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WOORD VOORAF
2020. Een jaar om nooit te vergeten. Het coronavirus zit als een rode draad doorheen onze werking.
2020. Het jaar waarin de wereld van onze bewoners toch wel een pak kleiner werd. Het gemis naar fysiek
contact met familie en vrienden.
2020. Het jaar waarin er nog nooit zoveel werd gevraagd van het zorgpersoneel. Zorgen voor bewoners en
tegelijkertijd zorgen maken over hun gezin. Want stel je voor dat ze het coronavirus zouden meenemen naar
huis…
2020. Het jaar dat we een eilandje in een woelige zee werden. Families, vrienden, vrijwilligers en externen
mochten ons eilandje niet betreden. Op ons eilandje zelf was de verbondenheid net heel groot.
2020. Het beste maken van een nieuwe en ongebruikelijke situatie. Er was zo weinig geweten over dit virus, en
de desinformatie rond dit virus was zo groot. Het was roeien met de riemen die we hadden.
2020. Bang afwachten na elke testafname. Zat het coronavirus onder onze radar?
Maar ook…
2020. Het jaar waarin ik ontzettend veel flexibiliteit, engagement, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid bij
het personeel zag.
2020. Samen één blok vormen, samen er tegenaan gaan. Voor de bewoners.
2020. Wat een hulpvaardigheid naar collega’s toe. De beste tips and tricks aan elkaar doorgeven om het
bedampen van brillen door mondmaskers tegen te gaan, elkaar helpen om op hygiënische wijze schorten aanen uit te doen, enzovoort.
2020. Het jaar waarin ik ontzettend ontroerd was door de kleine gebaren van het personeel die voor de
bewoners zo’n grote betekenis hebben.
Katharina Casteur, algemeen directeur

3
Jaarverslag 2020 Klim

INHOUD
Woord vooraf ...........................................................................................................3
In Vogelvlucht: het jaar 2020 ........................................................................................6
Accenten in onze werking .......................................................................................... 17
Jaarwerking in De Klink .......................................................................................... 18
Dagbesteding in De Klink ........................................................................................ 20
Jaarwerking in Michielsheem ................................................................................... 21
Therapeutische ondersteuning in Michielsheem ............................................................. 22
Corona: Bewoners aan het woord… ............................................................................ 24
Corona: Personeelsleden aan het woord… .................................................................... 26
Ortho-agogische ondersteuning en Vorming .................................................................. 29
Technisch onderhoud en infrastructuur ....................................................................... 30
Preventie en veiligheid op het werk ........................................................................... 31
Dienst Sociaal werk ............................................................................................... 32
Samenstelling gebruikersraden in Klim ....................................................................... 34
Samenstelling gebruikersraad huis De Klink ............................................................... 34
Samenstelling gebruikersraad huis Michielsheem ........................................................ 35
Samenstelling klachtencomissie Klim vzw .................................................................... 36
Samenstelling bestuursorganen in Klim ....................................................................... 37
algemene vergadering ......................................................................................... 37
raad van bestuur ............................................................................................... 38
Bestuurscomité ................................................................................................. 38
Statistische gegevens ............................................................................................... 39
Bewonersgegevens ................................................................................................ 40
Personeelsgegevens .............................................................................................. 42
Personeelsinzet .................................................................................................. 42
Kenmerken personeelsbestand .............................................................................. 44
Leeftijdspiramide personeel op 31/12/2020 .............................................................. 44
Opleidingskenmerken .......................................................................................... 45
Financiële gegevens ................................................................................................. 46
Inleiding ............................................................................................................ 47
Balans en resultatenrekening ................................................................................... 47
Balans – activa .................................................................................................. 47
Balans – Passiva ................................................................................................. 49
Balans – structuur analyse .................................................................................... 50
Resultatenrekeningen ......................................................................................... 51
Colofon ................................................................................................................ 53

4
Jaarverslag 2020 Klim

Contactgegevens .................................................................................................. 53
maatschappelijke zetel ....................................................................................... 53
directie en administratie ..................................................................................... 53
vestigingsplaatsen .............................................................................................. 53
Meer info......................................................................................................... 53
Sponsoring ....................................................................................................... 53
In 2020 werd onze werking ondersteund door… .......................................................... 54

5
Jaarverslag 2020 Klim

IN VOGELVLUCHT: HET JAAR 2020
Het jaar 2020: een jaar vol beperkingen wegens corona maar toch ook mooie kansen. Het beste maken
van de situatie, onder veilige omstandigheden. Bij deze een overzicht van de kleine en grote
momenten binnen Klim.

Het jaar werd rustig ingezet met onze beste wensen over te maken aan bewoners, families, vrienden,
personeel, professionele contacten, leveranciers en vele anderen.

In januari 2020 werd een AED-toestel (automatische externe defibrillator) geïnstalleerd aan de
voorgevel van huis De Klink. Dit kwam er in het kader van de actie van de Gemeente Machelen om
binnen de gehele gemeente AED-toestellen te voorzien om bij hartfalen levens te kunnen redden. Het
personeel van De Klink kreeg een korte opleiding in het gebruik van het toestel.
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Begin 2020 werd de folder van de dagbesteding in De Klink afgewerkt en voorgesteld op verschillende
plekken samen met de bewoners van De Klink.

Van zaterdag 29 februari tot en met zondag 8 maart vierden we de week van de vrijwilliger. Dit artikel
over één van de vrijwilligers van De Klink verscheen in het CM-blad ‘Leef’.
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In de loop van maart veranderde het ‘gewone’ leventje in De Klink en Michielsheem. Vanaf donderdag
12 maart tot na de paasvakantie werd aan derden de toegang ontzegd tot Huis Michielsheem en Huis
De Klink, conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid omwille van het coronavirus. Ook werd
besloten dat de therapie, atelier, dagbestedings- en seniorenactiviteiten in Michielsheem en De Klink
voorlopig niet meer kunnen doorgaan. Het personeel van deze diensten wordt ingeschakeld in de
leefgroepen voor ondersteuning van de leefgroepenwerking en voor activiteiten in de leefgroepen.

In maart werd de vraag naar mondmaskers groot, zowel voor de chirurgische als stoffen exemplaren.
We waren snel door onze voorraad heen. Gelukkig kregen we hulp van (families van) personeelsleden,
vrienden, ouders, buurtbewoners, de brandweer van Vilvoorde,
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Op 24 maart klappen we met de medewerkers van het dienstencentrum, administratie, logistiek, staf
en directie in onze handen voor alle begeleiders, ateliermedewerkers, therapeuten, medisch
personeel en medewerkers van Michielsheem, De Klink en Wij Blij die met veel zorg onze bewoners
opvangen en begeleiden in deze moeilijke tijd!

Zowel in De Klink als in Michielsheem werd het personeel verwend met lekkere paasattenties dankzij
Neuhaus, de gemeentelijke basisschool in Diegem en het OCMW van Machelen.
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Ook vanuit het ‘Outbreak Management Team’ hebben wij de personeelsleden binnen Klim een hart
onder de riem gestoken.

Vanaf 18 mei werd er onder zeer strikte voorwaarden bezoek georganiseerd voor de bewoners van De
Klink en Michielsheem. Dit na meer dan twee maand. Wat een opluchting voor zowel de bewoners als
de families van onze bewoners!
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Communicatie tussen bewoners en familie en vrienden werd steeds belangrijker. Daarom werd er voor
elke leefgroep een tablet aangekocht zodat er makkelijker kan gecommuniceerd worden.

