

Van versnippering naar overzicht
LiZet helpt ons om van versnippering naar overzicht te 
bewegen en efficiënter te werken. In onze organisatie ne-
men mensen graag en veel initiatieven: deelnemen aan 
projecten van externen, nieuwe vormingen voor collega’s 
op poten zetten, interne verbeteracties uitvoeren, enz. 
Maar het ontbrak al eens aan duidelijkheid over verant-
woordelijkheden en mandaten. Nu is daar van bij de start 
aandacht voor, is er een betere verdeling en gaan mensen 
in groepjes aan de slag zodat er back-up is.  

“Via LiZet zagen we ook mogelijkheden om meer in te zetten op talen-
ten zodat we, los van de functie van mensen, op deze basis mandaten 
kunnen verdelen. Een voorbeeld: we hebben al jaren een beurtrol voor 
het organiseren van feesten. Sommigen vinden dit leuk of staan er 
neutraal tegenover, anderen hebben er ronduit een hekel aan. Thomas 
wordt er helemaal blij van. Daarom neemt hij voor de komende periode 
deze trekkersrol op zich. Iedereen content! En als hij het beu is na een 
paar jaar, dan bekijken we het opnieuw.”
- Katrijn De Causmaecker, clusterverantwoordelijke (rechts op de foto)

Nieuwe overlegstructuur
Een ander zeer concreet resultaat is een nieuwe overleg-
structuur. Via de oefeningen durfden we in vraag stellen 
of het wekelijkse clusteroverleg nog nuttig ingevuld werd. 
Dat resulteerde in de beslissing om minder frequent en 
langdurig met zijn allen te overleggen enerzijds en de 
oprichting van werkgroepen anderzijds. Daar kunnen we 
veel gerichter aan de slag. 

Voor mij is de hele benadering een topper. Ik heb zelf al veel 
teamcoachings begeleid vanuit verschillende methodieken en wat 
ik merkte is dat LiZet veel veiligheid biedt. Het blijft gaan over 
je werk, het is speels maar wordt niet wollig en is absoluut niet 
bedreigend. Bovendien wordt het nooit saai dankzij de afwisseling 
van methodieken: reflecteren, schrijven, plakken, kaartjes kiezen, 
rondlopen… Dat alles zorgt voor dynamiek en veel openheid.” 
- Petra Vermandere, LiZet-coach (midden op de foto)

Foto’s: Thomas De Boever - Tekst: met dank aan Lisa Coppin & Verso

ECQare is een software-oplossing voor de Jeugd-
hulp en  Gehandicaptenzorg. Administratieve ver-
eenvoudiging staat centraal: hoe minder tijd er 
wordt gestoken in administratie, hoe meer tijd be-
geleiders kunnen besteden aan de cliënten. 

In 2020 namen we het administratieve luik van  
eCQare reeds in gebruik, in 2021 volgde het zorgluik. En 
dit getuigde van een sterk staaltje teamwork. De ‘SPOCS’ 
(single points of contact – het is niet enkel in de zorg 
dat we graag afkortingen gebuiken) wijdden een groepje 
van 10 key-users in in de geheimen van het program-
ma en deze gaven op hun beurt op twee weken tijd hun  
eCQare-kennnis door aan de hele Triangel via een ver-
plichte vorming. De dienst ICT toverde voor de gelegen-
heid een vergaderlokaal om in een computerklas zodat 
iedereen de theorie meteen aan de praktijk kon linken. 

De overstap naar eCQare bleek een enorme meerwaarde 
op alle vlak. Het programma is overzichtelijk, gebruiks-
vriendelijk en zit logisch in mekaar, ook voor wie niet zo 
handig is met computers. 

We maakten een bewuste keuze om met een deel van 
het programma te starten en introduceren af en toe een 
nieuw luik. Het is dus ‘work in progress’, maar het pro-
gramma zelf is ook nog steeds in volle evolutie en krijgt 
regelmatig een update om het nog beter aan te passen 
aan de vragen en noden van de voorzieningen en dien-
sten die het gebruiken. 

Start to eCQare 
- elektronisch cliëntendossier -
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Ons eigen lichtfestival 
 
Om het jaar in schoonheid te eindigen, verwenden de therapeuten ons met een waar licht-
festival.  Rondom het Bernadetteplein en de cafetaria werden er verschillende opstellingen 
gemaakt, allemaal even mooi en betoverend.  Het werd een prachtig geheel, dat door velen 
is bewonderd.

