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1. INLEIDING  

2021, een bijzonder jaar… 

Wij kunnen er niet omheen, zoals voor iedereen bepaalde het corona-virus het voorbije jaar.  

In maart werden de deuren plots gesloten, het dagcentrum ging dicht en de bewoners bleven ofwel thuis 
ofwel in Mozaïek. In weekend gaan of bezoek ontvangen, het kon even niet meer. En even duurde véél langer 
dan we aanvankelijk dachten.  

Wat later droegen we mondmaskers en schorten, we waren voortdurend aan het ontsmetten, dachten en 
leefden in bubbels en met knuffelcontacten … Ventileren en afstand houden behoorden tot onze opdracht, 
maar vooral was het toch bang afwachten. 

Onze cliënten én onze medewerkers deden het schitterend, we zagen heel veel flexibiliteit en solidariteit. 
Gelukkig werd Mozaïek regelmatig verwend met een gastoptreden, en waren er her en der ondersteunende 
warme  attenties. 

De sleutel om zo’n tsunami succesvol te lijf te gaan is dit samen te doen. Een duidelijke en correctie 
communicatie extern en intern vormt één van de basiselementen, en onze mensen namen deze rol  meer dan 
voortreffelijk op. 

De zomer bracht een klein beetje soelaas, maar de gevreesde tweede golf sloeg genadeloos toe begin 
oktober, de hoop op de terugkeer naar het normale maakte plaats voor nog scherpere maatregelen. Ook nu 
knokte Mozaïek zich er doorheen. Ook met Kerst en Nieuw bleven nog héél wat vraagtekens onbeantwoord, 
en bleef het opletten en bang afwachten … 

Wij willen op de eerste plaats onze cliënten feliciteren, maar zeker ook hun netwerk voor de goede zorgen, de 
flexibiliteit, het geduld en het vertrouwen. 

Gelukkig zijn er nog enkele andere zaken die in het voorwoord van het jaarverslag het vernoemen waard zijn.  

Zo is er de start van een nieuwe ‘gebruikersraad’. Een goede test voor de samenwerking bleek de oefening 
voor de invoering van de woon- en leefkosten. Op een transparante en respectvolle wijze gingen directie en 
gebruikersraad in constructief overleg, en rondden dit toch wel ingrijpend gewijzigde systeem samen af.  

2020 bracht nog een wissel van de wacht, ik mocht starten als nieuwe directeur en opvolger voor Jan Scheiris, 
die met pensioen ging per 1 oktober 2020. 

Eind 2020 kende ook de Raad Van Bestuur zijn nieuwe samenstelling, tevens met een nieuwe voorzitter in de 
persoon van Marc Colson, die na vele jaren deze fakkel doorkreeg van Jacques Adriaens.   

Vanuit mijn rol als nieuwe directeur wens ik de mensen die hun taak doorgaven te bedanken voor hun 
jarenlange inzet en mooie werk ten voordele van Mozaïek, en wens ik hen alle succes toe!  

 

Filip Fraeye 

Algemeen directeur 
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2. WOONONDERSTEUNING  

2.1 Wonen met permanente ondersteuning 

2.1.1 Beschrijving 

De woningen hebben 92 beschikbare plaatsen voor personen met een matig, ernstig of 
diep verstandelijke/meervoudige beperking. Elke woning heeft zijn specifieke werking. 

Er is aandacht voor alle belangrijke factoren in het dagelijks functioneren: emotioneel en lichamelijk 
welbevinden, het onderhouden en uitbreiden van het sociaal netwerk, praktische zaken zoals kledij en 
hulpmiddelen, zelfbepaling en ontplooiing. Deze laatste worden onder meer gestimuleerd door 
aangepaste vrijetijdsbesteding. 

We streven naar een gevarieerde en zinvolle dagondersteuning, gerealiseerd in de woning, in het 
dagcentrum of buiten Mozaïek. 

Een teamverantwoordelijke ondersteunt elk woonteam. Naast zijn taken als begeleider zorgt de 
teamverantwoordelijke voor de dagelijkse praktische organisatie van de woning en voor de directe 
ondersteuning van de begeleiders. 

De woonteams worden ondersteund door 3 zorgcoördinatoren en 3 coördinatoren. De zorg-
coördinatoren (2,3 VTE 1) begeleiden en coachen de zorg voor de bewoners en hun netwerk. De 
coördinatoren (2,5 VTE) ondersteunen de individuele medewerkers en de teamverantwoordelijken in 
de organisatie van de dagelijkse teamwerking.  

Overzicht van de woningen: 64 woonbegeleiders (46,35 VTE), 84 cliënten (+ 5 open plaatsen en 3 
logeerbedden). Er was 1 overlijden in 2021.  

 

Woning 1 
 

→ Cliënten: 7 (+ 1 logeerbed) 

→ Begeleiders: 6 (4,85 VTE) 

Woning 2 en   
 woning Meerhoutstraat 

→ Cliënten: 15 (+ 2 logeerbedden) 

→ Begeleiders: 9 (6,6 VTE) 

Woning 3 
 

→ Cliënten: 8 (+ 1 logeerbed) 

→ Begeleiders: 7 (4,65 VTE) 

 
 

  

Woning 4 

→ Cliënten: 10 

→ Begeleiders: 7 (5,4 VTE) 

Woning 5 

→ Cliënten: 8 

→ Begeleiders: 9 (5,9 VTE) 

Woning 6 

→ Cliënten: 8 (+ 1 logeerbed) 

→ Begeleiders: 10 (7,9 VTE) 

 

 

1 VTE: het aantal voltijds equivalenten 
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Woningen Geersstraat 91 en 95, Ronsestraat 17 

→ Cliënten: 14 (+ 2 logeerbedden) 

→ Begeleiders: 9 (5,65 VTE) 

 
 

Woningen Proesmansstraat 1, 3 en 5 

→ Cliënten: 14 (+ 1 logeerbed) 

→ Begeleiders: 7 (5,4 VTE) 

Deze woonondersteuning omvat ook: 

Nachtteam 

 

Het nachtteam is verantwoordelijk voor de zorg en de 
veiligheid van de bewoners tijdens de nacht. 

9 mw.2 

(5,2 VTE) 

 

Huismoederteam 

 

De huismoeder of -vader is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de woning. Zij springen bij voor alle praktische 
taken ter ondersteuning van de begeleiders. 

12 mw. 

(8,65 VTE) 

 

 

Medische dienst 

 

Het team van de medische dienst volgt de bewoners op 
medisch vlak op, coördineert de onderzoeken en ondersteunt 
de teams wat betreft medische zorg. 

Zij staan in voor alles wat medicatie betreft. 

De medische dienst wordt tevens ondersteund door de 
externe artsen (huisartsen en specialisten) bij specifieke 
medische problemen. Bij palliatieve zorg wordt ook de hulp 
ingeroepen van een palliatief team.  

3 mw.:  

▪ 2 vpk. 

▪ 1 bgl. 

(1,85 VTE) 

 

Dienst kine 

 

De dienst kinesitherapie biedt kine aan: het merendeel van de 
behandelingen gebeurt door twee externe kinesisten die  naar 
Mozaïek komen. De kinesiste van Mozaïek coördineert en 
plant de behandelingen. Ze volgt de bewoners op motorisch 
vlak op en geeft ondersteuning aan de woningen op vlak van 
mobiliteit en ergonomie. Ze staat in voor de opvolging van 
orthopedisch materiaal van de bewoners.  

1 mw. 

(0,8 VTE) 

  

 

2 mw: medewerkers 
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2.1.2 Werking 2020 

 Cliënten  

Instroom: 6 cliënten. Eind december waren er 8 bedden vrij voor logeren of vaste opname.  

Uitstroom: 4 cliënten: 1 door overlijden en 3 cliënten door een verhuis naar een andere 
organisatie, waarvan 2 omwille van een gewijzigde zorgvraag.  

Er werden 4 personen tijdelijk opgevangen voor in totaal 26 nachten. 

In 2020 waren er 3 interne verhuizen.  

 Corona 

Corona overviel ons… de woningen gingen dicht, cliënten konden niet meer naar huis of 
mochten geen bezoek ontvangen. Enkele cliënten brachten de coronaperiode thuis door en 
keerden pas in augustus terug naar Mozaïek. Gelukkig konden we vanaf juni een beetje 
versoepelen, maar het bleef moeilijk. We hadden 1 woning met een coronabesmetting: 
woning 2 ging in quarantaine, 1 bewoner verbleef gedurende enkele dagen in een aparte 
ruimte, weg van de woning. Opgelucht haalden we adem toen bleek dat de bewoner niet al 
te ziek werd, en de andere 2 besmette bewoners helemaal gespaard bleven van symptomen.  

Maar corona bracht ons ook iets op: 

− Communicatie via digitale communicatiekanalen deed zijn intrede. Whatsapp, Skype 
en Teams werden gebruikt als communicatiemiddel voor zowel begeleiders 
onderling als voor bewoners met hun netwerk: een nieuw gegeven. We willen dit 
behouden als aanvulling op de bezoekmomenten en telefoontjes.  

− De verbinding tussen de afdelingen woonondersteuning en dagondersteuning werd 
sterker tijdens de lockdown. Dagbegeleiders sprongen bij in de woningen: het 
dagcentrum was gesloten. De woon- en dagbegeleiders leerden elkaar en elkaars 
werking kennen. Corona maakt duidelijk dat Mozaïek een gemotiveerde en 
geëngageerde betrokken medewerkersploeg heeft en de bewoners getuigden van 
veel veerkracht. Dit blijft doorwerken.  

− Voor veel bewoners toonde corona aan dat de gescheiden contexten van wonen en 
werken een grote meerwaarde zijn. Bij uitzondering vonden enkele bewoners net 
meer rust door minder de overgang te moeten maken naar de dagondersteuning, of 
ze bleken baat te hebben bij het alternatieve programma. Met deze ervaringen 
houden we rekening.  

− Er werd gezorgd voor extra ondersteuning voor begeleiders in het weekend, door 
een extra ‘coronapermanentie’. Team wonen gaf back-up aan de ‘gewone’ 
permanentie door extra telefonisch oproepbaar te zijn tot 22u. Dit zorgde ervoor dat 
zowel begeleiders als leden van het werkoverleg zich gesteund voelden. Samen in de 
strijd tegen het virus uitte zich in veel onderlinge solidariteit.  

− Corona-challenges zoals ‘De Mooiste Voordeur’ of de ‘Mozaïek Bake-Off’ brachten 
leven en dynamiek in de woningen en hield de bewoners actief en geëngageerd. 

 Medewerkers  

− 1 teamverantwoordelijke voor 2 teams zoals vooropgesteld in masterplan wonen, 
bleek niet realistisch. Er werd een nieuwe teamverantwoordelijke aangeworven voor 
woning 3. 

− Omwille van de uitbreiding van het aantal bewoners en woningen werd team wonen 
uitgebreid met een extra inzet van 0.4 VTE. 

− Het team van de huismoeders werd gerealiseerd en draait goed, door een 
vlinderfunctie in te bouwen blijft het onderhoud gegarandeerd bij afwezigheid van 
een huismoeder. 
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− De organisatie binnen het nachtteam wijzigde door de komst van woning 6. Er zijn 
nu steeds 2 actieve nachten op domein en 1 nachtbegeleider slaapt in de woning in 
de Proesmansstraat. De vele afwezigheden in het nachtteam (korte en langere 
periodes van ziekte) bemoeilijken de realisatie hiervan, de meeruren lopen dan ook 
hoog op in dit team.   

− Er werd actief ingezet op een betere samenwerking tussen woonbegeleiders, 
nachtbegeleiders en huismoeders: het opgeruimd achterlaten van de werkplek voor 
de volgende collega lijkt een evidentie, maar in de praktijk leidde dit toch vaak tot 
frustratie.  