UPS zorgt voor kerstsfeer in De Klink! Reeds vele jaren hebben we een goede samenwerking met UPS
in Diegem. Omdat het Corona-jaar het ons allen niet gemakkelijk maakt dit jaar zorgde UPS deze
week voor kerstversiering in de tuin van Huis De Klink. Zo kunnen de bewoners toch wat van kerstsfeer
genieten nu we dit jaar geen kerst-actie op touw kunnen zetten.
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Verder werden er op verschillende momenten zowel bewoners als personeelsleden getest op het
coronavirus. Twee keer een algemene screening om een beeld te hebben of er besmettingen onder
de radar bleven, maar ook enkele keren zeer specifieke testafnames wanneer er een personeelslid of
bewoner in quarantaine was of besmet was. Gelukkig leidde dit tot nu toe nooit tot grote uitbraken
in de leefgroepen.
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Jullie lezen het al, het leven van onze bewoners en personeelsleden werd bijna volledig beheerst
door het coronavirus in 2020. Toch probeerden we voor onze bewoners nog steeds plezierige
activiteiten te voorzien, op coronaveilige wijze…

Zo werden er bijvoorbeeld op coronaveilige wijze ‘bubbelconcertjes’ in De Klink gehouden…

13
Jaarverslag 2020 Klim

…Alsook in Michielsheem!
Er werden lekkernijen gemaakt voor bewoners en personeel…
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En ook in 2020 bleven we voor 10 op 10 gaan voor ‘sfeer en gezelligheid’…
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Jammer genoeg namen we in 2020 ook afscheid van twee bewoners: rust zacht lieve Marie-Thérèse
en Yves.
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ACCENTEN IN ONZE WERKING
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JAARWERKING IN DE KL INK
2020, een jaar met heel wat uitdagingen voor ons. Een zoektocht naar een nieuwe directie, een ‘Away
Day’ waarbij we samen naar de toekomst van Klim konden kijken. In De Klink was er heel wat
ongerustheid bij de medewerkers rond de wijzigingen die de persoonsvolgende financiering ons
zouden brengen. Met hoeveel groepen gaan we blijven werken, gaan we het werk nog kunnen doen
zoals ervoor, … We hoopten op antwoorden na de Away Day. We wilden allen niet inboeten aan de
kwaliteit die we hier kunnen bieden aan bewoners.
Januari 2020. Het leven in huis De Klink gaat zijn gangetje. We hadden net een fijne kerstperiode
achter de rug met een geslaagde kerstactie. De voorbereidingen voor de lente actie gingen een
versnelling hoger. Deze kwam er immers al aan in mei, dus lang moesten we niet meer wachten om
alles in orde te brengen. Springkasteel, tenten, materiaal van de gemeente werd allemaal
gereserveerd en besteld.
Februari: de datum voor de Away Day was bekend. We konden ons gaan voorbereiden op deze dag.
Wie zou deelnemen, wat was de agenda, …. Op het nieuws ging het over een nieuw virus dat in het
verre China aan een opmars bezig was. We maakten ons daar nog niet te veel zorgen over.
Begin maart kregen we toch wel verontrustende signalen over dat toen nog onbekende virus. In Italië
liep het volledig uit de hand, en ook in België werden de eerste besmettingen vastgesteld. Vanaf nu
was het snel schakelen. We kregen richtlijnen van de overheid over wat we moesten doen. Om dit te
kunnen vertalen naar onze werking werd een ‘Outbreak Management Team’ opgericht. Vanuit dit
team werden de instructies opgemaakt hoe iedereen binnen onze werking moest werken. Nog geen
week later ging de voorziening op slot. De enige mensen die nog in of uit konden, waren onze
werknemers. Verder kon er niemand meer binnen of buiten. Het leven van bewoners en begeleiders
sloeg van de ene op de andere dag helemaal om. De Lockdown was een feit. Kort daarna volgde deze
voor heel het land.
Het maakte onze werking er niet eenvoudiger op. De richtlijnen volgden elkaar snel op en het was
een constant schakelen en aanpassen. Het gebrek aan beschermingsmiddelen zorgde ook voor een
grote onzekerheid: “zou ik het virus binnenbrengen? Neem ik het virus mee naar huis? Wat als
bewoners ziek worden?”
Iedereen begon zelf mondmaskers te maken. De solidariteit was groot. Wie ook maar een beetje
handig was, werd ingeschakeld om materiaal te maken. Met een speciale stof die we in het atelier
hadden liggen, maakten we zelfs schorten. De creativiteit om ons te beschermen was groot. Het was
mooi om te zien hoe deze crisis ook het beste in iedereen naar boven wist te halen. Hoe groot de
betrokkenheid van iedereen was met De Klink. Het jammere was natuurlijk dat we dit moesten doen,
omdat materiaal vanuit de overheid nog niet beschikbaar was.
Na een tijd besloten we om in onze werking nog een stap verder te gaan. We zouden enkel nog per
leefgroep werken. Niemand van het ene team kon nog werken in een ander team. Dit vroeg een
enorme inspanning en bereidheid van al het personeel. Indien er zieken zouden vallen moest alles
vanuit de eigen groep moeten worden opgevangen. De bestaande opvangsystemen werden tijdelijk
opgeschort. Ook in de dagbesteding trokken we deze lijn door. Iedereen werd verbonden aan een
team. Dit systeem vroeg veel van iedereen, maar werkte wel goed. Iedereen was bereid om ziekte te
vervangen, er was een grote flexibiliteit bij iedereen.
Ook bij de bewoners was er een grote impact op hun leven en bezigheden. Hun verhaal kan je ook
lezen in dit jaarverslag. Dat de crisis niet voor even was, werd snel duidelijk. We moesten enkele
knopen doorhakken. De away day werd voor onbepaalde duur uitgesteld en de Lente actie werd
geannuleerd. We kozen er voor om de Lente actie te vervangen door een bloemenverkoop aan het
personeel. Dit werd een succes.
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Tijdens de eerste Lockdown sloten we onze dagbesteding: de begeleiders gingen vanuit de
leefgroepen activiteiten aanbieden en toegang tot ateliers werd verboden. In de latere fases hebben
we dit anders georganiseerd. Het sluiten van de dagbesteding gaf ons wel de mogelijkheid om de
locatie van de seniorenwerking om te vormen tot een covid-zone: een zone waar we gebruik van
zouden maken indien er veel besmettingen in verschillende groepen zouden zijn. Hier konden
bewoners opgevangen worden zonder nog in contact te komen met andere bewoners. Er was personeel
bereid om in deze zone te komen werken. De nadarhekken die we niet nodig hadden voor de Lente
actie konden we nu goed gebruiken om deze zone af te zetten en ook een buitenzone te voorzien.
Deze zone is gedurende heel de periode niet moeten gebruikt worden, en daar zijn we allemaal heel
blij om.
We zijn de gemeente ook heel dankbaar voor het ter beschikkingstellen van materialen. Naast de
nadarhekken, die we ook gebruikten om bubbels te scheiden bij buitenactiviteiten, konden we ook
gebruik maken van een tent om bezoek te ontvangen. Gelukkig zat, in de eerste lockdown, het weer
goed mee en konden bewoners veel buitenactiviteiten doen. Ze konden elkaar zien op afstand en er
ontstond een soort vakantiegevoel. Jammer genoeg was heel de crisis nog lang niet voorbij na de
lente en de zomer en gingen we minder fijne tijden van isolement in tegen de herfst en de winter.
Heel de crisis begon lang te duren. Er waren versoepelingen in de buitenwereld, maar nog niet bij
ons. Er mocht wel bezoek komen, maar heel beperkt en niet vrijblijvend. Dit was niet makkelijk voor
iedereen. De hoop op versoepelingen binnen onze werking was dan ook groot. We grepen elke kleine
kans om toch iets te versoepelen. In juli lukte dit even, maar ook kort daarna moesten we weer
schakelen. Dit hebben we meerdere keren moeten doen.
Het mooie weer liet ons regelmatig toe om, mits veilige afstand tussen de bubbels, toch enkele zaken
te organiseren. Zo kwam er een gitarist liedjes spelen op de parking, kwam de accordeonist (Guy) bij
mooi weer liedjes spelen in de tuin waar iedereen van kon genieten. Vanuit de gemeente kwam er
een ijskarretje langs en een week later kregen we een mobiele DJ over het gras. Er werden
smoutebollen gebakken in de keuken, waar iedereen van kon smullen. Al deze activiteiten zorgden
toch voor verbinding met elkaar in deze tijden waarin we van elkaar gescheiden waren.
Ondanks dat er geen overlijdens waren door corona, hebben we jammer genoeg afscheid moeten
nemen van één bewoonster uit leefgroep C. De tenten die normaal gezet worden voor een groot feest
zoals de lente actie, werden nu gezet om een uitvaart te organiseren. We zullen dit niet snel vergeten.
Een uitvaart in beperkte kring, iedereen in zijn bubbel. Bewoners die elkaar willen maar niet kunnen
vastnemen. Het was niet makkelijk.
Mijn werk als coördinator kreeg door deze crisis plots ook een extra invulling. Je moest werken als
crisismanager, een crisis die over de gezondheid van mensen ging. Het waardevolste goed van heel
onze voorziening. De gezondheid van bewoners en medewerkers. Dit was geen spel, maar bittere
ernst. Mijn tijd werd vooral ingenomen door vergaderingen rond de aanpak van de crisis, nieuwe
richtlijnen toepassen, overleggen met de betrokken diensten, vragen beantwoorden. Het schaarse
materiaal dat we na een tijd toch kregen, goed beheren en verdelen als het nodig was. De vele vragen