Elke medewerker van de Triangel streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven voor elke cliënt. Om dit waar te maken, krijgt iedereen de kans zijn of haar 
eigen leertraject vorm te geven. Goede ondersteuning vraagt naast engagement 
immers ook deskundigheid.  Daarom kan een organisatie als de onze niet zonder 
een goed beleid rond vorming, training en opleiding (VTO). En dat is in 2021 uitge-
werkt in een nieuwe visietekst.   

Drie niveaus

-  Als organisatie willen we de vinger aan de pols houden bij de maatschappelijke en inhou-
delijke evoluties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen 
bijblijven maar ook voorop gaan en mee sturen in deze ontwikkelingen is een opdracht die 
we enkel kunnen uitvoeren door ons te blijven informeren en vormen. 

-  Als team delen we de verantwoordelijkheid voor het dagdagelijks organiseren van (een deel 
van) de zorg. Hierbij is deskundigheid op vlak van het ortho(ped)agogische, het therapeuti-
sche, het contextgerichte en het praktische belangrijk. We krijgen en nemen kansen om als 
team efficiënt en positief samen te werken.

-  Elke medewerker krijgt de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zijn of haar sensi-
tief-responsieve grondhouding aan te vullen met inzichten, kaders, ervaringen,… De uit-
komst van dit persoonlijk traject is het komen tot een ‘geschoolde intuïtie’.

We vertalen bovenstaande noden in een rijk en actueel vormingsaanbod. Hierbij gaan we uit 
van onze eigen sterktes en delen we de kennis die we in huis hebben. Anderzijds willen we 
ook een ‘open huis’ zijn waarin we deskundigheid van buitenaf aantrekken en opzoeken. 

Verschillende leervormen

In ons vormingsaanbod onderscheiden we verschillende vormen van leren want mensen leren 
en ontwikkelen op verschillende manieren. We zoeken telkens naar een match tussen wat 
moet geleerd worden, wie het moet of wil leren, wat de doelstellingen zijn en hoe we dit dan 
best organiseren in functie van een zo groot mogelijke leerwinst en implementatie. 

Iedereen die in de Triangel werkt, verdient op het 
einde van zijn of haar loopbaan een eerbetoon en 
eeuwig respect... maar niet iedereen ‘haalt’ het 
jaarverslag.  Voor Renaat Jonckheere maken we 
graag een uitzondering, omwille van zijn bijzon-
dere staat van dienst én zijn bijzonder hartelijke 
relatie met zowel cliënten, ouders en familieleden, 
medewerkers, enz.  Iedereen kende Renaat en 
Renaat kende iedereen.  

Renaat kwam naar de Triangel in 1980, werd pe-
dagogisch directeur en nadien coördinator van de 
dagbesteding en de therapeuten. Hij is de man 
die inclusie in de Triangel op de kaart heeft gezet.  

Bedankt voor zoveel inzet, geniet nu maar van je 
pensioen!   

Daar gaat Renaat... 

De belangrijkste leervormen die we in de Triangel gebruiken, zijn: leren door observatie en 
reflectie, leren van elkaar onder de vorm van intervisie, aanleren van vaardigheden, ‘hoorcol-
lege’, training, studiebezoek, coaching,…

VTO als gedeeld traject 
Om een gevarieerd en uitgebalanceerd VTO-programma aan te kunnen bieden, worden de 
noden van medewerkers uit de zorg tweejaarlijks in kaart gebracht. De PION verwerkt deze 
samen met andere relevante of verdiepende thema’s tot een VTO-aanbod. De medewerker 
staat (in samenspraak met zijn/haar verantwoordelijke) zelf in voor het uitstippelen van zijn/
haar VTO-traject. 

VTO als deel van het geheel
Het VTO-beleid en -aanbod sluit aan bij de (ped)agogische visie of brengt vernieuwende the-
ma’s aan die deze visie verder aanscherpen. Wanneer de medewerker een opleiding wenst te 
volgen die minder aansluit bij onze visie, wordt dit besproken. Er is een duidelijke link tussen 
het VTO-aanbod, het beleidsplan en de visie en missie van de Triangel. 

VTO: niet vrijblijvend
Sommige vormingen zijn verplicht en kunnen door één of meer personen per team of dienst 
gevolgd worden. Op deze manier bouwen we aan een sterke gemeenschappelijke basis.  
Andere vormingen zijn eerder vrijblijvend en zien we als een gemotiveerde keuze van de me-
dewerker. De opgedane inzichten en kennis vertalen naar de praktijk is een oefening die men 
samen met het team en eventueel met ondersteuning van de lesgever maakt.