− Er is een aanzet gedaan om het individueel begeleiderschap helder uit te werken. 
Een werkgroep is opgericht.  

 De medische dienst  

De medische dienst werd geplaagd door langdurige afwezigheden. De bezetting was op geen 
enkel moment zoals vooropgesteld.  

Men werkte aan verbinding met de woonteams: 

− Door meer aan te sluiten bij teamoverleg kunnen begeleiders meer inzicht worden 
bijgebracht in het omgaan met medische vragen.  Aansluiten op teamoverleg van 
elke woning werd ook structureel verankerd.  

− Er werd ook overleg opgestart tussen de medische dienst en de zorgcoördinatoren.  

Vorming rond diabetes is uitbesteed aan een externe dienst. De vorming is praktijkgericht en 
werd positief geëvalueerd. Een opvolgsysteem garandeert dat elke begeleider die cliënten 
met diabetes begeleidt de vorming volgt.   

Er zijn regelmatige bijeenkomsten met de medicatieverantwoordelijken uit elke woning 
opgestart. Hier werd de samenwerking met de apotheek geëvalueerd en werd de 
omschakeling naar een andere apotheek voorbereid. Medische dienst en 
medicatieverantwoordelijken hebben hierbij nauw samengewerkt. Het nieuwe digitale 
platform ‘Zorgonline’ speelde een cruciale rol – daarover later meer.  

 Permanentie  

Een goed uitgewerkte permanentie is van groot belang bij de ondersteuning van de 
woonbegeleiders die tijdens de avond en het weekend niet ondersteund worden door 
aanwezige leidinggevenden. Door het verbeteren van informatiedoorstroming naar de 
personen die ‘van permanentie’ zijn, wordt de kwaliteit van deze dienstverlening verbeterd.  
Bijzondere zaken aangaande bewoners worden via de permanentiemap doorgegeven door 
de zorgcoördinatoren. 

 Woning 6 blies zijn eerste verjaardagskaarsje kaars uit…  

Deze nieuwe doelgroep met complexe problematiek stelt ons voor nieuwe uitdagingen op 
vlak van ondersteuning voor de begeleiders, op vlak van uitrusting en infrastructuur, op vlak 
van organisatie en vorming. Er ging extra aandacht vanuit het zorgduo voor het team van W6 
– zowel voor de samenstelling van het team als voor de samenwerking. De uitdaging in deze 
woning bestaat erin om op de individuele noden in te spelen en voldoende dagbesteding 
aan te bieden vanuit de woning aangezien deze bewoners niet naar het dagcentrum gaan.  

Er ging ook aandacht naar de organisatie van bijstand vanuit andere woningen bij dreiging of 

crisis. Naast het technische aspect van een goed werkend alarmsysteem, zijn er afspraken over 

wie onmiddellijk ter plaatse komt helpen en hoe deze personen best worden aangestuurd. 

Er werd geïnvesteerd in de samenwerking met reguliere diensten zoals politie en 
spoeddiensten, psychiatrische diensten  
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 Infrastructuur en uitrusting  

De logeerkamers werden opgeknapt en essentiële herstellingen aan de woningen op de 
campus werden uitgevoerd in functie van veiligheid.  

Er werden 20 bedden en 17 kasten aangekocht voor de individuele slaapkamers. Daarmee 
voorziet Mozaïek in een basisuitrusting.  

 Vrije tijd 

De vier reizen die werden georganiseerd door de afdeling wonen werden omwille van corona 
geannuleerd.  

Er werd een weekendbar opgestart, met inzet van vrijwilligers. Helaas werd deze werking 
door corona aanvankelijk stopgezet. Nadien, in periodes dat bezoek was toegelaten, werd de 
‘weekendbar’ omgevormd tot veilige bezoekersruimte in het weekend.  

Voor het gebruik van de nieuwe beleeftafel en de elektrische fietsen werd een 
doorschuifsysteem en reservatieschema in gebruik genomen.  

Snoezelen kan in de nieuwe ruimtes van daggroep 2 's avonds en in het weekend. 

2.1.3 Perspectieven 2021 

 Cliënten 

Eind december zijn er nog 8 bedden die ‘leegstaan’. Dit blijven niet allemaal logeerbedden. 
In de woningen in de Meerhoutstraat, de Geersstraat en de Proesmansstraat en in woning 1 
worden vaste bewoners opgenomen.  

De bezetting van de 3 logeerkamers in woning 2, in woning 6/daggroep 1, en in de 
Geerstraat stijgt.  

De ervaringen wat betreft de dagondersteuning worden meegenomen wanneer de 
dagondersteuning voor bewoners opnieuw kan opstarten.  

 Medewerkers 

De taak ‘individuele begeleider’ wordt helder uitgewerkt: de individuele begeleider is een 
vertrouwenspersoon die specifieke taken opneemt voor één of meerdere cliënten van de 
woning. De invulling van deze verantwoordelijkheid verschilt momenteel in de verschillende 
woningen en soms zelfs van begeleider tot begeleider. 

De teamverantwoordelijken krijgen vorming om hun vernieuwde opdracht ten volle te 
kunnen opnemen.   

De doelgroep van Mozaïek verschuift: er worden meer bewoners opgenomen met 
gedragsproblemen. Daarom wordt het agressiebeleid verder uitgewerkt. Omwille van corona 
werd de geplande vorming doorgeschoven naar 2021.  

 Infrastructuur 

Er wordt een meerjarenplan opgemaakt rond infrastructuur, waar voldoende rekening wordt 
gehouden met (rolstoel)toegankelijkheid en veiligheid. Actuele digitale toepassingen voor 
veiligheid zijn onontbeerlijk.  

De laatste fase van de basisuitrusting voor de individuele kamers wordt uitgevoerd.  
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 Organisatie 

In 2021 maken we werk van een beleid rond gezonde voeding. 

We bouwen het systeem uit van medicatiebedeling met de nieuwe leverancier en daaraan 
gekoppeld het uitrollen van het medicatiesysteem via Zorgonline.  

 Vrije tijd 

Na corona starten de gekende activiteiten op, we gaan op zoek naar uitbreiding van het 
bestaande aanbod en onderzoeken de bestaande vragen. 

We blijven digitaal contact van bewoners met familie gebruiken als bijkomende mogelijkheid 
waar dit een meerwaarde blijkt. 

De mogelijkheden en valkuilen van het gebruik van sociale media door begeleiding en door 
bewoners verkennen en optimaal inzetten.  
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2.2 Wonen met niet-permanente ondersteuning 

2.2.1 Beschrijving 

 Het 9-koppig team van beschermd wonen (wonen met niet – permanente ondersteuning) 
wordt verder beschermd wonen genoemd) begeleidt 29 cliënten. Onze cliënten krijgen mobiele en 
ambulante ondersteuning en kunnen op elk moment van de dag gebruik maken van oproepbare 
permanentie.  

Zelfontplooiing van de cliënt staat centraal. We bieden gepaste zorg, met het oog op het bevorderen 
van de zelfstandigheid en op het optimaliseren van de levenskwaliteit van de cliënt. De cliënten wonen 
zelfstandig. De meesten zijn gehuisvest in Oostakker en in de nabije omgeving. Met en in die buurt 
ontstaan er contacten en relaties, waarbij betekenisvolle rollen opgenomen worden.  

In dialoog met de cliënt ondersteunt de begeleider op heel diverse terreinen: het huishouden mee 
helpen organiseren, medische aspecten opvolgen, helpen bij een constructief en aangenaam 
samenleven, het emotioneel welbevinden opvolgen, contacten met familie en externen stimuleren, 
sociale netwerken uitbreiden, stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het afstemmen van de 
dag- en  vrijetijdsinvulling.  

We zoeken naar minimale maar voldoende ondersteuning en werken hierbij nauw samen met het 
natuurlijk netwerk van de cliënt en met  externe diensten (poetshulp, familiezorg, verpleegkundigen 
aan huis, vrijwilligers, ….). 

Er is een permanentiesysteem uitgebouwd zodat de bewoners op elk tijdstip telefonisch een beroep 
kunnen doen op begeleiding. Tijdens de nacht kunnen ze terecht bij het nachtteam. 

De mate van ondersteuning is weloverwogen en verschilt van woning tot woning, van bewoner tot 
bewoner.  

Het team van 7 begeleiders (4,3 VTE) wordt gecoacht door een zorgcoördinator (0.9 VTE) en een 
coördinator (0,8 VTE).  

Onze actieradius bevindt zich hoofdzakelijk in Oostakker (11 locaties). Tevens begeleiden we 2 cliënten 
in Sint-Amandsberg (2 locaties) en 1 cliënt woont in centrum Gent. 

 

  9 bewoners wonen zelfstandig  

 1 woning waar 2 cliënten samenwonen 

 3 woningen waar 4 cliënten samenwonen 

 1 woning waar 6 cliënten samenwonen 
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2.2.2 Werking 2020 

 Cliënten  

Instroom: 2 nieuwe cliënten 

− Eén van de nieuwe bewoners woont samen met de partner. Het is ondertussen niet 
de eerste keer dat we iemand begeleiden die samenwoont met een partner die we 
niet begeleiden. Op de één of andere manier zijn we toch altijd een beetje indringer 
in die relatie en het vraagt tijd en subtiliteit om daarin de juiste aanpak te vinden. 

− Een andere bewoner nam de lege plaats in van een ex-bewoner die intussen 
overleden is. Dat is nog niet zo lang geleden en we volgden dit extra goed op. 

Uitstroom: 1 cliënt verhuisde maar wordt nog verder door Mozaïek ondersteund via begeleid 
werken.  1 cliënt overleed.  

Het thema van ouder worden in beschermd wonen was niet nieuw in 2020, maar stond 
meer op de voorgrond. Meer bewoners hebben vaker medische opvolging nodig. De 
personen in hun netwerk worden ook een dagje ouder en we bevragen hen naar 
draagkracht, zodat we tijdig kunnen kijken naar oplossingen als de opvang thuis niet meer 
lukt. Meer bewoners blijven tijdens het weekend in hun huis. Of beter gezegd hun ‘thuis’, 
want we stellen vast dat bewoners daar doorgaans niet zo veel moeite mee hebben om niet 
meer wekelijks bij hun ouders of familie te zijn. Ze blijven dan gewoon ‘thuis’.  

Een van de bewoners kon niet langer thuis verzorgd worden. Via een omweg langs een 
woning in Mozaïek en een opname in een revalidatieziekenhuis kwam hij goed terecht in een 
woonzorgcentrum. We bleven echter de begeleiding verder op ons nemen. Hij stierf als één 
van ons, als huisgenoot, als vriend. Hij wordt nog steeds gemist en daar hebben we als 
begeleider oog voor. 

 Corona  

De impact van corona op de leefomstandigheden van de bewoners was groot. Plots viel heel 
veel daginvulling en bereikbaar netwerk weg. De bewoners waren nog veel meer op elkaar 
aangewezen of tot elkaar veroordeeld want er waren weinig of geen mogelijkheden om aan 
de onaangename kantjes van elkaar te ontsnappen. Met veel verwondering en bewondering 
zagen we hoe zij daar toch hun weg in vonden. In het begin was de angst bij een aantal 
onder hen groot: van een korte opname tot het overdreven wassen van kledij en zichzelf. 
Met de begeleiding hadden we bijzonder aandacht voor de informatie die in de huizen 
binnenstroomde via de nieuwsberichten. We bespraken de berichten, verduidelijkten ze, 
brachten nuance en corrigeerden verkeerde interpretaties. We zouden hier wel goed 
doorkomen als we ons aan de regels hielden. En dat deden de bewoners. Sommigen onder 
hen – vaak de ouderen – genoten van een daginvulling die minder intensief was, en daarmee 
willen we toch rekening houden, ook  na corona. 