van personeel trachten te beantwoorden. Een uitdaging die ik niet had verwacht zo snel in mijn
loopbaan als coördinator. Gelukkig kan ik beroep doen op een hele equipe van gemotiveerd en
betrokken personeel. Samen hebben wij ons door deze crisis gehaald. Door de inzet van elk individu
in onze voorziening zijn we samen deze moeilijke tijden doorgekomen. De berichten tegen het einde
van het jaar, over mogelijke vaccins, gaven hoop. De hoop dat 2021 ons terug zou brengen naar de
tijden waar we allemaal op hoopten. Een tijd waarin we als Klim kunnen en moeten blijven evolueren,
waar we terug de zorg kunnen bieden die we willen bieden en waar elkaar ontmoeten weer centraal
kan staan.
Pieterjan, coördinator van De Klink
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DAGBESTEDING IN DE K LINK
De corona crisis stelde onze dagbesteding plots voor een heel grote uitdaging. In maart werd onze
werking van de ene dag op de andere stilgelegd. Bewoners konden niet meer naar de gekende
activiteiten komen, bewoners die enkel overdag aanwezig waren, moesten thuisblijven. Een plotse
breuk in de manier van werken. Hoe we dan wel gingen werken was nog wat zoeken. Paraat om
eventuele zieken te vervangen, vroege en late diensten meedraaien, dagdiensten, toch nog
activiteiten aanbieden, …? Allemaal vragen waar we een antwoord op moesten zoeken. We besloten
om elke begeleider aan een groep te koppelen en van daaruit activiteiten te organiseren. Sommige
begeleiders draaiden mee diensten en deden wisselende diensten. Het werken in de gekende ruimtes
werd gemist en er werd gezocht naar een oplossing om toch terug veilig in deze ruimtes te kunnen
werken. In de eerste Lockdown was dit niet mogelijk. Even later konden we voorzichtig terug
opstarten. We gingen naar een werking waarin bewoners van verschillende groepen samen konden
zitten, mits de afstand bewaard werd. Onze capaciteit werd verlaagd, en er konden nog 6 bewoners
per moment aanwezig zijn. De tafels en stoelen werden zodanig gezet dat dit mogelijk was. Even
later moesten we terug schakelen. We mochten geen bubbels meer mengen, dus moesten de bewoners
per leefgroep naar de dagbesteding komen. Er ontstonden hele andere dynamieken in onze werking
en het was heel veel aanpassen aan de nieuwe situatie. Dit vroeg tijd, zowel voor bewoners als voor
begeleiders. Het mooie weer, waar we in de lente en zomer van konden genieten had zeker zijn
voordelen en maakte het ons een stukje makkelijker.
Nog een uitdaging kwam er toen de deelnemers die enkel voor dagbesteding kwamen, terug mochten
komen. Eerst nog samen op afstand, even later apart. We moesten steeds een apart lokaal voorzien
voor hen, ook het eten ’s middags werd door ons begeleid. Ook hier moesten we even zoeken hoe we
dit zouden organiseren. Waar zouden we eten, hoe vangen we de uren op wanneer zij normaal in een
leefgroep aansluiten, … Ook hier vonden we oplossingen en na een tijd liep ook dit goed. Het was
allemaal niet ideaal, maar we konden toch dagbesteding geven.
De seniorenwerking bleef gedurende heel de covid periode werken volgens hetzelfde principe. Er
werd vanuit de leefgroepen vertrokken. De begeleiders ondersteunden in de leefgroep en deden
activiteiten met bewoners. Indien er gebruik kon gemaakt worden van het lokaal waar we normaal
zitten, werd dit ook gedaan. We probeerden nog eens weg te gaan met bewoners, even ergens anders
gaan wandelen. We leerden bewoners en leefgroepen op een andere manier kennen, konden ook op
deze manier een fijn aanbod geven. Enkel was het jammer om te voelen hoe het contact tussen
bewoners van verschillende groepen verloren ging. We zochten naar creatieve manieren om toch
contact te maken. Tijdens een wandelingetje even aan het raam gaan zwaaien, genieten van live
muziek, op afstand van elkaar. We organiseerden zelfs een smoutebollenmiddag. Elke bubbel mocht
apart hun portie komen halen. Iedereen genoot ervan. Als de accordeonist op woensdag onder de
bomen muziek kwam spelen probeerden we ook aan te sluiten.
Hopelijk kunnen we in 2021 met onze dagbesteding weer werken met mensen uit verschillende
groepen. Het is een plaats waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, met andere mensen samen zijn.
Het aanbod dat we hebben kunnen geven tijdens heel deze periode, was anders, maar daarom niet
minder waardevol. Iedereen heeft geprobeerd om er het beste van te maken, en dat is nog goed
gelukt ook.
Team dagbesteding
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JAARWERKING IN MICHI ELSHEEM
2020 was een bijzonder jaar. Het jaar werd relatief rustig gestart, maar we werden vliegensvlug
ingehaald door corona. Het coronavirus heeft onze volledige werking in zijn greep, de gevolgen zijn
enorm. Drastische, maar noodzakelijke gevolgen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en
vooral buiten onze muren van Michielsheem te houden.
Alle medewerkers hebben zich dubbel en dik ingezet om in deze heel moeilijke omstandigheden onze
cliënten hun verdiende zorg te geven. Het spreekt voor zich dat onze werking helemaal werd
omgegooid.
De maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan liet
niemand ongeroerd. De maatregelen zijn in vele gevallen moeilijk te begrijpen voor onze cliënten en
dit kan leiden tot onbegrip en probleemgedrag bij hen. Opeens zag het vertrouwde gezicht van hun
begeleider er net iets anders uit door het dragen van een mondmasker. De structuren die onze
cliënten kennen, moesten worden aangepast. We zijn op zoek moeten gaan naar nieuwe werkbare
individuele schema’s. Tijdens de eerste lockdown werden we geconfronteerd met een bezoekverbod.
Onze cliënten hun wereld werd ongevraagd kleiner. Fysieke contact met hun familieleden moest
opeens plaatsmaken voor een telefoontje of Skype. Leefgroepen werden bekeken als 1 bubbel en
therapeuten kwamen de leefgroepteams versterken. We maken er samen het beste van!
Door de onvoorspelbare evolutie van de epidemie wijzigen de adviezen en de maatregelen regelmatig,
dit zorgde vaak voor verwarring bij het personeel. De plotse afwezigheid van collega’s, die in
quarantaine moesten, vergrote de uitdaging op organisatorisch vlak.
De druk op het personeel was enorm voelbaar, zeker toen we geconfronteerd werden met het bericht
van een positieve besmetting. Quarantaine is een keuze die we liever niet hadden willen maken, maar
voor ieders veiligheid was dit noodzakelijk. Het zorgpersoneel had deze a-typische manier van werken
snel in de vingers. Werken onder hoge werkdruk in beschermende kledij en zowel jezelf als een
volledige leefgroep proberen beschermen heeft veel energie gevraagd van ons zorgpersoneel.
Uurroosters werden omgegooid en er heerste veel onzekerheid.
Het was mooi om te zien hoe er 1 front gevormd werd tegen onze gezamenlijke onzichtbare vijand.
We hebben ondanks de 2 positieve besmettingen een uitbraak kunnen voorkomen tot op heden.
Waardering voor ieder van ons in deze bijzonder moeilijke periode.
Het dagelijkse leven werd abrupt anders dan normaal, maar dankzij de inzet van iedereen werd het
nieuwe normaal ook mooi.
Ellen Weymeersch, coördinator Michielsheem
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THERAPEUTISCHE ONDERSTEUNING IN MICHIELS HEEM
Het jaar 2020 zal voor iedereen een grote indruk nalaten. Ook voor ons in therapie bij de
ondersteuning van onze bewoners in Michielsheem.
Wij zijn dit jaar gestart met nog steeds geen volledige bezetting in het therapieteam. Toen Corona
uitbrak, hadden ook de quarantaine afwezigheden en het ziekteverzuim onder personeel een weerslag
op onze werking. Bewoners (b)leven plots per leefgroepbubbel. Maar deze werking had ondersteuning
van therapie nodig om een goede bezetting te kunnen garanderen.
Extra vroegpermanenties en avonden zaten plots in ons uurrooster. Ook een andere planning van
activiteiten drong zich op. Meer aandacht aan de communicatie met het thuisfront, foto’s nemen en
doorsturen, tekeningen maken, … en werken per leefgroep. Dagborden werden in de leefgroep
gemaakt, per leefgroep naar de boerderij, bewoners konden vaak vanachter glas of poortje bewoners
van een andere leefgroep zien. Er viel veel weg aan sociaal contact, met andere leefgroepen maar
ook met de buitenwereld, geen terrasje, geen shoppen, geen familiebezoekjes meer.
Therapie heeft getracht toch een planning te maken zodat elke leefgroep geregeld een aanbod kreeg
van activiteiten. Hierdoor werden er vaardigheden ontdekt bij bewoners die eerder niet gekend
waren. Dit is zeker iets positief geweest. Dankzij onze boerderij en het goede weer, werd er dagelijks
in groep naar de diertjes gegaan.
Onze zomerse bbq’s zijn ook doorgegaan. Het eten was er voor iedereen en werd telkens per
leefgroepbubbel opgegeten. Het bakken gebeurde in een leefgroeptuin. Hier werd er dan wel een
echt feestje van gemaakt. Wij hebben ook bezoek gehad van onze vrijwilligster die van beroep
muzikante is, zij kwam samen met een collega een optreden verzorgen. Natuurlijk ook in open lucht.
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Ook een herfstfeest en kerstfeest met vuurkorf en warme chocolade per leefgroep was een succes.
Zelfs de Sint en zijn paard kwamen in de tuinen. De pieten deelde daar de cadeautjes uit.