Actieve inbreng
De actieve inbreng van de deelnemers is een belangrijk kenmerk van onze opleidingen en 
vormingen. Dat is een bewuste keuze, want kennis die aansluit bij de beleving van medewer-
kers en die vertrekt van hun concrete noden, is het meest bruikbaar. Bovendien beschikken de 
medewerkers over heel wat ervaringen en (soms impliciete) inzichten, die in een interactieve 
context aan bod kunnen komen, wat ook weer het leerproces (bij henzelf en de anderen) 
bevordert.

Visietekst Vorming, Training en Opleiding

Wat gebeurt er daar? 
Verschillende initiatieven vonden er al een plekje, 
zoals inpakken voor Feestvarken vzw, Mooimakers, 
verzamelen van plastic dopjes en kroonkurken, in-
foavonden over duurzame mobiliteit, dagbesteding 
voor cliënten uit de 5 voorzieningen waaronder de 
Triangel, enzovoort. Ook de maandelijkse buurtbab-
bel, een initiatief van de omwonenden, vond al een 
eerste keer plaats. Er wordt nu nog hard gewerkt aan 
de opstart van het stationswinkeltje en we hopen in 
2022 een degelijke keuken te kunnen installeren.  
Eens dat gebeurd is, staat de officiële opening nog op 
het programma en Onder ’t Perron doet ook mee aan 
de Dag van de Zorg op zondag 15 mei 2022. Plannen 
genoeg!

Meer info over werking en doelstellingen  
van het buurtpunt:

https://www.facebook.com/ondertperron  
of www.ondertperron.be

Onder ‘t perron op ‘t goede spoor 
 
Zoals zoveel organisaties en projecten, heeft ook buurtpunt Onder ’t Perron in 
Landegem nogal wat coronavertraging gekend… maar intussen is de werking 
opgestart en was er zelfs al een opendeurdag.  De trein is vertrokken!
 
Opendeurdag
Op zaterdag 9 oktober 2021 stonden de deuren wagenwijd open om buurtbewoners en 
andere sympathisanten te laten kennismaken met de organisaties achter het buurtpunt.  
Tientallen nieuwsgierigen deden mee aan de rondgang bij de 5 initiatiefnemers (Ten Dries, 
Verburght en De Vierklaver uit Landegem en de Triangel en Humival uit Lievegem). Het 
werd een gezellige bedoening, met koffie, taart en vooral veel goesting!  

 

#onzeheldendragenzorg
Vlak voor en ook nog een beetje na de feestdagen werden de medewerkers van de Triangel 
verrast met 22 persoonlijke videoboodschappen van bekende Vlamingen. Allemaal prezen 
ze het doorzettingsvermogen van onze zorgmedewerkers en wilden ze hen een hart onder 
de riem steken. Gedurende 22 dagen werd er elke dag een filmpje gepost en de compilatie 
kwam ook op onze facebookpagina.  De filmpjesactie was het eerste wapenfeit van onze 
nieuwe HR-tandem Jo Degroote (ook verantwoordelijke Inclusie) en Petra Vermandere (ook 
clusterverantwoordelijke voor Dagbesteding en Therapeuten).   

We zijn de 22 BV’s enorm dankbaar: presentatrice Evy Gruyaert, beatboxkampioen Kjell De-
scheemaecker, voetbalmascotte Ben Buffalo, zanger Wim Soetaer, doelman Sammy Bossut, 
muziekduo Geert Faes en Petra, oud-collega Lieve Rimbaut, presentator Peter van De Veire, 
komiek Piv Huvluv, acteur Marijn Devalck, Triangel-fenomeen Renaat Jonckheere, actrice 
Veerle Dobbelaere, triatleet en coach Marc Herremans, Lievegems burgemeester Tony Ver-
meire, acteur Walter De Groote, voetbalscheidsrechter Bram Van Driessche, zangeres Isa-
belle A, accordeonist Marino Punk, zangeres Eefje De Visser, actrice Hilde De Baerdemaeker, 
tv-figuur Stephanie Planckaert en wielrenner Pieter Serry.     

Onder de hashtag ‘onzeheldendragenzorg’ verschenen er in de eindejaarsperiode ook bemoe-
digende en waarderende boodschappen op ramen en deuren.  
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De werkgroep ‘Tuinbeleving’ startte in 
april met een ambitieus, samenhangend 
en toekomstgericht plan voor een gron-
dige vernieuwing van de Triangeltuin. 
Dit omvat vijf aspecten, zoals het logo 
van het project aangeeft: gezellige zit-
plekken, leuke mogelijkheden voor sport 
en spel, kunst, huisstijl voor de tuin en 
inclusie. Met dit einddoel voor ogen was 
er eerst en vooral nood aan ‘grote kuis’. 