 Medewerkers  

Begin dit jaar startte een nieuwe coördinator. Naast het coördinatorschap neemt de 
coördinator enkele mobiele/ ambulante begeleidingen op, ook voor personen met een NAH. 

Onze medewerkers hebben een hoge mate van autonomie. Deze autonomie vraagt een 
kritische toets van het eigen handelen om een zo optimaal mogelijk hulpverleningskader aan 
te bieden. Hiertoe zetten we in op teamoverleg. De frequentie van het teamoverleg is 
opgedreven van zes-wekelijks naar vier-wekelijks. Op de maandelijkse één-op-één 
gesprekken tussen de zorgcoördinator en de begeleider worden systematisch de bewoners 
besproken.  
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 Externe samenwerkingen 

Ook dit jaar bleven we volop inzetten op het samenwerken met externe diensten. Dit is al 
langer een noodzaak om het dagelijks leven van de bewoners vlot te laten verlopen: het 
poetsen, de verzorging, praktische hulp, … Het is voor deze beroepskrachten toch altijd een 
aanpassing in het omgaan met mensen met een beperking. We stellen vast dat dit zonder 
noemenswaardige hindernissen verloopt. Ook al spreekt de poetshulp slechts enkele 
woorden Nederlands en heeft ze zichtbaar een andere herkomst, toch vinden de bewoners 
en de medewerker wel altijd een manier om elkaar te verstaan. 

Soms is een time-out voor een bewoner nodig. Dat kan via een psychiatrische opname, maar 
we ervaarden dat een context van een zorgverblijf ook kan werken. Afstand nemen is vaak al 
voldoende om de rust te laten terugkeren. Het is voor ons belangrijk om met deze 
organisaties goede afspraken te kunnen maken om er duurzaam te kunnen mee 
samenwerken. 

 Organisatie  

De kantoorruimte van beschermd wonen verhuisde in mei van campus Wolfput naar een 
naburig woonhuis. De ligging vlakbij Mozaïek zorgt ervoor dat we nog steeds gebruik kunnen 
maken van de faciliteiten van de campus. Tevens zorgt de minder centrale plek van onze 
bureauruimte dat we minder zichtbaar zijn. We stellen vast dat hiermee de zelfstandigheid 
van onze cliënten wordt gestimuleerd.  

Beschermd wonen was reeds langer vertrouwd met het principe van woon- en leefkosten. 
De definitieve omschakeling vroeg wel nog een aantal aanpassingen, vooral op niveau van de 
leefkosten. Vanuit het inclusief gedachtegoed kozen we ervoor om niet met een forfait voor 
voedings- en huishouduitgaves te werken. De cliënt betaalt wat hij/zij uitgeeft en kan in 
samenspraak met de bewindvoerder en begeleider bepalen hoeveel hij aan deze uitgaves 
spendeert. Deze individuele aanrekening vraagt meer administratie van de medewerkers, 
maar biedt meer autonomie en keuzevrijheid aan de cliënt. 

 

2.2.3 Perspectieven 2021 

 Cliënten  

We zetten in op werving van nieuwe cliënten om een antwoord te kunnen bieden op 
ambulante ondersteuningsvragen en de woonnood. We willen het dienstverleningsaanbod 
van beschermd wonen ruimer bekend maken aan cliënten en hun (professioneel of 
natuurlijk) netwerk via het updaten van ons wervingsmateriaal (website, folder ...) en via het 
actief informeren van cliënten en hun doorverwijzers. We streven naar een haalbaar 
bekendmakings- en wervingsbeleid, zodat we met ons aanbod gelijke tred kunnen houden 
en de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen blijven garanderen. 

Door de samenwerking met MoNah bouwden we reeds enige ervaring op in de mobiele 
ondersteuning van personen met een NAH. We blijven inzetten op het verwerven van 
expertise in de ondersteuning van deze doelgroep en stellen ons aanbod ook open voor 
individuele ondersteuningsvragen van deze doelgroep.   

 Medewerkers 

In het voorjaar maken we samen met de medewerkers een analyse van onze werking. We 
gaan hierbij na waar we goed in zijn, waar me minder goed in zijn en waar verbeterpunten 
mogelijk zijn. Met de omschreven actiepunten gaan we actief aan de slag om onze kwaliteit 
van dienstverlening te behouden en te optimaliseren en om de medewerkerstevredenheid 
hoog te houden. 
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Onze medewerkers werken mobiel. Dit vraagt aangepast werkmateriaal.  We brengen de 
noden op dit terrein in kaart. In afstemming met de IT-verantwoordelijke zoeken we naar 
een systeem om de obstakels op vlak van telefonie weg te werken.  

 Organisatie  

In het kader van werving en de toename van individuele vragen naar woonondersteuning 
bouwen we de pijler van mobiele ambulante begeleiding verder uit. Met het oog op nieuwe 
cliënten met een vraag naar mobiele of ambulante (woon)ondersteuning, omschrijven we 
onze dienstverlening op dit terrein, tekenen we onze actieradius uit en bepalen we een 
tarief voor deze ondersteuningsvorm.  

Gezien het ouder worden van onze cliënten neemt het zich zelfstandig kunnen verplaatsen 
verder af en neemt de ondersteuningsnood op vlak van mobiliteit toe. Hierdoor wordt de 
vraag naar vrijwilligers en de druk op het wagenpark groter. In afstemming met de 
verantwoordelijken op deze terreinen bekijken we uitbreidingsmogelijkheden en 
alternatieven op vlak van mobiliteit. 

We merken dat de nood aan individuele wooneenheden toeneemt, vooral bij nieuwe 
instromers. We verkennen de mogelijkheden op dit vlak en gaan actief op zoek naar 
individuele woonunits: betaalbaar en inclusief, met een goede bereikbaarheid naar de 
dagondersteuning. 
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3. COLLECTIEVE DAGONDERSTEUNING  

De collectieve dagondersteuning is er voor cliënten die thuis wonen en bewoners van Mozaïek.  

In de dagondersteuning zetten wij in op een gevarieerd en maatschappelijk relevant aanbod aan activiteiten 
‘op maat’ van elke cliënt.  In de daggroepen en ateliers bieden we een waaier aan van belevings- en 
ervaringsgerichte activiteiten, arbeidsmatige en dienstverlenende activiteiten. Een team van variabel aanbod 
geeft een extra aanbod rond beweging, creativiteit en vorming.   

De cliënten krijgen afhankelijk van hun vraag van een halve dag per week tot voltijds dagondersteuning. 

De begeleidingsteams worden ondersteund door 3 coördinatoren en 2 zorgcoördinatoren. De 
zorgcoördinatoren begeleiden en coachen op vlak van de zorg voor de cliënten en hun netwerk. De 
coördinatoren ondersteunen de individuele medewerkers en organiseren de dagelijkse werking. 

3.1 Campus Wolfput 

3.1.1 Beschrijving 

Op campus Wolfput bestaat het team dagbesteding uit 1,7 VTE coördinator en 0,8 VTE zorgcoördinator. 
De begeleiding van de poetsploeg van het dagcentrum en de algemene ruimtes wordt ook opgenomen 
door een coördinator van de dagondersteuning. 

Van de 100 cliënten zijn 45 cliënten die thuis of in een andere voorziening wonen en 55 bewoners van 
Mozaïek. Zij krijgen dagbesteding in één van de volgende daggroepen of ateliers: 

 

Daggroep 1 

→ 13 cliënten (9,7 VTE) 

→ 3 begeleiders (2,1 VTE) 

 Daggroep 2 

→ 13 cliënten (10,3 VTE) 

→ 3 begeleiders (2,5 VTE) 

 Daggroep 3 

→ Werd stopgezet, de 
cliënten werden 
verdeeld over de 
bestaande basisgroepen  

  

 Daggroep 4 

→ 17 cliënten (10,6 VTE) 

→ 3 begeleiders (1,8 VTE) 

 Daggroep 5 

→ 16 cliënten (12,3 VTE) 

→ 3 begeleiders (2 VTE) 

 

   

 Bakkerijatelier 

→ 18 cliënten (13,4 VTE) 

→ 3 begeleiders (2,2 VTE) 

 Winkelatelier 

→ 20 cliënten (13,2 VTE) 

→ 3 begeleiders (2,2 VTE) 

 

Het team variabel aanbod: 5 begeleiders, waarvan 0.2 FE ingezet wordt in daggroep 1 (2.9 VTE). 
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3.1.2 Werking 2020 

 Cliënten 

Instroom: 2 cliënten; 1 in de winkel, 1  in daggroep 2. 

Uitstroom: 1 cliënt overleed, 1 cliënt werd opgenomen in een andere (woon)voorziening 

De uitbreiding van wonen en het in gebruik nemen van nieuwe infrastructuur in 2019 heeft 
er voor gezorgd dat de doelgroep in de dagbesteding breder en gevarieerder is geworden.   

Belangrijke algemene vaststellingen: 

− steeds meer cliënten hebben nood aan prikkelarme en/of individuele ondersteuning; 

− de groep van jongere zorgvragers wordt groter;  

− ook de groep oudere bewoners, die al wat meer rust nodig wordt groter; 

− een stijgende nood aan arbeidsmatige activiteiten die zonder tijdsdruk kunnen 
afgewerkt worden. 

Specifiek in daggroep 3 stelden we vast dat er nood was aan een nieuwe dynamiek. De 
vertrouwde routine gaf geen houvast meer, het was een aanleiding tot vastlopen en 
conflicten. Dit  was een aanleiding om na te denken over een reorganisatie. 

 Medewerkers 

Ook dit waren redenen om een grondige reorganisatie uit te denken: 

− Een aantal begeleiders werkten vele jaren in dezelfde basisgroep, sommigen hadden 
een uitdrukkelijk vraag naar verandering.   

− De teams van daggroep 4 en daggroep 5 hadden moeite om goed af te stemmen 
door de beperkte personeelsinzet. De arbeidsvreugde was soms zoek.  

− Ook het team van variabel aanbod is versnipperd: sommigen werken campus-
overschrijdend, sommigen maken de combinatie met werken in een basisgroep. Zij 
hebben niet het gevoel een team te vormen.  

− Er is een algemene vraag naar versterking van de teams van de basisgroepen. Extra 
middelen om de personeelsinzet te verhogen waren niet beschikbaar.  

 Reorganisatie  

Vanuit voorgaande vaststellingen kwamen we tot een nieuwe piste en die toont zich als 
volgt: 

− Daggroep 3 wordt geschrapt, we oriënteren deze cliënten naar andere basisgroepen. 
Dit betekent een hertekening van de samenstelling van de basisgroepen: welke 
basisgroep komt het best tegemoet aan de specifieke zorgvraag van deze client, 
waar liggen nieuwe kansen en uitdagingen voor de cliënt …  

− Met de vrijgekomen personeelsinzet van daggroep 3 versterken we de andere 
teams. 

In de hertekening van de personeelsinzet streven we naar vereenvoudiging door 
begeleiders minder op verschillende werkplekken te laten werken en zoveel mogelijk 
campus-gebonden.   

− Om meer arbeidsmatige activiteiten aan te kunnen bieden, creëren we een semi-
atelier waarin we eigen producten maken of semi-industrieel werk aanbieden. De 
vrijgekomen leefruimte van daggroep 3 zal hiervoor gebruikt worden.  

− In het variabel aanbod werd de personele inzet opgetrokken naar 2,9 VTE. Hiermee 
brengen we meer continuïteit in de activiteiten ter ondersteuning van de groter 
geworden daggroepen.   
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Met de medewerkersploeg van campus Wolfput doorliepen we een participatief proces met 
de betrokken partijen: 

− Er werd afgestemd qua visie op begeleidersvergaderingen. 

− De bestaande werkingen werden doorgelicht via sterkte-zwakteanalyse. 

− Samen werd grondig nagedacht over de heroriëntering van de daggroep 3 - cliënten.  