Wat we vooral onthouden is doordat we niet over alle leefgroepen gingen, gerichter een leefgroep
betraden waardoor de bewoners ook niet overprikkeld worden. Anderzijds omdat therapeuten
gekoppeld werden aan een leefgroep, missen sommige bewoners wel het contact met andere
therapeuten die steeds bepaalde activiteiten met hen begeleidden. Denk maar aan het uitkuisen van
de volière, dagborden maken in groep waarbij alle communicatieve bewoners elkaar ondersteunen in
hun taal,.. We hebben op deze manier dus wel vaardigheden ontdekt bij bewoners die we zeker verder
gaan uitbouwen.
Maar wij kijken met z’n allen ook uit naar de toekomst. Het lichtpuntje aan het einde van de tunnel,
de vaccinatie, het nieuwe normaal!
Het therapieteam
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CORONA: BEWONERS AAN HET WOORD…
Corona heeft een zeer grote impact op de bewoners van De Klink en Michielsheem. Onze reporters
gingen op pad in De Klink en Michielsheem om enkele getuigenissen te verzamelen met als centrale
vraag: ‘Hoe beleef jij corona?’

“Ik mis het om met het buske weg te gaan. Ik kan nu niet met Marc (van leefgroep F) naar de mis
gaan. Ik brand daar graag een kaarske. We zien elkaar alleen aan het venster, en dan zwaaien we
wel. Maar in de andere leefgroepen mogen we niet binnen.
Ik mis ook het bezoek van Chabeli (vrijwilligster). Ik zou met haar nog graag eens een taske koffie
drinken.
Ik hoop dat die corona rap voorbij is. Want ik wacht om met de boot te gaan varen met de senioren!”
Luc, bewoner uit leefgroep B

“Mijn dagstructuur is veranderd sinds de coronawerking van start is gegaan. Voor de coronawerking
was onze leefgroep een open leefgroep, dit houdt in dat de deur de hele voormiddag en namiddag
openstond. Dit gaf mij de mogelijkheid om op te gang te wandelen, dag te gaan zeggen bij de meisjes
op de gang, te luisteren naar de muziek en te dansen op de gang met de meisjes, te helpen met het
vullen van karren boven, een open sollicitatie te doen bij activiteiten dit bezig waren. Ik was een
hele dag op stap. Onze dag startte met het maken van ons dagbord. Dit gebeurde in een gemengd
groepje van verschillende bewoners. Nu wordt mijn dagbord nog steeds gemaakt maar ik zit alleen in
het lokaal, ik heb geen interactie met de bewoners buiten mijn leefgroep. Ik mag/kan niet meer
helpen bij het vullen van de karren en kan ook niet zomaar aansluiten bij activiteiten die aan de gang
zijn. Ik heb nog steeds een vrij goed gevuld programma aan activiteiten maar dit zijn vaak
terugkerende activiteiten mijn variatie is beperkter. Deze activiteiten gaan ook steeds door in
dezelfde bubbel, en aangezien de medebewoners allemaal een ander niveau hebben gebeuren vele
activiteiten individueel of zijn ze minder op maat van elke bewoner. Ik heb sinds de nieuwe werking
ook aan nieuwe activiteiten deel genomen waar ik ervoor minder aan deelnam, maar steeds met de
dezelfde begeleiders, bewoners, ik mis het sociale contact van vroeger, waar ik iedereen zomaar kon
vastnemen, knuffelen, helpen.“
Pascale, bewoner uit leefgroep Kasterlinden

“Ik vind het triestig en stom dat alles veranderd is. Ik werk graag. Ik werkte vroeger bij de post en ik
zou in De Klink ook graag terug de post rondbrengen. Ik mis ook mijn vrienden in de andere
leefgroepen. Ik zou zo graag Pieter uit leefgroep D terugzien. Ik wil met hem in Den Draver ijsjes
gaan eten met veeeeel bollen! En een museum van een schilder zou ik ook graag nog bezoeken. Corona
is een vieze griep waardoor je ziek kan worden.”
Marleen, bewoner uit leefgroep B
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“Corona was niet gemakkelijk. Het ergste was dat ik niet naar huis kon en mijn eigen boodschappen
niet mocht doen. Ik had in niks meer goesting om te doen en bleef soms lang in mijn bed liggen. De
ateliers gingen toch niet door en ik mocht ook niet meer werken in de keuken. Vanaf dat ik terug naar
huis kon, was ik wel heel content. Mijn vrienden in De Ark miste ik ook heel erg.”
Michaël, bewoner uit leefgroep D

“Ik mis de senioren: het schilderen en tekenen, armbandjes maken. Maar als ik terugdenk aan het
zwemmen en de tillift om in het bubbelbad te gaan… amai toen had ik schrik zene! (ze moet er nu
wel hartelijk om lachen). Nu zou ik wel graag terug gaan zwemmen. Maar naar de ezels wil ik ook
niet meer: die bijten en zijn gevaarlijk!
Ik weet niet meer wat de anderen doen: ik zie Gilbert wel passeren, maar wat doet die nu eigenlijk?
Ik mis ook de bezoekjes van Rita van ziekenzorg.
Ik vond het maar een rare tijd. Soms kon ik wel eens genieten van de rust, want ik word een dagske
ouder. Ik had wel minder stress.
Corona vind ik maar moeilijk om te verstaan.”
Denise, bewoner uit leefgroep B
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CORONA: PERSONEELSLEDEN AAN HET WOORD…
Onze vliegende reporters gingen ook langs bij het personeel met als centrale vraag: ‘Welke impact
heeft corona op jou?’
“Het ‘Coronaverhaal’ voor de mensen op de werkvloer ?
Corona… Het werd onderschat. Niemand kon ooit voorspellen hoe dit virus ons leven zou bepalen,
zowel privé- als beroepsmatig. Voor ons, zorgverleners hangt dit héél nauw samen.
De eerste bescherming : handschoenen, mondmaskers en alcoholgel. Door de snelle impact van het
virus moesten we zelfs hierop zuinig zijn want er was een tekort aan materiaal. Jammer genoeg
merkten we op dat onze gehandicaptensector (toch ook zorg) als rode lantaarn in de rij stond bij de
verdeling van materiaal of reglementering. Maar dit nadeel belemmerde hier niet om een Covidafdeling te voorzien voor het geval er een uitbraak was. Ondanks het risico kwam er een talrijke
respons op de vraag wie ondersteuning wou geven bij de werking op de Covid-afdeling (zowel voor
dag- als nachtdiensten). Hiervoor werd er een basic-opleiding voorzien. Meer beschermingsmateriaal
waaronder bv. schorten, face-shields,… kwamen mondjesmaat in de reserve. Het was bij de start een
gegeven met heel veel vragen erbij betreft veiligheid voor onszelf, de bewoners en onze
omgeving/onze naasten, wat soms voor enige wrevel zorgde door de niet altijd vlotte en duidelijke
communicatie. Het was een zoektocht voor ons allemaal.
Onze hele leefgroepwerking was anders :