Opkuis en herstellingen
De doelstelling van de eerste fase van opkuis 
was om na een half jaar duidelijke verande-
ringen te laten zien. Het dossier ‘Opkuis en 
herstellingen’ omvatte maar liefst 70 project-
fiches met prioritaire klussen waarvan tegen 
het einde van 2021 zo’n 90% afgewerkt was. 
De petanquebaan en de zone tussen de was-
serij en de moestuin waren de eerste plaatsen die veranderden van aanblik. Er ontstonden 
geleidelijk aan drie gezellige zitplekken: in de voormalige kruidentuin onder de dakplataan, 
aan het Paviljoen en naast de wasserij. 

Vele handen maken het werk lichter
Onze vrijwilligers hebben heel véél en goed werk geleverd! Geregeld werkten ook cliënten 
en begeleiders van de dagbesteding mee en was er een fijne samenwerking met de tech-
nische dienst. Het zwaardere grondwerk, het rooien van verouderde struiken en afgeleefde 
bomen en de nieuwe beplanting van de zone aan de hoofdingang werden uitgevoerd door 
een tuinaannemer ‘Gilles en zijn tuinen’. En er kwam nog extra hulp van buitenaf: in juni 
konden we rekenen op het bedrijf ‘March’ om de petanquebaan af te werken met lavendel-
borders. We kregen ook hulp van jongeren van Rotaract die het zithoekje met hangzetel in 
de snoezeltuin vernieuwden. Medewerkers van ING deden in september de voorbereidende 
grondwerken voor het dolomiet terras onder de dakplataan. En ten slotte kwamen militai-
ren van 11e Genie in november nog een nieuw pad aanleggen naar het Paviljoen.

Een meerjarenplan
De werkgroep wil in de verschillende zones met opkuis en herstellingen zo ver mogelijk 
doorgaan om pas daarna af te komen met nieuwe invullingen zoals beplanting, speeltui-
gen, zitbanken, enz… Het tuinproject is een meerjarenplan dat afgestemd is op het mas-
terplan voor de gebouwen om verloren werk en kosten te vermijden. Coördinatie is daarbij 
noodzakelijk en daarom staat de werkgroep Tuinbeleving ook klaar om advies te geven aan  
leefgroepen en diensten met plannen voor hun eigen buitenomgeving.

Samenhang en stijl
Een aantal borders werden beplant met bodembedekkers die ook elders op het domein 
groeien: aan de manege, rondom de parking, aan de wellness, rond de dakplataan en aan 
het Paviljoen. Daardoor ontstaat er een zekere stijl die rust en samenhang moet uitstralen. 
De vrijwilligers hebben vele lopende meters tuinafsluiting weggedaan zoals aan de pick-
nick-zitplek, aan het Paviljoen, naast de Vliering en rond de moestuin, want openheid is 
troef in de nieuwe ‘tuinstijl’ die ingang aan het vinden is. 

Vernieuwde kunstroute met 27 werken
Synchroon met de ingrijpende buitenwerken roerde er ook iets in de werkplaats en in de 
BUSO-school. Daar werd druk creatief gewerkt om in de lente van 2022 te kunnen uitpak-
ken met een vernieuwde kunstroute. De zeven bestaande kunstwerken die al van 2013 
deel uitmaken van de eerste versie van de route, werden geleidelijk aangevuld met maar 
liefst 20 nieuwe werken. En zo komt alles straks mooi samen, als één harmonieus geheel.

Werkgroep Tuinbeleving Samen onbeperkt 
In de Triangel werken we bewust aan een inclusievere samenleving. We bieden dan 
ook een ruim scala aan zorg aan meer dan 400 cliënten, van begeleiding thuis of op 
het werk tot woonondersteuning. Wonen kan centraal op de campus of in een klein-
schaliger initiatief in de buurt: in de Lievegemse straten, in Sleidinge en sinds 2021 
ook in De Pinte.

Pioniers in kleinschalig wonen
Home Thaleia en het Kalliope-huis in de Pinte zijn van oorsprong twee ouderinitiatie-
ven. Thaleia startte in 1998 als één van de eerste in Vlaanderen, Kalliope volgde in 
2020. Het zijn 2 toonaangevende projecten, met het emancipatorisch gedachtengoed 
en inclusie als grondwaarden. Samen met het Groenhuis, een werkplek in het hart van 
De Pinte, vormen zij intussen een toonbeeld van inclusie. De cliënten nemen deel aan 
het sociale leven in de gemeente. Via lokale tewerkstelling in scholen, crèches of de 
bibliotheek kom je overal wel één van onze cliënten tegen. 