− Er werden gesprekken gevoerd met begeleiders om hun ambities en wensen rond 
werkplek te beluisteren. 

 Corona  

Onze piste was uitgetekend … maar toen kwam covid-19. Op 15 maart 2020 sloten de 
deuren van het dagcentrum.  

Dagbegeleiders werden ingeschakeld in de woonondersteuning, om mee te werken in de 
woning of om activiteiten aan te bieden in aparte ruimtes per woonbubbel.  

Het dagcentrum ging terug open voor thuiswonende cliënten op 2 juni 2020.  Vanaf dan lag 
de prioriteit op het aanbieden van dagbesteding in een zo veilig mogelijke context. 
Dagondersteuning voor bewoners en voor cliënten die thuis wonen, werd strikt gescheiden 
en op verschillende dagen aangeboden.   

We gingen door vele fases: van verstrenging naar versoepeling en terug. De samenstelling 
van de basisgroepen hing af van de corona-cijfers en de maatregelen van de Overheid. 

Ook het vervoer fluctueerde mee doorheen deze fases: na de heropening van het 
dagcentrum brachten ouders/familie zelf hun zoon/dochter/familielid naar het dagcentrum. 
Van zodra het kon voorzagen we opnieuw vervoer, weliswaar met beperkte busbezetting.  

Omdat we voldoende afstand tussen werktafels moesten garanderen konden cliënten niet 
voltijds naar de dagondersteuning komen. 

Op 26 oktober ging het dagcentrum voor een tweede keer dicht, ditmaal voor een periode 
van 4 weken.  Vanaf 23 november kwamen de cliënten van thuis opnieuw naar Mozaïek voor 
dagondersteuning. Om toch enige stabiliteit in deze onzekere tijden te brengen besloten we 
om het ‘strenge regime’ aan te houden totdat cliënten en medewerkers zouden 
gevaccineerd zijn. We bleven dus werken in bubbels per woning of per basisgroep. Wanneer 
het emotioneel welzijn van cliënten te veel onder druk kwam te staan, werd hierop een 
uitzondering gemaakt.  

2020 betekende voor het “team dagbesteding” :  

− vele keren opnieuw uitzoeken van mogelijkheden binnen de opgelegde regels  

− voortdurend aanwezigheidsschema’s hertekenen, busvervoer herorganiseren en 
opstellingen in het restaurant aanpassen 

− constant opvolgen van een efficiënte personeelsinzet 

Wat met de reorganisatie in tijden van corona ? 

De corona-crisis heeft ons verhinderd om ten volle met onze nieuwe piste van start te gaan.  
Wel hebben we al een aantal wijzigingen doorgevoerd.   

− Dagcentrumcliënten stapten over naar hun nieuwe basisgroep in september 2020. 

− De personeelsverschuivingen zijn gedeeltelijk doorgegaan vanaf oktober 2020, de 
begeleiders van het variabel aanbod zitten nog niet allemaal ‘op hun plaats’ gezien 
de corona-werking geen variabel aanbod activiteiten toelaat. 

− Het denkwerk rond het nieuwe semi-industrieel atelier ‘het Fabriekske’ loopt door. 
Er werden zaken uitgeprobeerd in verschillende basisgroepen.  
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− Er wordt samen nagedacht over de mogelijkheden voor het team van variabel 
aanbod in het kader van vraaggestuurde zorg.  

Besluit 

De corona-crisis verhinderde ons om onze nieuwe werking uit te bouwen.  Dagbesteding kon 
enkel ‘bubbelgewijs’ aangeboden worden en dit werkte beperkend.   

Veel kon niet … maar veel kon ook wel!  We hebben die periode positief aangewend.  Er was 
bij vele begeleiders de drive om het nieuwe concept verder uit te werken, om specifieke 
producten en activiteiten van ’t Fabriekske dieper uit te werken, materialen en hulpstukken 
uit te testen om in de toekomst goed voorbereid en onder betere omstandigheden ten volle 
aan de slag te kunnen gaan. 

De corona-crisis heeft aan medewerkers onzekerheid, angst, stress, moeheid … gegeven.  
Maar tegelijk bood het een kans om collegiaal samen te werken, begrip te tonen voor elkaar 
over de afdelingen heen, en een grote flexibiliteit, doorzettingsvermogen te tonen.   

Het blijvende geloof dat we met gebundelde krachten door de crisis heen geraken! 

3.1.3 Perspectieven 2021 

 Cliënten 

Er dienen zich meer complexe zorgvragen aan. Dit betekent een grotere vraag naar 
individuele ondersteuning.  Er is het voorbije jaar een grote doorschuif en instroom geweest 
in de individuele prikkelarme werking van daggroep 1.  Is hun aanbod voldoende om op deze 
zorgvragen een antwoord te bieden?  

 Medewerkers 

We realiseren steeds meer met dezelfde middelen.  De uitdaging is om onze medewerkers 
gemotiveerd te houden ondanks de hogere werkdruk. 

Medewerkers moeten worden ingeleid in de digitale wereld voor interne communicatie en 
informatiedoorstroming.   

De zorg voor oudere medewerkers blijft een belangrijk vraagstuk: hoe behouden we het 
evenwicht tussen medewerkers die fysiek en/of mentaal de job niet goed meer aankunnen 
en de vraag van de cliënten naar een uitgebreid en gevarieerd aanbod op velerlei vlakken bij 
een toegenomen complexiteit van de zorg. 

 Organisatie 

Het nieuwe semi-industrieel atelier uitbouwen tot een gedragen en creatief project.,De 
kookactiviteit ‘soep maken’ omvormen tot een volwaardig soepatelier met verkoopbare 
producten.  

Het vervoer van en naar het dagcentrum efficiënter en economischer organiseren. Aankomst 
en vertrek van de bussen op een veilige manier inrichten.  

De oude wasserij herinrichten als extra ruimte voor de bakkerij. Andere beschikbare 
bestaande ruimtes optimaal benutten.  
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3.2 Campus Leeuwerik 

3.2.1 Beschrijving 

Op campus Leeuwerik bestaat het team dagondersteuning uit 1 VTE coördinator en 1 VTE 
zorgcoördinator. Zij ondersteunen het team begeleiders en de logistieke medewerker van de campus + 
de jobcoaches. 

57 cliënten maken er gebruik van de dagondersteuning. Er zijn 30 cliënten die thuis of in een andere 
voorziening wonen en 27 bewoners van Mozaïek.  

 

Houtatelier 
 

→ 19 cliënten (11,9 VTE) 

→ 3 begeleiders (1,9 VTE) 

 Semi –      
  industrieel atelier 

→ 20 cliënten (12,5 VTE) 

→ 3 begeleiders (2 VTE) 

 Papier-    
   verwerkend atelier 

→ 16 cliënten (11,7 VTE) 

→ 3 begeleiders (1,7 VTE) 

De zorgcoördinator begeleidt ook 3 cliënten die deels aansluiten bij de collectieve dagondersteuning en 
deels bij ondersteunende diensten zoals de keuken of de poetsploeg. 

Het team variabel aanbod van campus Leeuwerik: 2 begeleiders (1,3 VTE). 

3.2.2 Werking 2020 

 Cliënten 

Er is een toename van vraag naar individuele ondersteuning. In 2020 werd gestart met 
individuele begeleiding vanuit campus Leeuwerik voor 1 cliënte: taalactiviteiten, en in 
beperkte mate het begeleiden van uitstappen in Gent.  

Tijdens de eerste lockdown was de campus gedurende een aantal weken volledig gesloten. 
Semi-industriële activiteiten verhuisden tijdelijk naar campus Wolfput. Andere cliënten 
konden daardoor proeven van dit soort activiteiten, het was voor velen een aangename 
instapper… 

 Corona 

Alle beperkingen en versoepelingen zorgden ervoor dat geen enkele cliënt zijn/haar volledig 
weekprogramma kon volgen. We slaagden er toch in om voor de meeste cliënten 3/5 van 
hun normale aanwezigheid te realiseren. Dit zorgde voor thuiswonende cliënten voor druk 
op het thuisfront: ouders waren verplicht om zoon/dochter meer thuis te houden, terwijl 
ook thuis de situatie vaak moeilijk was door corona-beperkingen in de maatschappij. We 
gaven ondersteuning aan de context door in contact te blijven via telefoon en WhatsApp, 
met een Leeuwerik-krant, met voordeurbezoeken … 

 Medewerkers 

Vanuit volgende vaststellingen werd er herschikt in het personeelskader: 

− Er is te weinig personeelsinzet om in elk atelier voldoende continuïteit te bieden met 
vaste begeleiders.  

− We geven medewerkers zo min mogelijk gecombineerde  opdrachten (verschillende 
teams en campussen). Dit zorgt voor eenvoudiger en gestroomlijnder overleg.  
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Om dit te kunnen realiseren, kwam er een extra inzet van personele middelen. We koppelen 
begeleiders nog slechts aan 1 campus.  

De begeleiders van campus Leeuwerik werden sterk betrokken op dit proces. 

In het team van het semi-industrieel atelier herschikten de teamleden zelf hun uren om 
binnen het bestaande team de continuïteit op woensdag te garanderen. Een fragiele situatie 
die wordt uitgeprobeerd. 

Er werd ook tijd gemaakt voor ondersteunende gesprekken in tijden van corona. 

Logistieke ondersteuning is levensnoodzakelijk in het campus-team. Het onderhoud van de 
campus wordt door 1 logistieke medewerker opgenomen, maar in tijden van afwezigheid 
wordt er vervanging voorzien vanuit campus Wolfput. Een positieve evolutie! 

 Organisatie 

Er werden inhoudelijke SWOT-analyses gehouden met de teams van de ateliers. Daarin 
werden naast knelpunten in de werking ook krachtlijnen geformuleerd naar de toekomst.  

Deze zouden opgenomen worden vanaf het voorjaar 2021 maar zijn nu wat verder 
doorgeschoven omwille van de steeds wijzigende werking tijdens corona. De focus lag op 
corona en het hanteren van alle maatregelen om besmettingen te voorkomen. 

Zodra de corona-situatie het toelaat nemen we de resultaten van de analyses terug op.  

3.2.3 Perspectieven 2021 

 Cliënten  

We zetten in op cliënt-stages en andere werkvormen om kandidaat-cliënten kennis te laten 
maken met wat de organisatie te bieden heeft.  Schoolverlaters krijgen op die manier zicht 
op de verschillende mogelijkheden van dagondersteuning na hun schoolloopbaan. Zo zetten 
we in op een actief wervingsbeleid en draagt campus Leeuwerik bij aan de naambekendheid 
van de organisatie. 

We geven verhoudingsgewijs meer dagondersteuning aan bewoners van Mozaïek dan aan 
cliënten die van thuis uit of uit een andere context komen.  De vragen van kandidaat-cliënten 
van buiten Mozaïek wijzigen: meer en meer cliënten vinden weinig of geen aansluiting bij de 
bestaande groep en stellen de vraag naar een sterk geïndividualiseerde ondersteuning.  We 
zoeken naar manieren hoe we hierop in Mozaïek een antwoord kunnen bieden. Zetten we in 
Campus Leeuwerik in op individuele begeleidingen? Hoe organiseren we dit, en welke 
impact heeft dit op wijze waarop we vandaag georganiseerd zijn.  

Aanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis: het idee van een inloophuis voor 
personen met randnormale begaafdheid en autisme blijft een noodzakelijke aanvulling of 
alternatief voor het aanbod in de collectieve dagondersteuning. Hoe dit financieel en 
praktisch kan gerealiseerd worden, wordt verder onderzocht. Dit onderzoek lag volledig stil 
in 2020, maar staat in 2021 opnieuw op de agenda. 