geen gezamenlijke pauzes meer, niet meer samen op café of naar de markt, geen
daguitstappen meer, geen gezellige BBQ’s,…
extra werk : tweemaal per dag temperatuur nemen, de bewoners voldoende uit elkaar
zetten,…
geen knuffels meer kunnen geven en dit is moeilijk uit te leggen aan de bewoners
voor de bewoners is het dragen van de mondmaskers soms verwarrend (zien enkel onze ogen)
voor ons als begeleider is het dragen van een mondmasker ook niet altijd evident: warm,
weinig zuurstof, huidirritatie
het vele gebruik van handalcohol zorgt voor uitdroging/irritatie van de huid
De bezoekregelingen met de ouders/familie gebeurde ook volgens strenge maatregelen. In
volle lockdown was er zelfs enkel telefonisch contact of er was een videochat met de bewoner
en zijn/haar familie. Ik vergeet nooit toen een ouder zijn kind kwam ophalen na de eerste
lockdown : een emotioneel weerzien want ‘ik heb veertien weken mijn kind niet gezien’.
Het was wel een feit dat er minder griep (in al zijn vormen) of verkoudheden op te merken
waren onder de bewoners en het personeel.
Wanneer er een vermoeden was van een besmetting was er de testing met als gevolg angstig
wachten op de uitslag. Bij zo’n testing waren dan ook soms quarantaineregels van toepassing.
Dit zorgde er dan wel voor dat er diensten moesten opgelost worden en wat dan weer extra
druk gaf bij het personeel. We zijn allemaal (en zelfs nu nog) tot het uiterste gegaan van ons
vermogen.

De dankbaarheid van de ouders voor de extra inspanning die wij leveren in deze zware periode geeft
voldoening en is motiverend. Dit kan zijn door gewoon een dankwoordje, een attentie die ze bezorgen
of vragen hoe het met ons gaat.
Als een ouder aan de telefoon het even moeilijk had antwoordde ik soms : “Komaan, we zitten
allemaal in dezelfde boot en moeten samen door hetzelfde water !”
Ook het jaarlijks personeelsfeest moest wijken voor Corona. Jammer, want dit evenement brengt ons
allemaal samen in een ontspannen sfeer met een hapje, drankje en muziek. Gelukkig wordt dit
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gecompenseerd met af en toe een kleine attentie of een lekkere maaltijd die ons wordt aangeboden
als dank voor onze zorgen die wij aan onze bewoners geven en de inspanningen die wij leveren.
Gelukkig hebben we tot op heden nog geen uitbraak van corona gehad. Dat bewijst dat we ons
allemaal als één blok tegen corona verzetten, de regels volgen en ons werk doen met ons hart (hoe
moeilijk het soms ook is)!
Het werk is risicovol: dus extra voorzichtigheid is een noodzaak. Denk maar aan de bubbelbezoeken.
Ik kan voor mezelf spreken dat ik mij daar aan heb gehouden. Ik heb mijn nonkel en vaderfiguur in
mijn leven net voor de eerste Lockdown gezien. De volgende keer dat ik hem zag, was na de Lockdown
op Intensive Care. En nee, geen Corona maar de gevolgen van een zware val. Hij is nooit meer wakker
geworden. Ik heb nooit meer zijn stem gehoord.
Dus Corona heeft niet alleen fysische gevolgen maar ook een behoorlijke mentale impact op ons leven.
Maar ondanks dit allemaal ben ik, net zoals zovele andere, blij dat ik mijn job heb kunnen blijven
uitvoeren. Mijn job zal mij niet ‘rich and famous’ maken maar ze geeft me wel het gevoel een verschil
te maken…”

1

Katleen, begeleider uit vleugel De Kerselaar

1

Foto genomen tijdens vorming: ‘hygiënische maatregelen tijdens covid-19: covid-afdeling’.
Gelukkig hebben we deze covid-afdeling nooit moeten gebruiken.
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“Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Door de Corona zijn er veel veranderingen geweest.
Vanaf half maart stond alles ineens op zijn kop. De Lockdown zorgde voor nieuwe uitdagingen, onder
andere telewerk. Klim heeft er op korte termijn voor gezorgd dat de mensen, waarbij hun job het
toeliet, telewerk konden doen. Ik was één van hen.
In eerste instantie werkte ik volledig van thuis, maar na een bepaalde periode is dit aangepast naar
1x per week hetgeen beter is want met volledig telewerken verlies je de voeling met de werkomgeving
en je mist ook het sociaal contact. Ik kon ook mijn volledige takenpakket niet van thuis uit uitvoeren.
De voordelen zijn dan weer dat je bepaalde aspecten van je werk, die meer concentratie vragen,
beter kunt uitvoeren. Thuis word je minder gestoord. Eveneens bespaar je tijd doordat het woonwerkverkeer wegvalt wat zorgt voor een beter evenwicht werk-privé.
Een ander grote uitdaging was de aankoop van het beschermingsmateriaal. Ineens waren producten,
zoals handschoenen, ontsmettingsgel en beschermkledij haast niet meer te verkrijgen. Leveranciers
waar we al jaren mee samenwerkte hadden geen stock meer en als ze nog iets binnenkregen dan
waren de prijzen ineens verviervoudigd. Het heeft veel zoekwerk en creativiteit gekost om ervoor te
zorgen dat we het nodige beschermmateriaal in huis kregen. Verschillende bronnen hebben ons ook
materiaal geschonken (o.a. mondmaskers, beschermschorten etc.), waarvoor we zeer dankbaar zijn.
Dit jaar heeft ons veel geleerd, maar we hopen toch dat alles snel weer zijn normale gang kan gaan.”
Birgit, verantwoordelijke economaat
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ORTHO-AGOGISCHE ONDERSTEUNING E N VORMING
Wie corona hoort, zucht en denkt meteen aan verandering en vooral ook aan aanpassen. We moeten
ons aanpassen want deze activiteit kan niet meer doorgaan, want leefgroepen worden aparte bubbels,
want deze of die bewoner heeft een verhoging in temperatuur, want mijn collega zit thuis in
quarantaine, want nog zo veel meer redenen.
Wie corona hoort, denkt in de eerste plaats niet aan iets positiefs, maar onder de noemer ‘we maken
er het beste van’ zijn er best positieve zaken ontstaan. Het heeft ons gestimuleerd om creatief te
zijn met onze middelen. Het heeft ons ook verplicht van de schoonheid in iets kleins te zien. Een
activiteit op kleinere schaal bijvoorbeeld binnen één leefgroep, of individueel met één persoon.
Anderzijds hebben sommige activiteiten ook een andere vorm gekregen. We kunnen niet meer iets
gaan drinken op café na een wandeling, dan zorgen we zelf voor een lekker drankje in de leefgroep
of op de patio. We kunnen niet meer met de trein gaan rijden, maar wel nog met onze liftbus om ook
eens een andere omgeving te kunnen bieden aan onze bewoners. Onze bewoners hebben zoals
iedereen nood aan nabijheid, aan contact en laat dat nu net ook zo delicaat zijn. Ook dat is in 2020
een uitdaging. Hoe kunnen we onze bewoners coronaproof begeleiden en beschermen tegen mogelijke
besmettingen, maar toch ook nabijheid bieden die ze nodig hebben? Hygiënische maatregelen strikt
hanteren maakte het ons mogelijk om de begeleiding in grote mate op dezelfde manier te laten
verlopen zodat de bewoners op hun vertrouwde manier konden blijven functioneren.
Anders is anders dan we gewend zijn, maar niet per definitie slecht of minder goed. Op vlak van
vorming zagen we ook veel zaken veranderen. Externe vormingen worden vooruitgeschoven in de hoop
fysiek te kunnen plaatsvinden, anderen worden geannuleerd, enzovoort. Veel vormingsinstanties
zagen het geplande aanbod in het water vallen. Gaandeweg zijn vormingen echter weer op gang
gekomen en werden deze ofwel digitaal of wel in kleinere groepen fysiek aangeboden in grote ruimtes.
Het zal niet verbazen dat het grootste deel van de vormingen gerelateerd waren aan COVID-19.
Infectiepreventie, hygiënische maatregelen, procedures allerhande met betrekking tot COVID-19
zoals wat te doen bij een uitbraak tot omgaan met agressie in tijden van corona. Alles werd in het
werk gesteld om duidelijkheid te scheppen in de chaos die COVID-19 teweegbracht in 2020.
Koen, ortho-agoog en zorgplusondersteuner Michielsheem
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TECHNISCH ONDERHOUD EN INFRASTRUCTUUR
Naast alle preventieve werken werden onderstaande werken eveneens uitgevoerd in 2020:
In het voorjaar van 2020 werd een stabiliteitsingenieur aangesteld om de toestand van de
raamoverbouw in de polyvalente zaal te onderzoeken. De werken welke in het verslag werden
voorgesteld werden een paar maand later uitgevoerd.
De renovatie van leefgroep 2 werd uitgevoerd evenals het tuinproject van leefgroep 2. In het
tuinproject werden nieuwe tuinstoelen en tuintafel aangekocht. Er werd een uitbreiding van de
bestaande verharding aangebracht samen met een strook bestemd voor een bloembak. Een tuinhuis
werd opgetrokken als schaduwzone en bijkomende berging.
In huis De klink werden er de buitenverlichting omgezet van halogeen naar Led.
In huis Michielsheem werden alle buitenverlichtingsarmaturen van de leefgroep tuinen vervangen door
ledverlichting.
Zowel in huis De Klink als huis Michielsheem zijn diverse kamers opgeknapt (schilderwerken en
ledverlichting).
In het Dienstencentrum werd een nieuw terras aangelegd en werden de stallingen afgebroken.
Werken rond de boerderij: planten van leilinden en aanbrengen van een betonnen plateau .
In huis De Klink werd een terras met terrasleuning aangebracht aan de slaapkamer van één van de
bewoners in leefgroep D.
Aanpassingswerken werden gerealiseerd aan de serre.
Het oproepsysteem (Ascom) werd geplaatst en opgestart in huis de klink.
Brian, facilitair coördinator
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PREVENTIE EN VEILIGH EID OP HET WERK
In huis Michielsheem werden bijkomende deurmagneten bijgeplaatst. Dit als bijkomende eis van de
brandweer.
Volgende controles door een bevoegd persoon werden uitgevoerd en indien nodig hersteld