Ouders en professionelen vinden elkaar
De laatste jaren volgden de omwentelingen in de sector elkaar in een sneltempo op. 
Het werd duidelijk dat Thaleia voor enorme uitdagingen stond: de invoering van de 
PersoonsVolgende Financiering, de besparingen van de Vlaamse Regering, enz.  Tege-
lijk nam ook de regelgeving en administratieve last alsmaar toe. Dit alles heeft ervoor 
gezorgd dat de druk op de werking van dergelijke kleine initiatieven altijd maar groter 
werd. Waar het vroeger ‘small is beautiful’ was, bleek ‘klein’ nu vooral ‘erg kwetsbaar’ 
geworden…

Een inkanteling van Thaleia/Kalliope binnen de Triangel bood perspectief. Met een 
fusie tussen Thaleia/Kalliope en de Triangel was de toekomst verzekerd en hadden 
de ouders de garantie dat er aan het DNA van hun initiatief niets zou veranderen. 
We zetten volop in op de sterktes van Thaleia/Kalliope en via schaalvergroting gaf de 
Triangel een antwoord op de uitdagingen. 

De start van een nieuw verhaal
De fusie was geen eindpunt, maar een nieuw begin. Ook vandaag nog is het een 
verhaal van wederkerig leren voor iedereen. Medewerkers weten zich nu gedragen 
door een groter geheel.  Door middel van vorming, training en opleiding en intervisie 
ontstaat een inhoudelijke kruisbestuiving. Leren van elkaar staat daarbij centraal. En 
ook de oorspronkelijke initiatiefnemers zijn met veel interesse de wondere wereld van 
de grotere entiteit binnengestapt. De fusie is duidelijk geen puur zakelijk verhaal met 
enkel efficiëntiewinst als drijfveer.   

Nieuwe initiatieven
Binnenkort gaat in de Molendreef in Lievegem de bouw van start van een nieuw 
woonproject. Een nieuwbouw met 16 studio’s voor personen met een beperking. De 
nabijheid van de centrale campus is daarbij een troef. Het is geruststellend voor cliën-
ten om indien nodig een beroep te kunnen doen op de ondersteuning en de expertise 
van de Triangel, terwijl ze toch zelfstandig kunnen wonen.  

Warmste 
Week 2021
Ook de VRT gooide het over een andere boeg 
en koos tijdens de Warmste Week zélf voor  
200 goede doelen. 

Deze keer dus geen gerichte acties van  
Triangel-sympathisanten, maar zelf een  
project indienen en dan bang afwachten  
of we bij de gelukkigen zouden zijn... 

En ja hoor, onze inzending heeft het gehaald!  
Met het project ‘Fietsen naar zelfstandigheid’ 
scoorden we uiteindelijk 16.000 euro voor de 
aankoop van nieuwe aangepaste fietsen en  
ander ‘rollend materiaal’. 



Geslacht, leeftijd en anciënniteit 
 
In 2021 waren er in de vzw DVC De Triangel 506 personeelsleden in dienst. Dat 
zijn er 24 meer dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de fusie met vzw Home 
Thaleia sinds 1 januari 2021. Uitgedrukt in FTE is dit 328,86 ten opzichte van 
308,51 vorig jaar.

Het personeelsbestand bestaat voornamelijk uit vrouwen, met name 81,82%. Dit is 
een daling in vergelijking met vorig jaar. 

Van de 506 werknemers werkt er 70,75% deeltijds. Dit is een lichte daling ten 
opzichte van vorig jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 41,32 jaar en blijft stabiel.

Wat de leeftijd betreft, zien we dat de groep 55-plussers ongeveer 24% uitmaakt 
van het personeel. Het aandeel van de werknemers jonger dan 35 jaar is gedaald 
naar 36,76%.

Dienstanciënniteit en baremieke anciënniteit 
Ons personeel werkt gemiddeld 14 jaar in onze voorziening en de baremieke anciën-
niteit bedraagt iets meer dan 17 jaar. Ongeveer 31% is meer dan 20 jaar in dienst.

Opleidingsniveau
Het aandeel van de masters is licht gedaald en dat van de bachelors is gestegen. 

Vorming, training en opleiding
Het aantal uren opleiding is terug gestegen. Het opleidingspercentage ligt op 0,39% 
en is hoger dan in 2020. 376 werknemers hebben een opleiding gevolgd, goed voor 
2045 opleidingsuren. Door corona zijn er heel wat opleidingen niet kunnen door-
gaan. Hopelijk kunnen we in 2022 terug volop inzetten op VTO. 

Arbeidsverzuim
Het verzuim is gedaald tegenover vorig jaar: van 18,65% naar 16,95%. Binnen dit 
verzuim neem ziekte 76,11% voor zijn rekening. Dit is een stijging waar corona 
zeker een aandeel in heeft.  

