
gewoonanders

Dit was 2019
Een overzicht



Beste lezer,

 

Samen met vele anderen kijken we met ongerustheid naar de ontwikkelingen binnen het zorg- en

onderwijslandschap en naar de besparingen en bijsturingen die de huidige Vlaamse Regering uitvoert of nog in

de pijplijn heeft staan. 

 

Zal de ondersteuning van leerlingen in het gewone onderwijs nog even kwaliteitsvol kunnen gebeuren door

echte deskundigen? Zullen onze kinderen bij overgang naar meerderjarigenzorg nog voldoende budget krijgen

om hun ondersteuning in te kopen? Zal de keuze van ouders voor een geïntegreerd ondersteuningsaanbod

door school én MFC nog erkend en gewaardeerd worden?

 

Ondanks de vele moeilijkheden en onzekerheden slagen we er toch in om een warme plek te zijn voor

kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking. En daar zijn we bijzonder trots op!

We streven ernaar om blijvend in te spelen op de snel evoluerende samenleving.

 

Met dit jaarverslag blikken we graag even terug op 2019 en proberen we het dynamische leven in Ten Dries

weer te geven. Veel warmte, hartelijkheid en betrokkenheid in onze dagelijkse omgang met de kinderen en

adolescenten, maar ook met de ouders en met elkaar. Een groeiend leerlingenaantal, nieuwe klaslokalen in het

BuSO, specifieke werkingen die inspelen op specifieke noden en situaties, unieke samenwerkingen en nog

zoveel meer is wat je mag verwachten.

 

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze deskundigen, medewerkers en vrijwilligers.

We kunnen dan ook niet anders dan tevreden terugkijken en iedereen hartelijk bedanken voor het

fantastische werk dat elke dag opnieuw geleverd wordt!

 

We wensen je heel veel leesgenot!

 

Namens de directie

Luc Goossens (MFC), Dominique De Block (BuSO) en Patrick van Damme (BuBaO)
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KLEUTERS, JONGEREN 
EN ADOLESCENTEN

Ten Dries in cijfers
Enkele cijfers op 31.12.2019
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105
10 kleuters (10%)

46 jongeren (44%)

49 adolescenten (46%)

 

58% jongens
42% meisjes

101

De administratieve verschuiving van de ondersteuning van kinderen in het gewone onderwijs van

Niet Rechtstreeks Toegankelijke hulp naar Rechtstreeks Toegankelijke hulp

De daling van het aantal kinderen en adolescenten

Het VAPH vraagt dat het MFC Ten Dries op jaarbasis minstens 119 begeleidingsovereenkomsten

realiseert. We behaalden het streefdoel niet door:

 

BEGELEIDINGSOVEREENKOMSTEN

54 KINDEREN EN ADOLESCENTEN BLEVEN
1 OF MEERDERE NACHTEN SLAPEN IN TEN DRIES

Onze kleuters, adolescenten en hun ouders kiezen of ze enkel tijdens de dag naar Ten Dries komen of
ook één of meerdere nachten blijven slapen. 

10% van de kleuters
37% van de jongeren
73% van de adolescenten
 

Wist je dat...?
Kleuters vaker blijven slapen

omwille van de afstand tot thuis
en adolescenten vaker blijven

slapen omwille van de
zorgzwaarte en in functie van

zelfstandigheidstraining.



Door begeleiding in het gewoon onderwijs (Expertisenetwerk T4)

Door individuele training en begeleiding in Ten Dries of thuis

Door ondersteuning en vorming van professionelen en vrijwilligers, thuis of op locatie. 

Ten Dries ondersteunt de inclusie van leerlingen met een motorische problematiek in het gewoon

onderwijs. Dit doen we op drie manieren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gebeurt zowel door Buitengewoon Onderwijs (BuO) als door het multifunctioneel centrum

(MFC) Ten Dries.

Ten Dries in cijfers
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332 LEERLINGEN KREGEN BEGELEIDING

40 leerlingen uit het kleuteronderwijs
169 leerlingen uit het lager onderwijs
123 leerlingen uit het secundair onderwijs

52 KINDEREN KREGEN BEGELEIDING

234 MEDEWERKERS

In 2019 werkten er heel wat medewerkers in Ten Dries.

119 medewerkers in Ten Dries
65 medewerkers in het buitengewoon onderwijs - BuBaO
50 medewerkers in het buitengewoon onderwijs - BuSO



6

Levenskwaliteit
In dit jaarverslag komen de vijf strategische doelstellingen (levenskwaliteit, inclusie,
medewerkersklimaat, samenwerken en innovatie) van Ten Dries aan bod, telkens aan de hand van
een praktijkvoorbeeld. 
 
De levenskwaliteit optimaliseren is een rode draad in onze werking. Het is een ambitie die dagelijks
op veel verschillende manieren wordt ingevuld. Comfort, zelfstandigheid, inspraak, vrij zijn, vrij blijven
van pijn, communicatie, … Al deze elementen spelen een rol in de kwaliteit van leven. Voor het jaar
2019 kozen we als voorbeelden: uitgangspunten nieuw schooljaar, inspraak in Ten Dries
(leerlingenraad/gebruikersraad) en zomer zonder zorgen.