Brandhaspels
Noodverlichting

Volgende controles werden door een EDTC uitgevoerd





Brandblustoestellen
Brandmeldcentrale
Elektriciteit
Aardgas

Arbeidsongevallen in 2020:

aantal
Met verletdagen
Zonder verletdagen
totaal aantal AO
totaal aantal AO met
werkverlet
totaal aantal AO zonder
werkverlet

DK
4
2
2

MH
7
3
4

agressie
5

van en naar werk
1

andere
5

11
5
6

Brian, facilitair coördinator
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DIENST SOCIAAL WERK
Corona zorgde ook op de sociale dienst van DK en MH allerminst voor een uitdagend jaar.
In De Klink volgde Sandrien Raeymaekers vanaf maart 2020 Mary Konings op als sociaal werker. Bijna
gelijktijdig dook corona op in ons land. De voorziening stond op zijn kop door het plotse bezoek- en
afhaalverbod voor onze bewoners. Bewoners die in Klim waren, moesten in de voorziening blijven en
degene die thuis konden opgevangen worden en waarvan de familie dat wenste, bleven thuis. Dit
moest op heel korte termijn beslist worden, wat het voor vele families zeer moeilijk en haast
onmenselijk maakte. Maar iedereen hield vol goede moed vol, beseffende dat dit voor iedereen de
meest veilige en verstandige keuze was. We bewonderen het doorzettingsvermogen van iedereen die
met geduld heeft gewacht tijdens die zware eerste golf. Er konden rond de zomer enkele
versoepelingen plaatsvinden. Bezoek kon opnieuw beperkt doorgaan, weliswaar onder heel andere
omstandigheden dan vroeger. Er moest gereserveerd worden, in een daarvoor voorziene
bezoekersruimte zitten, mondmaskers gedragen worden, … In het begin wat onwennig, maar
ondertussen bijna een evidentie geworden. Niemand had toen ooit gedacht dat we bezoek nog zo lang
op deze manier zouden moeten blijven organiseren. Maar helaas is er inmiddels nog niet veel
veranderd. De regels werden hier en daar aangepast aan de situatie, maar echt 100% versoepelen,
dat is zelfs op dit moment nog altijd niet aan de orde. Na de zomer moest er al snel weer verstrengd
worden door een tweede golf. Voor de eerste keer werden we geconfronteerd met enkele
besmettingen in beide huizen van Klim, die gelukkig eerder beperkt in omvang bleven.
Erg vervelend voor de sociale dienst was toch wel het beperkt real life contact met de families. Als
sociaal werker wil je toch graag polshoogte houden, maar als huisbezoeken en face to face gesprekken
onmogelijk zijn, is dat een moeilijkere opdracht.
Maar sowieso heeft corona een grote weerslag op de communicatie met de families. We horen heel
dikwijls meer vraag rond informatie. De grote verandering is vooral dat de bezoeken en/of het komen
halen en terugbrengen niet meer in de leefgroep kunnen gebeuren en dit heeft tot gevolg dat er
minder informatie doorgegeven wordt. We gaan in de toekomst toch moet moderniseren rond
uitwisseling informatie rond de bewoners naar de families.
Helaas moesten we in 2020 afscheid moeten nemen van 4 bewoners. Twee bewoners zijn overleden
en één bewoner is terug thuis gaan wonen, ééntje is korter bij huis gaan wonen. Bij één overlijden
tijdens coronatijd hebben we ondanks alle coronamaatregelen toch nog een mooie afscheidsviering
kunnen regelen.
Een ander item dat nog steeds de nodige uitdagingen met zich meebrengt, is de Persoonsvolgende
financiering (PVF). We merken dat open plaatsen moeilijk ingevuld raken. Er zijn veel zorgvragen,
maar weinige daarvan hebben een persoonsvolgend budget (PVB). Soms zijn toestanden echt
schrijnend, komen mensen aankloppen met een hoge zorgnood, en moeten we vaststellen dat zij nog
erg lang moeten wachten op hun aangevraagde budget.
In De Klink kwamen er in 2020 twee nieuwe bewoners bij. Er waren ook drie personen via Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (RTH) die via een kort verblijf of via de dagbesteding hun punten bij ons kwamen
inzetten. RTH is een goed hulpmiddel voor mensen die nog wachten op hun budget, maar helaas is
het maar van tijdelijke aard en heel beperkt van middelen. Dit gaat maximum over 8 punten. Dat
maakt het vaak moeilijk om afscheid te nemen van deze mensen, wetende dat zij perfect in onze
voorziening zouden kunnen wonen. In huis Michielsheem hebben we één bewoner opgenomen vanuit
een andere voorziening.
Daarbovenop zijn er in 2020 weer enkele veranderingen gebeurd in de Persoonsvolgende Financiering,
zoals de opstelling van 24 budgetcategorieën ipv 12. Er kwam hierbij aansluitend een nieuwe manier
van zorgzwaartebepaling. Dat maakt het voor ons is het niet altijd gemakkelijk om de nieuwe
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aanvragen te behandelen in de lijn van de vorige aanvragen, omdat de systemen op een subtiele
manier van elkaar verschillen.
In de loop van 2020 moesten de eerste jaarlijkse verslagen van ouders of familieleden naar de
vrederechter worden gestuurd, wegens overstap van verlengde minderjarigheid naar bewindvoering.
Door verschillende ouders of familieleden is daarbij hulp gevraagd aan de sociale dienst en hebben
we hen zoveel mogelijk geholpen. De laatste maanden is er vooral gewerkt rond het opstellen van de
nieuwe Individuele Dienstverleningsovereenkomst, na het invoeren van de woon- en leefkosten.
Ingrid en Sandrien, sociale dienst Klim
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SAMENSTELLING GEBRUI KERSRADEN IN KLIM
SAMENSTELLING GEBRUI KERSRAAD HUIS DE KLI NK
Voorzitter:
De Schrijver Dirk (schoonbroer van Jos, Leefgroep F)