In- en uitstroom
In 2021 zijn er 149 personeelsleden ingestroomd en hebben er 136 de voorziening 
verlaten. Daarvan zijn er 21 die hun loopbaan beëindigd hebben en met pensioen 
zijn gegaan. 

Diversiteit 
We merken een stijging van het aantal werknemers met een migratieachtergrond. 
Er waren er 19 en dat zijn er 6 meer dan voordien. Het aantal personeelsleden met 
een arbeidshandicap is gelijk gebleven op 4.  

Multifunctioneel Centrum (MFC) 
In 2021 startten 15 kinderen en jongeren in ons MFC. In vergelijking met de voorbije jaren 
is dit een recordaantal. De opstart van onze nieuwe MFC-groep voor kinderen met ASS (au-
tismespectrumstoornissen) zit hier zeker voor iets tussen. Daarnaast waren er ook heel wat 
uitstromers. De 11 kinderen en jongeren die ons MFC verlieten, deden dat allen omdat ze 
in 2021 21 kaarsjes mochten uitblazen en dus een ‘persoonsvolgend budget na jeugdhulp’ 
(de nieuwe benaming voor de vroegere ‘zorgcontinuïteit’) kregen. 

Van de 11 jongvolwassenen die een ‘persoonsvolgend budget na jeugdhulp’ ontvingen, 
kozen er 10 om hun ondersteuning verder te zetten in de afdeling volwassenen van de 
Triangel.

De gemiddelde leeftijd in het MFC
Aangezien de doorstroom naar de volwassenzorg nu vroeger en vlotter gebeurt door de 
automatische toekenning van een budget, zagen we de voorbije jaren een daling van de 
gemiddelde leeftijd in ons MFC. Dit effect lijkt zich nu te stabiliseren: terwijl in 2019 de 
gemiddelde leeftijd nog daalde van 18 jaar naar 15 jaar, noteren we voor 2021 net als voor 
2020 16 jaar als gemiddelde leeftijd. 

Volwassenen 
2021 bracht ons 6 overlijdens. Daarnaast kozen 3 volwassenen ervoor om met een andere 
dienst of voorziening in zee te gaan of de ondersteuning thuis te organiseren. 
We mochten 16 nieuwe volwassenen verwelkomen. Naast de 10 jongvolwassenen uit ons 
eigen MFC, 4 personen die een PVB hadden ontvangen via prioriteitengroep 2 en één vol-
wassene die overstapte naar de Triangel vanuit een andere voorziening. 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
We hebben in de Triangel in 2021 in totaal 43 volwassenen ondersteund via RTH, dat zijn er 
7 meer dan in 2020. De meeste volwassenen in RTH doen een beroep op de Triangel voor 
mobiele begeleiding bij hen thuis of op de werkvloer (begeleid werken). Bij de volwassenen 
gaat 51,40% van de gepresteerde RTH-punten naar begeleidingen, 26% naar dagopvang 
en 22,60% naar verblijf. Tijdens het coronajaar 2020 was het aandeel dagopvang veel 
kleiner, in 2021 heeft zich dit dus weer genormaliseerd. 

We ondersteunden in 2021 in totaal 50 minderjarigen via RTH. 7 kinderen deden een 
beroep op de RTH-module van “Globaal Individuele Ondersteuning”:  vanuit de Triangel 
ondersteunen we het inclusief traject van deze kinderen met een beperking in het gewoon 
onderwijs of in de reguliere kinderopvang. Bij de minderjarigen is het aandeel dagopvang 
binnen RTH opvallend groter: 74,27% dagopvang tegenover 25,73% begeleiding. 

Het personeel De cliënten 
2021 in cijfers 
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De Triangel ondersteunt 448 cliënten. Net als bij het personeel zijn de dames in 
de meerderheid: 241 vrouwen tegenover 207 mannnen. 

Voor 276 cliënten is de Triangel een tweede thuis: zij verblijven dag en nacht in 
de voorziening. 72 kinderen en volwassenen maken gebruik van ondersteuning 
overdag. De overige groep maakt gebruik van RTH-ondersteuning, mobiele be-
geleiding aan huis of op de werkvloer,… 

De jongste cliënt die op de Triangel een beroep doet is een kleuter van 4 jaar, 
de oudste bewoonster is er intussen 91!
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 Na de hectische periode tussen 13 maart 2020 en 
30 juni 2020, waarin er enkel opvang en dus geen 
echt onderwijs konden worden voorzien, waren onze 
scholen BuBaO, BuBao de EIK en BuSO heel blij om in 
september voor het schooljaar 2020-2021 terug op 
een ‘normale’ manier aan de slag te kunnen gaan. We 
konden weer gewoon onderwijs geven, op maat van 
onze leerlingen. Er werd enkel opvang voorzien tij-
dens de 2 weken extra verlof die respectievelijk toe-
gevoegd werden aan de herfstvakantie en de paasva-
kantie (paaspauze).