 Medewerkers 

We herschikken de teams zodat de continuïteit in elk atelierteam zo sterk mogelijk wordt 
uitgewerkt, met inspraak van de medewerkers zelf. 
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 Organisatie 

We starten een werkgroepje (cliënten en medewerkers) rond het thema ‘omgaan met 
sociale media’. We merken dat nieuwe cliënten hier actief mee bezig zijn, en er 
ondersteuning in kunnen gebruiken én we willen erop inzetten om via deze kanalen onze 
werking meer in de kijker te zetten. 

We proberen na de coronabeperkingen opnieuw zoveel als mogelijk deel te nemen aan het 
gewone maatschappelijke leven. Zo zullen we onze bestaande enclavewerking opnieuw 
opnemen, en op zoek gaan naar mogelijkheden om dit uit te breiden.  

Daarnaast zullen we op zoek gaan naar inclusieve manieren om ook variabel aanbod-
activiteiten in te vullen door gebruik te maken van de kansen die de campus-dicht-bij-de-
stad biedt zoals deelname aan sportactiviteiten, aan creatieve vormingen in wijkcentra,… 

We brengen samen met de werkgroep vervoer in kaart op welke wijze het vervoer van en 
naar de campus georganiseerd is én we onderzoeken mogelijke alternatieven waarbij we de 
kwaliteit, tevredenheid, efficiëntie en kostprijs centraal stellen. 
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3.3 MoNah 

3.3.1 Beschrijving 

Sinds maart 2018 organiseert Mozaïek collectieve dagondersteuning voor personen met een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH). Deze werking kwam destijds tot stand vanuit onze samenwerking met 
het CAR Oostakker (Centrum voor Ambulante Revalidatie) en biedt een antwoord op de zoektocht van 
personen met een NAH en hun netwerk naar betekenisvolle dagondersteuning.  

MoNah is een warme plek waar cliënten elkaar ontmoeten en deelnemen aan verschillende 
activiteiten.  Via deelname, lotgenotencontact, externe samenwerkingen … ondersteunen we mensen 
met een NAH in hun zoektocht naar hun nieuwe ik. Waar mogelijk sluit het aanbod aan bij het ‘gewone’ 
maatschappelijke leven. Het netwerk van onze cliënten is een belangrijke partner in onze werking. Als 
bondgenoten werken we samen aan het welbevinden van de persoon met een NAH. In de collectieve 
dagondersteuning ligt de focus op de groep. Tegelijk wordt er geluisterd naar elk uniek verhaal en is er 
ruimte voor individuele vragen en noden. 

Na een verhuis uit het woonzorgcentrum Vincenthof, is MoNah momenteel gevestigd op de campus in 
de Wolfputstraat. MoNah is alle werkdagen geopend, behalve op maandagvoormiddag en woensdag. 

Het begeleidersteam wordt ondersteund door een coördinator (0,2 VTE) en zorgcoördinator (0,4 VTE). 
De coördinator ondersteunt de individuele medewerkers en organiseert de dagelijkse werking. De 
zorgcoördinator begeleidt en coacht op vlak van de zorg voor de cliënten en hun netwerk. 

 

MoNah 
 

→ 17 cliënten  

→ 3 begeleiders (1,65 VTE) 

 

  

 

→ 3 cliënten combineren MoNah met revalidatie in het 
CAR Oostakker 

3.3.2 Werking 2020 

 Cliënten  

Er stroomden 5 nieuwe cliënten in. De aanmeldingen gebeurden via het CAR, huisartsen, 
thuisbegeleidingsdiensten of het aanbod op de website.  

In 2020 startte MoNah met de mobiele begeleiding van 2 cliënten, in samenwerking met 
Beschermd Wonen. Collectieve dagondersteuning biedt niet op alle vragen en noden een 
antwoord; mobiele begeleiding in de thuiscontext kan hier een uitkomst bieden.  

Tweemaal per week is er overleg voor en door de cliënten. Tijdens deze vergadering wordt 
de stem van de cliënt gehoord. Zo wil MoNah een gedragen aanbod en werking creëren.  

De samenwerking met het CAR blijft. De instroom van cliënten gebeurt hoofzakelijk via het 
CAR. Maandelijks is er overleg op cliënt -of organisatieniveau tussen de coördinator van de 
NAH-werking van het CAR en de zorgcoördinator van MoNah. Ook neemt de zorgcoördinator 
deel aan de evolutieteams van gemeenschappelijke cliënten.  
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De begeleiding heeft voornamelijk contact met het netwerk bij aankomst of vertrek van 
cliënten. Tijdens de tijdelijke sluiting werd telefonisch of per mail contact gehouden. 
Daarnaast is er, in combinatie met de jaarlijkse hernieuwing van de individuele 
dienstverleningsovereenkomst (IDO), overleg met cliënten en hun netwerk. Op dit overleg 
wordt ook de frequentie van verder overleg vastgelegd. Er wordt getracht minstens 
tweemaal per jaar samen te komen. Bijkomend overleg is altijd mogelijk. 

In het voorjaar van 2020 werd het MoNah-café opgericht. Het MoNah-café wordt 
georganiseerd door de cliënten en begeleiders en gaat maandelijks door in de 
ontmoetingsruimte van MoNah. Het biedt de mogelijkheid om andere cliënten van MoNah, 
hun netwerk en externen te ontmoeten en beter te leren kennen. Het MoNah-café ging 
driemaal door, voordat de eerste lockdown inging.  

 Corona  

Door corona werden afspraken in functie van werving geannuleerd of uitgesteld. In 2020 was 
er dus weinig tot geen actieve werving. 

Door de coronamaatregelen sloot MoNah gedurende twee periodes. De sluiting werd 
grotendeels opgevangen door telefonische contacten, contact per mail en in beperkte mate 
door mobiele of ambulante begeleidingen. Bij de heropening sloten de meeste cliënten 
opnieuw aan bij de werking zoals voorheen, behalve voor cliënten die collectieve 
dagondersteuning combineren met collectief wonen was er een langere onderbreking.  

Waar de werking zich vroeger sterk richtte op een extern aanbod, vonden door corona de 
meeste activiteiten noodgedwongen plaats in en rond Mozaïek. 

Het MoNah – café kon slechts driemaal doorgaan.  

Een geplande vorming over NAH in een lokaal dienstencentrum kon niet doorgaan. 

 Medewerkers  

De teamsamenstelling kende een grote metamorfose het afgelopen jaar. In het voorjaar nam 
de coördinator van beschermd wonen het coördinatorschap van MoNah over.  

Ook op medewerkersvlak zette de coronacrisis een aantal zaken op scherp met 
personeelswissels tot gevolg. Tijdens de sluiting in het voorjaar werden ook MoNah-
begeleiders ingezet in de woningen. Eén teamlid uitte na deze ervaring de expliciete wens 
tot jobrotatie en maakte in het najaar de definitieve overstap naar wonen. Eind dit jaar ging 
de andere begeleider uit dienst. Beide medewerkers werden vervangen. 

Een klein team is fragiel. De personeelswissels en afwezigheden maakten dit sterk voelbaar 
in 2020. Door inzet van vrijwilligers en een samenwerking met Beschermd Wonen slaagden 
we er toch in om voldoende continuïteit te garanderen. 

 Organisatie  

Tijdens de eerste sluiting ten gevolge van corona verhuisde MoNah uit het Vincenthof. 
MoNah nam zijn intrek in Mozaïek, in het oude gedeelte van het restaurant en de 
voormalige bureaus van Beschermd Wonen. Om geluidsoverlast van het restaurant en het 
keukenwerk in te perken werd een geluidswerende afscheiding geplaatst. De verhuis naar 
campus Wolfput biedt veel voordelen voor MoNah: een grotere verbinding met Mozaïek,  
gebruik van de beschikbare faciliteiten en de nabijheid van het CAR.  Hiernaast heeft deze 
nieuwe bestemming een invloed op andere werkingen van Mozaïek (cafetaria, restaurant…) 
en betekent het ook afstemmen op elkaar.  
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3.3.3 Perspectieven 2021 

 Cliënten  

Afspraken rond werving worden terug opgenomen wanneer de corona-situatie het toelaat.  
MoNah zet verder in op de bekendmaking van het aanbod en een actieve cliëntwerving. De 
bekendmaking van het aanbod en het wervingsmateriaal worden aangepast waar nodig 
(website, folder, …). Het onderzoek rond de haalbaarheid van deze werking zal mee 
duidelijkheid scheppen over de totale capaciteit van MoNah. 

MoNah blijft het aanbod vormelijk en inhoudelijk versterken. Formats zoals het overleg met 
de cliënten laten ons evolueren naar een aanbod- én vraaggestuurde werking. Daarnaast 
reiken we medewerkers handvaten aan (bv. via vorming) om samen met de cliënt tot een 
gepast en uitdagend aanbod te komen. 

De wisselende aanwezigheden blijft een thema binnen MoNah. De directie en de 
(zorg)coördinator van MoNah nemen deze uitdaging, die vaak voorkomt bij personen met 
een NAH, mee in hun onderzoek.  

Het netwerk van cliënten is en blijft een belangrijke en onmisbare speler binnen MoNah. 
Ook in 2021 bekijken we tijdens (evolutie)gesprekken hoe we frequent kunnen samenkomen 
en hen kunnen meenemen in de verdere uitbouw van MoNah.  

Het MoNah-café wil, van zodra de maatregelen het toestaan, weer opengaan. Het wil zijn 
focus behouden en versterken: het samenbrengen van mensen rond NAH. Het MoNah-café 
richt zich in de toekomst nog meer op externen en netwerkuitbreiding. Ook is er de wens om 
een inhoudelijk moment aan te bieden, NAH-specifiek of ruimer.   

Mede op vraag van MoNah, ging begin 2021 het overlegorgaan dagcentra NAH van start. Op 
dit overlegorgaan komen leidinggevenden van verschillende dagcentra NAH samen om 
gedeelde uitdagingen te bespreken en aan te gaan. Daarnaast wil dit overlegorgaan de 
samenwerking tussen de verschillende organisaties faciliteren. Het overlegorgaan plant drie 
à vier keer per jaar samen te komen om (de ondersteuning voor) personen met een NAH 
meer op de kaart te zetten.  

 Medewerkers 

We starten met een grotendeels nieuw team. Via  vorming, intervisie en inhoudelijke 
oefeningen met de teamleden versterken we ons inhoudelijk.  

 Organisatie 

In 2021 voert de directie, samen met de coördinator en zorgcoördinator van MoNah, een 
onderzoek om de krijtlijnen voor toekomst van MoNah uit te tekenen. Na 3 jaar is er nood 
aan een evaluatie van de werking op verschillende niveaus (cliënt, medewerker, werking en 
organisatie). Bezoeken aan andere organisaties vormen de basis van het onderzoek.  

In de uitwisseling met andere organisaties bekijken we ook het middelentekort in de 
ondersteuning van personen met een NAH. Als personen met een NAH een persoonsvolgend 
budget (PVB) aanvragen, komen ze vaak in een lage prioriteitengroep terecht waardoor zij 
jaren moeten wachten op een budget. Enerzijds is het van belang om de PVB-aanvragen op 
te volgen en te wijzigen waar nodig (bv. herprioritering). Anderzijds is de uitbreiding van de 
RTH-enveloppe nodig of een wijziging in het  systeem waarbij personen met NAH jaren 
moeten wachten op budget. De opstart van het overlegorgaan dagcentra NAH kan hier mee 
toe bijdragen.  

MoNah verkent in afstemming met de dienst Beschermd Wonen de inzet van mobiele en 
ambulante begeleidingen voor personen met een NAH. 
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4. MOBIELE EN AMBULANTE ONDERSTEUNING :  BEGELEID WERK  

4.1 Beschrijving  

Rekening houdend met de interesses en mogelijkheden van de cliënt zoeken jobcoaches een werkplek op de 
reguliere arbeidsmarkt waar de cliënt op vrijwillige basis en onbezoldigd kan werken. De individuele taken 
worden stap voor stap aangeleerd. De jobcoach biedt de begeleid werker en de werkgever ook nadien 
opvolging en ondersteuning.  