Secretaris:
Troost Herwig (broer van Herman, leefgroep B)

Leden:
Bellemans Michael (bewoner leefgroep D)
Buelens Gonda (zus van Denise, leefgroep B)
Debeckker Patric (bewoner leefgroep F)
De Cannart Emmanuel (broer van Regina, leefgroep C)
De Prins Staf en Denise – Thielemans (ouders van David, leefgroep E)
De Groote– Neckebroek Maggy (mama van Fredrik, leefgroep E)
De Schrijver Dirk (schoonbroer van Jos, Leefgroep F)
Dupont Danielle (zus van Marc, leefgroep F)
Holmens Iris (bewoonster leefgroep D)
Libin Andre (vader van Kristof, leefgroep E)
Loenders Jo ( bewindvoerster van verschillende bewoners)
Vanderbeke Leo (vader van Hilde, leefgroep A)
Van Doorslaer Jeannine (zus van Karel +)
Vercammen Lut (zus van Jos, Leefgroep F)
Woestijn Sylvia (moeder van Eline, leefgroep F)
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SAMENSTELLING GEBRUI KERSRAAD HUIS MICHIELSHEEM
Voorzitster:
Willems Arlette (moeder van Xavier, leefgroep Kattebroek)

Secretaris:
Ingrid Smedts, maatschappelijk werkster Klim vzw

Leden:
De Greef Christian (broer van Roland, leefgroep Kerselaar)
De Leener Luc (vader van Ine, leefgroep Kasterlinden)
De Ridder Sophia (zus van Piet, leefgroep Kattebroek)
De Troyer Edmond (vader van Pascale, leefgroep Kasterlinden)
Karine Engelen (moeder van Jonas en Pauline , leefgroep Kerselaar)
Lammens Claire (moeder van Frank De Sutter, leefgroep Kerselaar)
Marcelis Brigitte (moeder van Karolien De Groote, leefgroep Kattebroek)
Peeters Nicole (moeder van Daan Wiercx, leefgroep Kerselaar)
Samson Marleen (moeder van Bart D’Haese, leefgroep De Bergen)
Van de Genachte Henk (externe raadgever)
Van Goethem Dirk (broer van Ludo, leefgroep)
Van Sande Ingrid (moeder van Dimitri Girassa, leefgroep Kerselaar)
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SAMENSTELLING KLACHTENCOMISSIE KLIM VZW
De procedure "Het afhandelen van klachten van gebruikers" voorziet een interne klachtencommissie.
In deze commissie zetelen:


Twee vertegenwoordigers van de raad van bestuur van de zorgaanbieder
Van Raemdonck Benny
Van Molle Hubert



Twee vertegenwoordigers van de gebruikersraad van de zorgaanbieder
Voor Huis De Klink: Libin André
Voor Huis Michielsheem: Willems Arlette



Een onafhankelijke derde: Vandeweyer Luc
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SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN IN KLIM
ALGEMENE VERGADERING
Baelus Marc

Kalmthout

Bronselaer Geert

Liedekerke

De Becker Elisabeth

Groot-Bijgaarden

De Leener Luc

Eppegem

De Ridder Sophia

Schepdaal

De RouckTom

Affligem

De Schrijver Dirk

Welle

Fleurquin Ingrid

Heverlee

Hautman Benny

Roosdaal

Janssen Staf

Riemst

Libin André

Zaventem

Maris Greet

Roosdaal

Peeters Stefan

Machelen

Poulussen Peter

Merchtem

Troost Herwig

Sint-Martens-Bodegem

Van De Genachte Hendrik

Dilbeek

Van Den Eynde Hans

Asse

Van Doorslaer Mariette

Niel

Vanfraechem Guido

Meise

Van Humbeeck Bart

Grimbergen

Van Molle Hubert

Steenokkerzeel

Van Raemdonck Benny

Groot-Bijgaarden

Vrijders Johan

Merchtem

Willems Arlette

Neder-Over-Heembeek

Rombauts Karina

Machelen
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RAAD VAN BESTUUR

Baelus Marc

Kalmthout

De Becker Elisabeth

Groot-Bijgaarden

De Ridder Sophia

Schepdaal

De Rouck Tom

Affligem

Fleurquin Ingrid

Heverlee

Hautman Benny

Roosdaal

Janssen Staf

Riemst

Peeters Stefan

Machelen

Poulussen Peter

Merchtem

Troost Herwig

Sint-Martens-Bodegem

Van Doorslaer Mariette

Niel

Van Molle Hubert

Steenokkerzeel

Van Raemdonck Benny

Groot-Bijgaarden

Vrijders Johan

Merchtem

Willems Arlette

Neder-Over-Heembeek

Voorzitter:

Poulussen Peter

Afgevaardigd bestuurder:

Fleurquin Ingrid

Algemeen directeur:

Casteur Katharina

BESTUURSCOMITÉ
Poulussen Peter

Merchtem

Janssen Staf

Riemst

Fleurquin Ingrid

Heverlee

Casteur Katharina

Liedekerke
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STATISTISCHE GEGEVENS
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BEWONERSGEGEVENS
In deze grafiek zie je de leeftijdscurve binnen Klim vzw in zijn totaliteit. Hier gaat het over een totaal
van 90 personen, namelijk 48 bewoners (dag- en woonondersteuning) en 2 cliënten die dag
ondersteuning krijgen in huis De Klink en 40 bewoners (dag- en woonondersteuning) in huis
Michielsheem. De grootste leeftijdsgroep blijft tussen 50 – 59 jaar (24 bewoners). Langzaamaan begint
de groep van de jongere generatie groter te worden, 1/3 e van de populatie bevindt zich in de 2 jongste
leeftijdsgroepen van 20-29 jaar en 30-39 jaar (29). De oudste bewoner is 87 jaar en de jongste
bewoner 21 jaar. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar.

Leeftijdscurve Klim vzw
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jaar
jaar
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In de grafiek hieronder kunnen jullie de leeftijdscurve in huis De Klink zien. De oudste bewoner woont
in huis De Klink en heeft de gezegende leeftijd van 87jaar. De jongste bewoner telt 21 lentes. Het
verschil tussen de jongste en oudste bewoner is 66 jaar. De gemiddelde leeftijd is 53 jaar en er is
een leeftijdsdaling van 2 jaar ten opzichte van vorig jaar. 1/5e van de bewoners zijn 70 jaar of ouder.
De grootste groep blijft tussen de 50 en 59 jaar (13), gevolgd door de leeftijdsgroep van 40-49 jaar
(8) en 20-29 jarigen (7).
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Leeftijdscurve Huis De Klink
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In huis Michielsheem is de gemiddelde leeftijd 46jaar. De twee grootse leeftijdsgroepen zijn de groep
van 50 - 59 jarigen (11 bewoners) en de 30-39 jarigen (10 bewoners). Deze twee groepen zijn te
verklaren door opnames van 21 jarigen bij het ontstaan van huis Michielsheem (50-59 jarigen) en de
uitbreiding 13 jaar geleden (30-39 jarigen). De oudste bewoonster is 80 jaar en de jongste 23.
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PERSONEELSGEGEVENS

PERSONEELSINZET
Onderstaande tabellen geven een overzicht weer van de personeelsinzet van 2020, opgesplitst in
betaalde uren en onbetaalde uren.

BETAALDE UREN

aantal uren

VTE
indicator

Gewerkte uren

% totaal uren
betaald

contract

147.706

74,45

75,4%

66,5%

98.570

49,68

50,3%

44,35%

1.924

0,97

1,0%

0,87%

Toeslag uren 20% - avondwerk

16.576

8,35

8,5%

7,46%

Toeslag uren 20% - nachtwerk

8.095

4,08

4,1%

3,64%

Toeslag uren 20% - zaterdagwerk

11.009

5,55

5,6%

4,95%

Toeslag uren 100% - zondagwerk

11.533

5,81

5,9%

5,19%

48.141

24,26

24,6%

21,7%

7.359

3,71

3,8%

3,31%

Gewaarborgde ziekte / A.O.