 Code geel
 We zijn dit schooljaar gestart in code ‘geel’. Dit betekende 

dat we bepaalde maatregelen dienden te treffen om het on-
derwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo werden onze 
7 BuBaO-klassen in Lievegem onderverdeeld in 3 bubbels: 
een paarse, een rode en een groene bubbel. Aan elke bubbel 
werden vaste leerkrachten en therapeuten (logopedisten, er-
gotherapeuten, kinesisten) gekoppeld. Ook in onze afdeling 
BuBaO De Eik in Eeklo werden de klasoverschrijdende activi-
teiten tijdelijk gestopt. Onze BuSO-klassen werden onderver-
deeld binnen de gekende clusters (auti-, ges-, functionele-, 
en basale cluster). Op deze manier werd het aantal contac-
ten zo beperkt mogelijk gehouden. Dat had als voordeel dat 
je met de leerlingen en collega’s van je eigen bubbel heel in-
tensief samenwerkte en dat je onderling veel en constructief 
contact had. De collega’s van de andere bubbels ontmoetten 
we veel minder. Op dat vlak was het een heel bizar schooljaar! 
 

 

Code oranje
 Op een bepaald moment schakelden we over van code ‘geel’ 

naar ‘oranje’…. Wij pasten ons zeer flexibel aan en verstreng-
den de maatregelen waar nodig. Flexibiliteit is waarschijnlijk 
het woord van het jaar geweest: steeds opnieuw schakelen 
en aanpassen om toch onze school te kunnen ‘open’ hou-
den! Aan ouders en busbegeleiders werd gevraagd om hun 
kinderen niet langer aan de klasdeur te komen brengen of 
ophalen, maar om te wachten in wachtzones of schoolpoort 
tot wanneer leerkrachten en therapeuten de kinderen op-
haalden of tot bij hen brachten.

 
Creatieve oplossingen

  Bepaalde activiteiten, die steeds onderdeel uitmaken van 
onze uurroosters konden dit schooljaar niet doorgaan. We 
konden nu niet gaan snoezelen, niet naar de wellness, niet 
gaan springen op het luchtkussen, niet naar de bibliotheek 
of winkel, niet samen in een auto op stap, niet gaan helpen 
in de werkplaats hier of in andere voorzieningen, … 

 

Buitengewoon onderwijs in coronatijden
Onze leerkrachten en therapeuten waren creatief genoeg 
om deze activiteiten te vervangen door andere leuke 
zaken die in de klas konden doorgaan. Maar we misten 
het… en hoopten dit volgend schooljaar wel weer alle-
maal te kunnen doen! 

 Sint en Piet
 Ook andere belangrijke, jaarlijks terugkerende, evene-

menten dienden in een aangepaste versie door te gaan. 
Zo kwamen Sinterklaas, de goedheilige man, en zijn Pie-
ten niet fysiek naar onze school dit jaar. Omdat dit een 
evenement is waar alle kinderen, dus zeker ook onze kin-
deren, heel hard naar uitkijken, vroegen we toch aan de 
Sint of hij ons op een andere manier kon bereiken. En 
ook de Sint paste zich aan en nam een filmpje op dat elke 
klasbubbel apart kon bekijken. Daarin was te zien hoe 
de Sint en zijn Pieten het speelgoed toch bij de kinderen 
brachten. De Sint gaf ook om een aantal opdrachten, zo-
als een liedje zingen of een dansje doen, die onze kids 
met plezier en enthousiasme uitvoerden! Zo werd het 
toch een dag om nooit te vergeten. Het voordeel is dan 
dat je zo’n filmpje meerdere keren kan bekijken.

 
Leerkrachten

 Ook het personeel zelf kreeg een aangepaste nieuwjaars-
activiteit. We zetten 2021 dus niet in met de gebruike-
lijke nieuwjaarsreceptie, met een etentje en een leuke 
activiteit samen. Neen, het werd een digitale ‘escape 
room’ waaraan iedereen van thuis uit kon deelnemen. 
Een drankje en een knabbeltje werd op school voorzien 
maar iedereen nam dit mee naar huis. Op deze manier 
konden we toch allemaal voor onze webcam klinken met 
elkaar!       