De jobcoaches worden/werden inhoudelijk ondersteund door een zorgcoördinator en 
praktisch/organisatorisch door een coördinator.  

Er zijn in Mozaïek 2 jobcoaches aan de slag met een inzet van 1,5 VTE.  

Er worden 41 cliënten begeleid: − waarvan 27 met een persoonsvolgend budget en 14 met middelen vanuit 

RTH − waarvan 16 uitsluitend begeleid werk doen en 4 personen begeleid werken combineren met 24-
uurswonen, 8 personen begeleid werken combineren met beschermd wonen en 13 personen combineren 

begeleid werken met uitsluitend dagondersteuning− waarvan 38 cliënten met een verstandelijke beperking 
en 3 cliënten met een NAH. 

 

4.2 Werking 2020 

Ook de dienst Begeleid Werken werd in 2020 getekend door corona. Heel wat externe werkplaatsen gingen 
een tijdlang dicht of lieten heel lang geen ‘buitenstaanders’ toe, waardoor sommige begeleid werkers zelfs 
ook op het eind van 2020 nog niet opnieuw konden starten met hun vertrouwde job.  

Tijdens de eerste lockdown werden jobcoaches ingezet in de dagondersteuning in het wonen en tijdens de 
rest van het jaar werden ze regelmatig verplicht om zo goed als al hun contacten digitaal te laten verlopen, 
waardoor thuiswerk meer regel werd dan uitzondering. 

Ook het Werkburo Oost-Vlaanderen (WOV) zette in op digitale ontmoetingsmomenten waarin jobcoaches van 
verschillende partners elkaar konden ‘ontmoeten’ en samen gelijkaardige thema’s konden aankaarten.  

In 2020 kreeg het WOV weer een beetje meer vorm. Onder directies werden o.a. standaard overeenkomsten 
uitgetekend tussen de werkgever, de begeleid werker en de organisatie van de jobcoach. Er werden 
ondersteuningspakketten afgesproken (‘small’, ‘medium’ en ‘large’). Ook werden er afspraken gemaakt over 
praktische zaken zoals verzekeringen, thuiswerk, meer-uren … 

4.3 Perspectieven voor 2021 

We veronderstellen dat het WOV steeds meer vorm zal krijgen, waardoor onze jobcoaches via deze weg ook 
meer en meer ondersteuning zullen ondervinden. Het urenpakket van de coördinator van het WOV wordt 
uitgebreid zodat hij meer aanwezig kan zijn, en zich meer kan richten op naambekendheid, het faciliteren van 
instroom, het inwerken van jobcoaches van nieuwe partners … 

We blijven als team (jobcoaches en leidinggevenden) zoeken naar een evenwicht tussen autonoom werken en 
verbonden blijven, tussen gepaste zorg bieden met beperkte middelen en zoeken naar waar we aan 
‘overzorg’ doen, tussen breed kunnen kijken en gericht zijn op het aspect ‘arbeid’,  tussen de verwachtingen 
vanuit het WOV en die van Mozaïek … 

Jobcoaches staan nu ook zelf in voor intake. Hoe willen we dit vanuit Mozaïek invulling geven? Op welke 
manier blijven we de kwaliteitsvolle zorg garanderen, als er bij een intake slechts 1 professionele hulpverlener 
aanwezig is (die enkel gericht is op het aspect ‘arbeid’ en niet gestimuleerd wordt om breder te kijken). 
Maken we een onderscheid tussen cliënten die met beperkte RTH-middelen instappen in arbeid via Begeleid 
werken en interne cliënten die vanuit hun PVB eerder beroep doen op het bredere zorgpakket van Mozaïek? 
Op welke manier blijft de zorgcoördinator betrokken en verbonden? 

Mozaïek evalueert de samenwerking met WOV na 2 jaar in functie van de jobcoaches, de cliënten, de 
leidinggevenden en de organisatie.  
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5. CLIËNTEN  

5.1 Intake en maatschappelijk werk 

5.1.1 Terugblik op 2020 

Er zijn 26 kennismakingsbezoeken doorgegaan. Dit is significant minder dan vorige jaren omwille van 
corona: bezoekers werden niet toegelaten, het dagcentrum was geruime tijd gesloten.  

Scholen waren eveneens geruime tijd gesloten, waardoor er van hen minder vragen kwamen. Ook de 
collectieve bezoeken en de informatiemomenten die gepland waren vanuit de scholen werden 
afgelast.  

Enkele tendensen blijven:  

− Kandidaat-cliënten zijn meer geneigd  tot ‘shoppen’ in de zorg, waarbij het economisch aspect 
soms (even) belangrijk(er) is dan de zorgkwaliteit. 

− Door het gebrek aan een persoonsvolgend budget is er veel vraag naar ondersteuning met RTH 
middelen.  

− Binnen de doelgroep personen met een NAH worden weinig persoonsvolgende budgetten 
toegekend. Cliënten zijn ook vaak niet op de hoogte van het bestaan van een PVB, kennen de 
aanvraagprocedure niet en vragen ondersteuning bij de aanvraag van dit PVB.  Zij kloppen aan 
voor ondersteuning met RTH middelen.  

Een nieuwe doelgroep die zich aandient zijn cliënten met een licht/matig verstandelijke beperking 
gecombineerd met een zwaar fysieke beperking. Zij zijn vaak op zoek naar projectmatige 
dagondersteuning.  

In de aanvragen naar ondersteuning valt ook de zoektocht en het gebrek aan plaatsen voor cliënten 
met een GES-problematiek op.  

De administratieve ondersteuning t.a.v. de zorgcoördinatoren lag hoofdzakelijk op het vlak van 
aanvragen voor noodsituatie en budgetten. 

Cliënten werden op vraag ondersteund bij sociaal/administratieve zaken.  

Sommige bewindvoerders vragen ondersteuning bij de opmaak van het jaarverslag ten behoeve van de 
vrederechter.  

5.1.1 Perspectieven voor 2021 

We informeren de gebruikers over de overschakeling naar de woon- en leefkosten en passen de 
overeenkomsten aan.  

Mozaïek op de kaart zetten blijft belangrijk: via het organiseren van stages, (collectieve) bezoeken, 
digitale en klassieke media … We zetten in op een actief wervingsbeleid om de instroom in de 
verschillende afdelingen te bevorderen.  

De intakeprocedure werd aangepast, in 2021 wordt dit gefinaliseerd met het kritisch doornemen van 
alle bijhorende intake-documenten.  
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5.2 Cijfers 

5.2.1 Instroom en uitstroom  

Aantal cliënten Punten PVF 

Instroom 

Deze instroom werd gerealiseerd vanuit: 

− Overschakeling van dag- naar woonondersteuning:  5 

− Nieuwe opnames:           9 

− RTH naar PVB:            3 

− Kortverblijf:             1 
 

18 391,9 

Uitstroom  

De uitstroom kwam er door: 

− Overlijden:             2 

− Stopzetting van de dienstverlening:      3 

− Overschakeling naar RTH (correctiefase 2):    6 
 

11 176,1 

5.2.2 Cijfers intake en opname 

Interne wachtlijst: 

CLIËNTEN VAN MOZAÏEK 

PRIORITEITEN GROEP 1 2 3 

Cliënten van dagondersteuning die woonondersteuning met permanente begeleiding 
vragen 

7 3 25 

Cliënten van dagondersteuning die woonondersteuning met niet-permanente 
begeleiding vragen 

1 1 5 

Cliënten van dagondersteuning die individuele begeleiding vragen   1 

Geen prioritering 

Cliënten van dagondersteuning met RTH middelen die een PVB vragen 8   

 

EXTERNEN 

 MIDDELEN  

Vragen woonondersteuning met permanente begeleiding  n-RTH3 17 

Vragen woonondersteuning met permanente begeleiding RTH4 1 

Vragen woonondersteuning met niet-permanente begeleiding  n-RTH 2 

Vragen woonondersteuning binnen kortverblijf RTH 1 

Vragen dagondersteuning  n-RTH 1 

Vragen dagondersteuning RTH 10 

Vragen dagondersteuning binnen begeleid werken RTH via WOV 

  

 
3 n-RTH: niet-rechtstreeks toegankelijke hulp = persoonsvolgende financiering 
4 RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp 
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5.2.3 Cijfers ondersteuningsvormen en financiering 

Voor de grafieken zijn dit de gebruikte afkortingen: 

− WO: woonondersteuning   

− PB: met permanente begeleiding   

− WO-CWP: woonondersteuning campus Wolfput (woning 1 – 5 + Geersstraat, 
Ronsestraat) 

− WO-GES: woonondersteuning gedrags- en emotionele stoornissen (woning 6) 

− WO- PRM: woonondersteuning woning Proesmanstraat 

− NPB: niet – permanente begeleiding (beschermd wonen) 

 

− DO: dagondersteuning 

− DO-CWP: dagondersteuning campus Wolfput     

− DO-CLW: dagondersteuning campus Leeuwerik 

 

− IB: individuele begeleiding (begeleid werken) 

 

Aantal cliënten in de verschillende ondersteuningsvormen 
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Aantal cliënten met persoonsvolgende financiering (= n-RTH) per ondersteuningsvorm (2017 tot 2020) 

 

 
Aantal cliënten met persoonsvolgende financiering (= n-RTH) per ondersteuningsvorm voor 2020 
 

 
 
 
Aantal cliënten met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) per ondersteuningsvorm voor 2020 
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Ondersteuningsvormen per financieringswijze 
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5.2.4 Kenmerken cliënten 

In de volgende grafieken zijn een aantal gegevens van de cliënten grafisch weergegeven.  

Leeftijd van de cliënten 

 

 

   
 

Aantal cliënten met NAH of personen met verstandelijke beperking volgens ernst van de beperking  
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Meervoudige beperking (bij cliënten met verstandelijke beperking) 

 

  Aard van de bijkomende beperkingen bij personen met een meervoudige verstandelijke beperking 
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  Verhouding man/ vrouw  
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6. MEDEWERKERS  

6.1 Aantal medewerkers 

 2016 2017 2018 2019 2020 

aantal werknemers 145 149 154 181 187 

aantal voltijdse 
equivalenten (VTE) 

115,60 118,38 119,79 139,26 146,16 

aantal voltijdse 
werknemers 

51 43 41 45 46 

aantal deeltijdse 
werknemers 

94 106 113 136 141 

aantal deeltijdse 
werknemers in VTE 

64,60 75,37 78,79 94,26 100,16 
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6.2 Vorming  

Mozaïek had voor 2020 opnieuw heel wat vorming voorzien maar door de corona-maatregelen werd alles na 
half maart geannuleerd. Tegen het najaar hadden heel wat vormingsorganisaties zich georganiseerd op het 
geven van digitale lessen. 

Het grootste ‘slachtoffer’ van het verbod op live lessen bijwonen was de vorming agressiebeheersing waar we 
in navolging van 2019 zwaar op hadden ingezet (zie verder 6.4.2. agressiebeheersing). Daarnaast was het 
wegvallen van de vormingsweek ook heel erg jammer, omdat we tijdens de vormingsweek de kans geven aan 
elke medewerker om vorming te volgen.  

Er werden 6 interne vormingen georganiseerd in 2020, met in totaal 45 deelnemers.  

Externe vorming: 18 uiteenlopende thema’s, 37 deelnemers.  

6.3 SWISH – project 

Mozaïek stapte in 2019 mee in het SWISH – project van de Taborgroep. SWISH staat voor ‘Wish to switch’. Het 
project heeft de ambitie om het leren van medewerkers te versterken door hen te stimuleren tijdelijk even 
van werkplek veranderen met de bedoeling te leren door te ervaren.  Het project wordt verdergezet.  