11.568

5,83

5,9%

5,20%

Wettelijk verlof

13.520

6,81

6,9%

6,08%

Bijkomend verlof

2.999

1,51

1,5%

1,35%

288

0,15

0,1%

0,13%

12.055

6,08

6,2%

5,42%

Klein verlet

151

0,08

0,1%

0,07%

Syndicaal mandaat

201

0,10

0,1%

0,09%

195.846

98,71

100,0%

88,1%

Toeslag uren 00% - gewone prestaties
Toeslag uren 50% - gewerkte feestdagen

Gelijkgestelde uren
Feestdagen

Educatief verlof
Arbeidsduurvrijstelling

Totaal betaalde uren

Uit bovenstaande tabel kunnen we volgende conclusies trekken:
 Iemand die fulltime werkt binnen Klim, is gemiddeld 75,4% van de tijd aan het werk en 24,6%
niet aan het werk door verlof, ziekte of syndicaal mandaat.
 Het ziekteverzuim binnen Klim is zeer hoog: in 2020 gaan 5,83 voltijds equivalenten (VTE)
aan ziekte en arbeidsongevallen binnen het gewaarborgd loon. Dit is 5,9% van het aantal VTE’s
binnen Klim. In andere organisaties binnen onze sector ligt dit cijfer tussen de 2% en 3%.
 In 2020 gaan 6,08 voltijds equivalenten aan arbeidsduurvrijstelling. Dit zijn de zogenaamde
‘rimpelverlofdagen’ binnen onze sector die worden toegekend vanaf 45 jaar. Als we dit
vermenigvuldigen met het gemiddeld uurloon van een werknemer binnen Klim, betekent dit
dat dit aan Klim 475 690 euro kost. Dit bedrag is een onderschatting, aangezien het loon van
een werknemer met veel anciënniteit hoger ligt dan het loon van een werknemer met weinig
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anciënniteit. Deze kost van 475 690 euro wordt deels gecompenseerd door een forfait dat we
vanuit de overheid krijgen van ongeveer 103 000 euro. Toch blijft dit een hoge kost voor Klim
om te dragen.


Klim geeft elke werknemer die 3 jaar en 5 jaar in dienst is een extra verlofdag in
gemiddelde jobtijd. Dit is zo opgenomen in het arbeidsreglement. In 2020 gaat dat over
bijna 3000 uren.

NIET BETAALDE UREN

aantal uren

VTE
indicator

% totaal uren
betaald

contract

Schorsingen

7.751

3,91

3,5%

Tijdskrediet

5.655

2,85

2,54%

Ouderschapsverlof

716

0,36

0,32%

Medische bijstand

181

0,09

0,08%

Staking

134

0,07

0,06%

1.065

0,54

0,48%

18.668

9,41

8,4%

10.123

5,10

4,55%

Ziekte > 1 jaar

4.690

2,36

2,11%

Moederschap(-)

2.684

1,35

1,21%

Zwangerschap

1.170

0,59

0,53%

Totaal niet betaalde uren

26.419

13,32

11,9%

Totaal contractuele uren

222.265

112,03

100,0%

Familiaal verlof

Niet gelijkgestelde uren
Ziekte > 1 mnd < 1 jr

Gemiddeld uurloon binnen Klim = 39,46 €
Uit bovenstaande tabel kunnen we volgende conclusies trekken:
 In 2020 zijn er 5,10 voltijds equivalenten aan ziekte uit gewaarborgd loon tussen de 1 maand
en 1 jaar geregistreerd.
 Ook zijn er 2,36 voltijds equivalenten aan ziekte uit gewaarborgd loon langer dan 1 jaar
geregistreerd.
 Deze cijfers zijn ook zeer hoog ten opzichte van gemiddelden binnen onze sector.
Voor het beleid van Klim trekken we hieruit volgende conclusies:
 We moeten dringend het ziekteverzuim binnen Klim grondig aanpakken door een goed beleid
hierrond uit te schrijven dat zowel focust op preventie als op herstel.
 Het blijft een aandachtspunt voor Klim om ‘jonge’ profielen aan te trekken zodat het aantal
‘rimpelverlofdagen’ kunnen dalen. Geen makkelijke klus, op de huidige arbeidsmarkt waar
zorgpersoneel zeer schaars is…
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KENMERKEN PERSONEELSBESTAND

gegevens op 31 december

2020

aantal WN (koppen)
aantal VTE contractueel
aantal voltijdse WN
aantal deeltijdse WN
aantal deeltijdse in VTE
aantal WN met contract onbepaalde duur
aantal contracten

148
115,74
43
105
72,74
126
148

LEEFTIJDSPIRAMIDE PE RSONEEL OP 31/12/202 0

leeftijd
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-67

aantal
2
42
38
26
44
23

man vrouw
1
1
9
33
10
28
4
22
7
37
9
14

Leeftijdspiramide personeel - Klim vzw 2020
45
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Leeftijdspiramide personeel - Klim vzw 2020
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OPLEIDINGSKENMERKEN

gegevens op 31 december
aantal VTE - master diploma
aantal VTE - bachelor diploma
aantal VTE - diploma hoger beroepsonderwijs (HBO5)
aantal VTE - diploma hoger secundair onderwijs
aantal VTE - diploma lager secundair onderwijs
aantal VTE - zonder opleiding

2020
6,01
56,62
1,00
37,91
5,55
8,65

Ratio's
opleidingsniveau (diploma)
aandeel master diploma
aandeel bachelor diploma
aandeel hoger beroepsonderwijs (HBO5)
aandeel hoger secundair onderwijs
aandeel lager secundair onderwijs
aandeel zonder opleiding
opleidingspercentage
= uren opleiding gevolgd / totaal geprest uren
educatief verlof ratio
= uren EV / totaal geprest uren

2020
5,19%
48,92%
0,86%
32,75%
4,80%
7,47%
0,53%
0,11%

45
Jaarverslag 2020 Klim

FINANCIËLE GEGEVENS
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INLEIDING
Klim vzw sluit het boekjaar 2020 af met een operationeel kapitaal van 8.383.331 € en een winst van
het boekjaar van 77.619 €. Het operationeel kapitaal of het balanstotaal evolueert van 8.347.809 €
op 31.12.2019 naar 8.383.331 op 31.12.2020 wat een stijging betekent van 35.522 € of een stijging
van 1,00%.

BALANS EN RESULTATENR EKENING
BALANS – ACTIVA
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BALANS – PASSIVA
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BALANS – STRUCTUUR ANALYSE
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RESULTATENREKENINGEN
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COLOFON
CONTACTGEGEVENS
MAATSCHAPPELIJKE ZET EL
Groenstraat 25
B 1831 Diegem
02 / 720 99 88
DIRECTIE EN ADMINIST RATIE
Kasterlindenstraat 253
B 1700 Dilbeek
02 / 466 15 96
VESTIGINGSPLAATSEN
huis De Klink Groenstraat 25 – 1831 Diegem
Tel: 02 / 720 99 88
huis Michielsheem Kasterlindenstraat 253 – 1700 Dilbeek
02 / 466 15 96

MEER INFO
info@klim-vzw.be
www.klim-vzw.be
https://www.facebook.com/KLIMvzw
SPONSORING
Financiële steun is nodig en zeer welkom.
Voor elke gift vanaf € 40 op rekening nr. BE18 7995 5052 0165 van Klim vzw met de vermelding
‘Gift’ ontvangt u een fiscaal attest voor het bekomen van belastingvrijstelling.
BE18 7995 5052 0165 BIC GK CC BE BB
U kunt ons ook steunen via Trooper wanneer u online aankopen doet op bijvoorbeeld Bol.com,
zalando, zooplus, booking.com, Centerparcs, Cool Blue, Collect and go, Krefel, JBC, enzovoort! Het
kost jullie niets extra maar door via de Trooperlink naar de website te gaan, krijgt Klim vzw een
commissie voor jouw aankoop. Doe jij mee?
www.trooper.be/klimvzw
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IN 2020 WERD ONZE WERKING ONDERSTEUND DOOR…
Vele schenkers die rechtstreeks via giften, of onrechtstreeks via aankopen, bij onze diverse acties en
feestelijkheden een stevige duit in het zakje doen. Dit betekent heel veel voor Klim als organisatie
en vooral voor onze cliënten!
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