 Paaseitjes
 Onze gekende sponsoracties zoals de paaseieren- en koe-

kenverkoop konden helaas slechts beperkt doorgaan. We 
konden het inpakken en verdelen van de paaseieren en 
de koeken onmogelijk coronaproof organiseren, maar er 
werd wel gezocht naar andere alternatieven die wat geld 
in het laatje brengen. Zo liep er een sponsoractie voor 
onze school op Facebook. Met de opbrengst  hebben we 
speelgoed dat aan vervanging toe was, kunnen vernieu-
wen.

 Digitale versnelling
 Elk nadeel heeft ook zijn voordeel! Omdat we afstand 

moesten houden en meer dienden te telewerken, werd de 
computer onze beste vriend…. We werden vaardiger met 
de computer, zelfs de computerleken onder ons leerden 
zoomen en teamsen om zo toch alle personeelsvergade-
ringen, overlegmomenten, klassenraden, oudercontac-
ten, onlinelessen, Webinars, enz… te kunnen bijwonen. 
Een ware digitale revolutie!! Goed dat het nu zo even 
kan, maar we keken er toch naar uit om weer ‘fysiek, in 
het echt’ te kunnen overleggen met elkaar!

 
   De computerskills van onze leerlingen werden eveneens 

uitgebreid. Omdat we niet meer naar de winkel en de bib 
mochten gaan, leerden we onze leerlingen zelfs digitaal 
shoppen.

 Coronacijfers 
 Gelukkig zijn we van coronabesmettingen gespaard ge-

bleven. Als er toch iemand positief testte, werd dit on-
middellijk in de kiem gesmoord door hoogrisicocontacten 
verplicht thuis in quarantaine te plaatsen. En deze strate-
gie heeft gewerkt. 

 Dankzij de inzet van alle medewerkers en ouders die de 
coronamaatregelen heel strikt naleefden, zijn er geen co-
rona-uitbraken geweest en daar zijn we heel dankbaar 
voor. 

 
  En stilaan werden de maatregelen ook bij ons versoe-

peld…. Begin juni was er de ‘lenteloop’ en hiervoor zetten 
alle leerlingen hun beste beentje voor! Klas per klas leg-
den ze een uitgestippeld loopparcours op het domein van 
de Triangel af. Deze superleuke activiteit werd door ie-
dereen op luid applaus onthaald. In open lucht buiten sa-
men sporten en nadien een echte medaille ontvangen… 
meer moet dat niet zijn om een geluksgevoel te creëren! 
We konden het schooljaar voor onze leerlingen afsluiten 
met een schoolreisje voor elke klas, dat we ook zo veel 
als mogelijk coronaproof uitwerkten. Nog veel meer dan 
andere schooljaren keken we hier met zijn allen heel erg 
naar uit. Eens samen op stap in een andere omgeving 
dan de klas, hoe fantastisch is dat! Meer dan ooit besef-
fen we dat we hier blij en dankbaar voor zijn.

BuBaO
Leerkrachten
In het buitengewoon basis onderwijs zijn er 72 leer-
krachten aan de slag waarvan 66 vrouwen en 6 man-
nen. Het betreft de personeelsleden met vast benoem-
de, tijdelijke of vervangingsopdracht, en dit ongeacht de 
duur en het volume.

Van de 72 personeelsleden wonen er 11 in Lievegem zelf 
en 43 in de ruimere regio (Gent, Deinze, Kaprijke, Eeklo, 
Sint-Laureins, Aalter, Evergem, Maldegem). De overige 
18 wonen elders in Oost-Vlaanderen of daarbuiten. 

Leerlingen
Op de teldag van 1 februari 2021 hadden we in BuBaO  
de Triangel 8 kleuters en 49 lagere schoolkinderen ingeschre-
ven, 39 jongens en 18 meisjes. In BuBaO de Eik waren er op de  
teldag 33 lagere schoolkinderen ingeschreven, waarvan in  
totaal 29 jongens en 4 meisjes.

BuSO
Leerkrachten
In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er 59 leer-
krachten aan de slag waarvan 52 vrouwen en 7 mannen. 
Het betreft de personeelsleden met vast benoemde, tij-
delijke of vervangingsopdracht, en dit ongeacht de duur  
en het volume.

Van de 59 personeelsleden wonen er 6 in Lievegem zelf 
en 33 in de ruimere regio (Gent, Deinze, Assenede, Aal-
ter, Evergem, Zulte, Maldegem). De overige 20 wonen 
elders in Oost-Vlaanderen of daarbuiten. 

Leerlingen
Op de teldag van 1 februari 2021 waren er voor BuSO 
85 ingeschreven leerlingen: 47 jongens en 38 meisjes.

Het schooljaar 
2020-2021  

in cijfers