We ontvingen 2 personen van andere organisaties in campus Leeuwerik, alle andere geplande uitwisselingen 
werden geschrapt door corona.  

6.4 Preventie 

6.4.1 Corona beheerste 2020… 

Om alle procedures en richtlijnen van de Overheid te kunnen opvolgen, en de situatie binnen Mozaïek 
permanent te monitoren, werd het corona-overleg opgestart. Afhankelijk van de ernst van de situatie 
werd dit overleg dagelijks of wekelijks gehouden.  

De inhoud van dit overleg: het opvolgen van besmettingen bij cliënten en medewerkers, het opvolgen 
van de steeds wijzigende maatregelen, het bijhouden van beschermings- en ontsmettingsmateriaal, de 
wijze waarop Mozaïek zich kon en moest organiseren, de communicatie naar medewerkers en het 
netwerk van de cliënten … 

Er werd ook een ‘corona’permanentie - regeling opgemaakt, zodat we verzekerd waren van voldoende 
ondersteuning bij een uitbraak.  

Gelukkig bleef het bij 1 uitbraak in een woning, waarbij 1 cliënt vrij ernstig ziek was maar niet moest 
worden opgenomen in het ziekenhuis, en 2 andere bewoners positief werden getest zonder 
symptomen. Verder bleef het bij een aantal geïsoleerde gevallen bij zowel cliënten als medewerkers.  

6.4.2 Oprichten van een vertrouwensteam  

Mozaïek besliste in 2019 om van één vertrouwenspersoon over te gaan naar een vertrouwensteam. De 
leden van het vertrouwensteam volgden in 2020 de opleiding tot vertrouwenspersoon. Dit vond 
gelukkig nog net vóór de lockdown plaats,  één lid van het vertrouwensteam was afwezig wegens 
zwangerschap. De echte start van dit team werd eveneens gehinderd door corona en moet in de loop 
van 2021 een herstart krijgen. 

6.4.3 Agressiebeheersing 

De laatste jaren zagen we in Mozaïek een toename van agressie. Gezien de doelgroep in woning 6 
(personen met emotionele en gedragsstoornissen) is de veiligheid van medewerkers en cliënten meer 
dan ooit van belang. Zowel in 2019 als in 2020 werd ingezet op vorming agressiebeheersing en op het 
opleiden van ‘agressiecoaches’ die deze vorming binnen Mozaïek verder levendig houden. 

Zo goed als alle geplande vormingen werden geannuleerd en opgeschoven naar 2021 en 2022.  
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6.4.4 Brandpreventie 

Het interventiedossier bij de brandweer werd verder voorbereid.  

Evacuatieoefeningen werden gepland maar konden niet altijd doorgaan omwille van de corona-
maatregelen. Het was een voortdurende afweging tussen veiligheidsrisico’s.  

 

6.5 Vrijwilligers 

Mozaïek telt 41 vaste vrijwilligers en heel wat occasionle vrijwilligers. In maart viel al het vrijwilligerswerk stil 
door corona: er mochten geen ‘buitenstaanders’ meer binnen. Dit bleef zo goed als het volledige jaar duren.  

Wat ging wel door? 

− De 6 vervoersvrijwilligers namen hun taak opnieuw op vanaf juni toen het 
dagcentrum terug beperkt opengin; 

− De vrijwilligers die ondersteuning bieden bij het middagmaal in campus Leeuwerik; 

− Een beperkt aantal individuele activiteiten op voorwaarde dat deze konden 
doorgaan onder de geldende coronamaatregelen; 

− Met een beperkt aantal mensen werd de wijn- en bloembollenactie in het najaar op 
poten gezet; 

− De weekendbar ging door, soms als volwaardige weekendbar, soms als coronaveilige 
bezoekersruimte.  

− Er werden nieuwe tuinvrijwilligers aan het werk gezet; 

− We kregen heel veel hulp bij het maken van mondmaskers. Deze hulp kwam echt van 
overal: zowel van medewerkers, familie van cliënten, vrijwilligers van Mozaïek … 
maar ook van mensen die tot nu toe onbekend waren met en in Mozaïek. Die steun 
kwam heel erg van pas en deed deugd.  

De receptie in de ‘week van de vrijwilliger’ ging nog net door vóór de lockdown in maart. 

De verantwoordelijke voor de vrijwilligers ging uit dienst en zal worden vervangen in 2021. 

Tijdens de coronacrisis meldden zich een aantal nieuwe vrijwilligers maar deze konden niet starten. Van zodra 
de coronasituatie het toelaat, zullen zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
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7. ORGANISATIE  

7.1 Kwaliteit 

7.1.1 Strategisch beleidsplan 

Mozaïek bepaalde zijn strategische doelen voor de nabije toekomst. Het beleidsplan wordt uitgebreid 
toegelicht aan de nieuwe algemeen directeur om er in 2021 verder mee aan de slag te gaan.  

De strategische doelen voor 2021 – 2024: 

1) Mozaïek realiseert zijn visie: 

− in de werking  

− profileert zich naar de buitenwereld. 

2) Mozaïek onderzoekt hoe dagondersteuning voor volgende doelgroepen kwaliteitsvol, 
haalbaar en leefbaar kan blijven: 

− MoNah, dagondersteuning voor personen met een NAH 

− dagondersteuning voor personen met autisme en een (rand)normale begaafdheid 
die een ander aanbod vragen dan de huidige collectieve vormen 

3) Mozaïek onderzoekt opportuniteiten ifv uitbreiding en de impact hiervan op de organisatie. 

− Mozaïek gaat niet actief op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden, maar blijft alert 
voor opportuniteiten. 

4) Mozaïek zet verder in op wederkerige samenwerkingsrelaties met externe partners. 

5) Mozaïek zet in op efficiënter samenwerken. 

− De overlegstructuur optimaliseren (overlegstructuren matchen met het organogram) 

− De digitale informatiestromen optimaliseren.  

6) Mozaïek streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn. 

− Daartoe wordt het medewerkersbeleid geëvalueerd en geoptimaliseerd waar nodig. 
Het is belangrijk om goede werknemers aan te trekken in tijden van schaarste op de 
arbeidsmarkt, en dus ook werknemers tevreden houden, zodat ze blijven. Dus: goed 
onthaal, preventie, vorming, zorg voor oudere werknemers… 

7.1.2 Woon – en leefkosten 

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning kregen van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH), over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. 
Iedere persoon met beperking die op dat moment ondersteuning ontving, kreeg een persoonsvolgend 
budget (PVB) om die ondersteuning mee te bekostigen. Met de invoering van dit nieuwe systeem wilde 
men niet alleen de wijze van subsidiëring van de zorg veranderen, maar ook de financiële bijdrage 
(‘dagprijs’) afschaffen. Het systeem van financiële bijdrage wordt vervangen door het betalen van de 
woon-en leefkosten.  

Door de invoering van de woon- en leefkosten zijn vergunde zorgaanbieders zoals Mozaïek verplicht 
zelf hun prijzen te bepalen, zodat de dienstverlening op een kostendekkende manier kan gefinancierd 
en georganiseerd worden. In Mozaïek hebben we bij de prijsbepaling zowel gezorgd voor een 
betaalbare dienstverlening voor de cliënt als voor een leefbare organisatie: financieel gezond, zodat we 
verder kunnen inzetten op het bieden van kwaliteit met professionele hulpverleners en een degelijke 
infrastructuur.  

In de voorbereiding naar de overschakeling werd vanuit de administratie een immense inspanning 
geleverd in functie van een correcte prijssetting en een nieuwe wijze van factureren. Er werd gewerkt 
aan een folder voor de ouders. Alle overeenkomsten met de cliënten werden aangepast.  

Er werd voor de invoering van de woon- en leefkosten samengewerkt met de gebruikersraad: zie 7.2.4. 
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7.1.3 Zorgonline 

In het kader van ons strategisch doel ‘efficiënter samenwerken’ koos Mozaïek voor het online platform 
Zorgonline waar registraties en informatie-delen de sleutel zullen vormen in het ophogen van onze 
kwaliteit. Zorgonline zal ervoor zorgen dat dossiervorming, registraties en aanvragen en de 
informatiedoorstroom beter wordt gestroomlijnd. Zie ook  hoofdstuk 7.4 Informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). 

7.1.4 Organogram 

De doelstelling ‘efficiënter samenwerken’ werd geformuleerd vanuit de vaststelling: Mozaïek groeide 
gestaag de afgelopen jaren. Er zijn meer medewerkers en meer leidinggevenden. Er zijn meer cliënten 
en hun problemen zijn complexer. Nieuwe initiatieven zoals campus Leeuwerik of de woningen in de 
Proesmansstraat brachten decentralisatie. Dergelijke verandering vraagt zowel een groei als een 
aanpassing van alle geledingen van de organisatie, zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten.  

Efficiënter samenwerken slaat hier dus niet op de samenwerking binnen de verschillende teams, het 
slaat op samenwerken op organisatieniveau, tussen afdelingen en teams onderling. Betere systemen 
kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat gegevens en informatie beter doorstromen. Overleg kan beter 
georganiseerd worden waardoor informatie in één beweging bij alle juiste personen terecht komt. 

Een grondige analyse hielp ons bij het doorvoeren van enkele wijzigingen in de organisatiestructuur. 

Het uitgangspunt: finaal staan alle afdelingen ten dienste van de cliënten en hun zorgvraag. Dialoog 
blijft hierin altijd centraal staan: we vertrekken vanuit de noden in de zorg en onderzoeken wat de 
technische, financiële en /of organisatorische implicaties van deze vragen zijn. Tenslotte gaan we na 
hoe we deze met elkaar kunnen verbinden om een degelijk antwoord te bieden.  

Er vond in de ondersteunende diensten dus een reorganisatie plaats: 

1) De logistieke diensten - dat zijn de technische dienst, de keuken, de wasserij en de poetsploeg: 
deze diensten vallen voortaan onder de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Deze 
diensten krijgen een zekere autonomie in de uitvoering van hun job. De coördinatoren van deze 
diensten stemmen af met de algemeen directeur. In deze diensten wijzigt er dus niet veel.  

Het doel is om kort op de bal te kunnen spelen, en een efficiënte technische ondersteuning te 
kunnen bieden. 

2) Er wordt een nieuw “Beleids- en Organisatie OnderSteunend Team” gevormd – een BOOST voor 
Mozaïek. Dit team bestaat uit een aantal kleinere teams: 

− de personeelsadministratie 

− de financiële administratie (tot nu noemden we dit de cliëntenadministratie)  

− de IT-helpdesk  

− het onthaal 

− het projectteam dat de thema’s communicatie, fondsenwerving, vrijwilligers en 
kwaliteit in de brede zin van het woord onder zijn hoede krijgt. 

Door het werken in miniteams willen we af van kwetsbare éénmans-functies zoals één IT-
coördinator, één verantwoordelijke voor de vrijwilligers, één vormingsverantwoordelijke. Door 
deze functies te bundelen in een team wordt continuïteit gegarandeerd.  

De IT-helpdesk is nieuw in Mozaïek en verdient een woordje uitleg: Mozaïek heeft de afgelopen 
maanden ingezet op een betere afstemming van de verschillende systemen en een betere IT-
omgeving. Met het nieuwe jaar komt er ook een cloud-toepassing waarin verschillende 
onderdelen, werkingen en diensten binnen Mozaïek met elkaar kunnen worden verbonden. Een 
grote stap vooruit die we in behapbare stappen zullen implementeren in 2021.  

De miniteams binnen ‘boost’ worden aangestuurd door de nieuwe coördinator waardoor de 
huidige coördinator tijd vrij krijgt om de focus te leggen op het beheer van de middelen van 
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Mozaïek in al zijn aspecten.  

3) De afdeling zorg blijft georganiseerd zoals vandaag: voor de woningen, daggroepen, ateliers, het 
team van de nacht, de huismoeders en de (para)medische dienst, en ook voor beschermd wonen, 
MoNah en begeleid werk wijzigt er niets. Zij blijven verder aangestuurd door zorgduo’s: een 
coördinator en een zorgcoördinator, met de pedagogisch directeur.  

4) Aansturing van de organisatie  

− De algemeen en pedagogisch directeur vormen samen het directieteam: 

• algemeen directeur: eindverantwoordelijke voor het geheel 

• pedagogisch directeur: verantwoordelijk voor de afdeling zorg 
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7.2 Overleg binnen Mozaïek 

7.2.1 Overleg van het afgevaardigd bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering 

7.2.2 Belangrijkste overlegorganen binnen de dagelijkse werking 

− Wekelijks is er op woensdag het centraal overleg met: 

− Algemeen directeur, pedagogische directeur, coördinator en stafwerker vanuit het 
beleids- en organisatie-ondersteunend team 

− Deze samenstelling garandeert dat alle diensten, afdelingen en thema’s 
vertegenwoordigd zijn in dit overleg. 

− Het werkoverleg voor informatie over en bespreking van het intern beleid en organisatie, het 
overheidsbeleid en de implicaties ervan op de organisatie. 

− Het coördinatorenoverleg voor de praktische organisatie en het medewerkersbeleid zodat 
afdelingen en diensten hun taken op een kwaliteitsvolle wijze kunnen uitvoeren. 

− Het zorgcoördinatorenoverleg voor inhoudelijke en cliëntgebonden thema’s. 

− Het overleg in afdelingen en diensten, groepen, ateliers en woningen: inhoudelijke thema’s in 
functie van de uit te voeren taak, afspraken in functie van praktische organisatie, thema’s rond 
welbevinden van de medewerkers en samenwerking. 

− Daarnaast zijn er ook verschillende werkgroepen actief – al dan niet tijdelijk - rond specifieke 
thema’s.  

7.2.3 Sociaal overleg 

Aangezien het aantal voorgedragen kandidaten gelijk was aan het aantal toe te wijzen mandaten 
werden de mandaten in onderling overleg toegewezen en werd de verkiezingsprocedure stopgezet.   

− Ondernemingsraad: maandelijks overleg 

− Naast de verplichte agendapunten zoals de goedkeuring van subsidiedossiers, 
Sociale Maribel, het loonkloofrapport… kwamen thema’s aan bod die ook te maken 
hadden met medewerkersbeleid: VIA 5, omgaan met werktijd in al zijn aspecten, de 
invoering van woon- en leefkosten, het gewijzigde organogram, de invoering van 
Zorgonline, de sociale verkiezingen en de installatie van de nieuwe 
ondernemingsraad. 

− Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk: maandelijks overleg 

− Naast de wettelijk verplichte agendapunten en de opvolging van het jaaractieplan 
(JAP), keuringen en onderhoud waren belangrijke thema’s: corona: maatregelen en 
opvolging binnen Mozaïek, orde en netheid in Mozaïek, brandpreventie, veiligheid 
voor- en na brengen en ophalen van de cliënten, preventiebeleid agressie, de sociale 
verkiezingen en de installatie van het nieuwe comité   ...  

7.2.4 Collectief overleg met de Gebruikers 

De Gebruikersraad vergaderde 4 keer.  

De nieuwe gebruikersraad werd geïnstalleerd en het huishoudelijk reglement werd aangepast.  

In samenspraak met Mozaïek werd een lezing van Manu Keirse gepland voor netwerk van cliënten en 
medewerkers, de lezing kon helaas niet kon doorgaan wegens corona. Er werd kennisgemaakt met de 
nieuwe algemene directeur. Andere agendapunten die aan bod kwamen: corona en de stand van zaken 
in Mozaïek, de opvolging van de briefschrijfactie i.v.m. correctiefase 2, de reizen van het dagcentrum … 

Het belangrijkste thema van 2020 was de voorbereiding van de invoering van de woon- en leefkosten. 
Hiervoor werd een aparte werkgroep in het leven geroepen. De input en de feedback van deze 
werkgroep zorgde voor een gedragen invoering van de woon- en leefkosten.   
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7.3 Communicatie 

De interne communicatie naar de medewerkers verloopt via                                                            .  

De coronasituatie zorgde voor een stroom aan Informatiefkes. Er verschenen er maar liefst 51! 

Via Flits communiceren we naar familie van cliënten en abonnees over de dagelijkse werking en 
veranderingen binnen Mozaïek. In 2020 was er slechts 1 editie. 

    

De website van Mozaïek is een belangrijk communicatiekanaal voor externen. Ze vinden er informatie 
over ons aanbod, nieuwtjes, de laatste vacatures en getuigenissen. 

  

Via Facebook sturen we klein en groot nieuws over Mozaïek de wijde wereld in.  
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Omdat Dag van de Zorg niet kon doorgaan, en we onze nieuwe gebouwen dus niet aan het publiek 
konden voorstellen, werd een stijlvolle folder uitgewerkt waarin onze nieuwbouwprojecten worden 
voorgesteld. 

   

 

7.4 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

Eind 2020 werd beslist om van start te gaan met een nieuw digitaal platform: Zorgonline. De directe 
aanleiding hiertoe was tweeërlei: 

− De vraag naar een efficiëntere manier van werken met de apotheek, leidde tot de stopzetting van 
de lopende samenwerking en de start van het werken met COOP – apotheek. Daartoe was 
Zorgonline een voorwaarde. 

− De invoering van woon- en leefkosten bood een opportuniteit tot het rechtstreeks verbinden van 
informatie vanuit de groepen en woningen met de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van 
de rekeningen. Tot nu toe werden vele gegevens handmatig ingevoerd. Gegevens zoals 
aanwezigheidsregistratie werd altijd al aangeleverd door begeleiders, alleen zou het voortaan 
digitaal gebeuren. 

Er werd een werkgroep gevormd die Zorgonline stap voor stap zou uitwerken en uitrollen. Een kleine maar 
belangrijke stap werd gezet in 2020, een grote klus wacht ons in 2021. Dan wordt het cliëntdossier, logboek, 
dagboek, registratie- en reservatiesystemen … uitgewerkt en geïmplementeerd.  

In 2021 komt een  nieuwe IT – medewerker in dienst, dit zal een verschuiving van takenpakket met zich 
meebrengen.  

7.5 Ondersteunende diensten 

7.5.1 Administratie 

De administratie kwam onder een nieuwe coördinator, de vorige coördinator bleef aan boord voor de 
inhoudelijke ondersteuning. Zie ook 7.1.4 Organogram.  

In de verschillende diensten werd een aanzet gedaan naar een eventuele herschikking van taken door  
de reorganisatie naar het beleids- en organisatie-ondersteunend team ‘boost’. Deze reorganisatie 
evalueren en finaliseren is voor 2021.  

Op de financiële administratie werden 2 nieuwe medewerkers ingewerkt. Er werd ingezet op efficiënter 
werken door de invoering van nieuwe digitale tools. Er werd voorbereidend werk geleverd: 

− in de omschakeling van dagprijs naar woon- en leefkosten; 

− in de omschakeling van het pakket ‘Orbis Bewoners’ naar ‘Mijn Orbis Cliënten’; 

− in de omzetting van de facturatie in Zorgonline. 

De sociale verkiezingen werden voorbereid. 
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Voor de facturatie naar medewerkers en externen werd een nieuw programma ‘Exact’ in gebruik 
genomen.  

Het integreren van Zorgonline binnen de verschillende administratieve diensten in functie van 
efficiëntie is een van de belangrijke taken voor 2021.   

7.5.2 Keuken 

2020 was een stabiel jaar.  

Tijdens de sluitingen wordt verder gewerkt met aangeleverde maaltijden.  

Het vervoer van de maaltijden naar campus Leeuwerik vormt soms een probleem bij verlof of bij 
afwezigheid van de vrijwilligers. Dit wordt opgevangen door medewerkers van campus Leeuwerik, 
soms ook door de technische dienst.  

In 2021 wordt de werking geëvalueerd (leveranciers, werking, maaltijden …).  

7.5.3 Logistieke ploeg  

Met meer infrastructuur kwam de nood aan uitbreiding in de logistieke ploeg. Naast personele 
uitbreiding werd er ingezet op stabiliteit in de ploeg en het verhogen van efficiëntie bij de 
werkorganisatie door het herverdelen van de taken.  

Een duidelijke en eenduidige communicatie draagt er toe bij dat er ook een fijne samenwerking is met 
de medewerkers van de huismoederploeg. 

In 2021 willen we onderzoeken of we kunnen overstappen naar het gebruik van ecologische 
poetsmiddelen.  

7.5.4 Technische dienst 

Tijdens het coronajaar mochten de medewerkers van een technische dienst een tijdlang niet in de 
woningen komen, tenzij voor dringende herstellingen. Hierdoor kwam tijd vrij en kreeg de tuin een 
grondige beurt. Toch werden er maar liefst 2381 kleine of grotere taken uitgevoerd in 2020 waaronder 
de afwerking van de huizen in de Proesmansstraat (binnen en buiten), het verder uitwerken van het 
oproepsysteem en het plaatsen van bijkomende scanners voor tijdregistratie … Een grote uitdaging 
blijft het onderhoud van de tuin in combinatie met het vele andere werk.  

Een vrijwilliger neemt het onderhoud van de fietsen en het netjes houden van de fietsenstalling op 
zich. Gedurende de periode dat ook de vervoersvrijwilligers niet mochten rijden omwille van de 
corona-maatregelen, namen de medewerkers van de technische dienst de busritten over.  

De technische dienst zorgde met enkele medewerkers van de administratie voor een sfeervolle 
kerstverlichting over het hele domein: een letterlijk lichtpunt tijdens de donkerste dagen van het jaar.  

In 2021 wordt het dak van het gebouw op campus Leeuwerik hersteld. Het systeem van 
wegloopdetectie, de opbiepsystemen en de camerabewaking in functie van veiligheid overdag én ’s 
nachts wordt uitgebreid.  
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7.6 Fondsenwerving  

De cijfers: 

 

− Evenementen:  
• activiteiten waar Mozaïek initiatiefnemer is en in mindere of meerdere mate aan 

meewerkt zoals het eetfestijn, de wijnactie, de mozaïekquiz, … 
• activiteiten georganiseerd door externen zoals Hijfte Kerst, de Kerstdrink op 26/12, 

de activiteiten die derden organiseren in het kader van Music for Life … 

− Giften: gelden geschonken door externen, organisaties of individuele personen, m.u.v. 
sponsoring. 

− Dossiers: Mozaïek dient n.a.v. een (project)oproep van een stichting, bedrijf of serviceclub een 
dossier in.  

 

Corona zorgde voor een dip in de fondsenwerving. Alle activiteiten werden afgelast… 

De traditionele wijnactie bracht echter veel meer op dan andere jaren, en we organiseerden ter gedeeltelijke 
compensatie van de afgelaste activiteiten een bloembollenactie.   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVENEMENTEN € 8.247,24 € 6.031,39 € 13.360,0 € 38.060,2 € 20.209,0 € 31.781,0 € 11.127,6

GIFTEN € 3.865,35 € 5.425,33 € 10.939,0 € 8.682,50 € 5.821,23 € 11.615,0 € 2.563,00

DOSSIERS € 1.100,00 € 7.500,00 € 40.600,0 € 1.500,00 € 8.000,00 € 500,00 € -

TOTAAL € 25.325,1 € 30.413,4 € 64.899,0 € 56.992,7 € 34.030,3 € 43.896,0 € 13.690,6

€ -
€ 5.000,00 

€ 10.000,00 
€ 15.000,00 
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€ 40.000,00 
€ 45.000,00 
€ 50.000,00 
€ 55.000,00 
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€ 65.000,00 
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