Uitgangspunten nieuw schooljaar
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BASISZORG

Basiszorg is gericht op overleven en op minimaal lichamelijk welbevinden, zowel nu als in de toekomst. Het

garanderen van basiszorg betekent dat wij onze middelen prioritair hiervoor inzetten, voorafgaand aan de

organisatie van andere ondersteunings- en ontwikkelingsmomenten. We streven hierbij naar een evenwicht

tussen kwaliteit van zorg en efficiëntie. Het betekent ook dat iedereen hiervoor mee verantwoordelijk is en er

een deel in opneemt.

 

De basiszorg betreft volgende domeinen: eten en drinken (op een veilige en effectieve manier), ademen
(ademhalingstherapie is een prioritaire behandeling), slapen en rusten (nachtrust en rustmomenten overdag

worden prioritair ingepland), toilet en sonderen, gezondheid (medische zorgen en therapeutische

basiszorgen), verzorging (aandacht voor lichaamshygiëne - met respect voor eigen waarden en normen, en

met respect voor waarden en normen van ouders), veiligheid (psychisch en emotioneel).

Zoals steeds hanteren we drie uitgangspunten die we willen meenemen in de voorbereiding en de werking van

het volgende schooljaar. De uitgangspunten vatten we samen onder 3 kernbegrippen: 

 

 

 

VERSOBEREN

Ten Dries is er trots op dat ze kan rekenen op medewerkers die hartelijk en open zijn, die geloven in de

ontwikkelingsmogelijkheden van de KJA (kinderen-jongeren-adolescenten), die gedreven zijn in het

realiseren van hun doelstellingen en die constant op zoek zijn om met (nieuwe) activiteiten grenzen te

verleggen en net dat tikkeltje meer eruit willen halen of eraan willen toevoegen. Deze manier van werken

geeft goesting en energie bij zowel KJA als medewerkers. De keerzijde is dat het soms net iets teveel is voor

de KJA en/of voor onszelf. En we soms, al of niet in teamverband, wat gas terug nemen en wat rust voorzien

voor de KJA en voor onszelf.

BASISZORG VERSOBERENVERSOBEREN

ANDERS ORGANISEREN - AUTONOME TEAMS

VERSOBEREN

BASISZORG



Inspraak in Ten Dries
Leerlingenraad (kinderen)/gebruikersraad (adolescenten)

 

 
Drie keer per schooljaar organiseren we een leerlingenraad/gebruikersraad. De leerlingen gaan dan in

gesprek met de directie: Patrick en Luc (kinderen) of met Dominique en Luc (adolescenten). Dit vinden de

leerlingen telkens een beetje spannend. Elke klas/leefgroep heeft zijn vertegenwoordiger en uit deze

vertegenwoordigers kiezen we een voorzitter. Tot zijn taken behoren het leiden van de vergadering en het

rondbrengen van het verslag. Vooraf houden de kinderen en adolescenten in de klassen/leefgroepen een

overleg om de agendapunten te inventariseren.

 

Op de vergaderingen komen allerlei onderwerpen aan bod: gaande van complimentjes voor de keuken, te

herstellen zaken, nieuwe aankopen, leuke ideeën tot een vraag om meer balletjes in de tomatensoep!

 

Patrick van Damme (directeur BuBaO)
 

“ Zou het mogelijk zijn om 
fluobal(len) aan te kopen om te
voetballen tijdens de speeltijd. 

Zo kunnen de leerlingen met visuele
problemen beter de bal volgen.”

Klas Nele
“ Wij vinden het fijn 

dat Wilfrieda
een mooie begrafenis

heeft gekregen”
Klas Joris/Nathalie

“ Mogen we eens
frietjes maken tijdens

de kookles?”
Klas Virginie/Marijs

“ Mogen we een 
BuSO-poes? 

We waren in een
dierenasiel op bezoek”

Klas Lien/Lynn
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Met het kernbegrip versoberen roepen we op om zowel bij de voorbereiding als bij de concrete planning en

uitwerking van activiteiten tijdens het werkjaar na te gaan of het evenwicht goed zit tussen actie en rust.

ANDERS ORGANISEREN - AUTONOME TEAMS

We willen blijvend inzetten op de ontwikkeling van autonome teams. De teams zijn autonoom in de keuzes die

gemaakt worden wat betreft aangeboden groeps- en individuele programma’s. Uiteraard houden de teams bij

het maken van keuzes wel rekening met de verplichte basiszorg, activiteiten die door groepen heen worden

georganiseerd en zaken die ook een invloed hebben op de werking van andere teams of diensten.

 

Het is belangrijk dat we onze overlegcultuur verder ontwikkelen zodat elk team kan werken volgens een

gedragen gemeenschappelijke visie. Een goede communicatie met overkoepelende diensten blijft hierin ook

een belangrijk aandachtspunt.

 

Fabienne De Boeck (Coördinerend arts)



Het verhuisplan treedt in werking, d.w.z. te hete ruimtes worden verlaten en ingeruild voor koelere delen

van het gebouw; een groep warmtegevoelige bewoners verhuist dan sowieso naar slaapkamers die airco

gekoeld zijn.

De werkinstructie voor medewerkers wordt geactualiseerd

Telkens start een ketting aan acties, te vinden op de website “samen zorg dragen voor comfort in huis

tijdens warme dagen”.

Alle beschikbare ventilatoren worden verdeeld 

De dakkoepels en lichtstraten worden gekalkt

Er worden extra drinkmomenten ingelast

De kinderen en adolescenten worden frequenter uit hun zitschaal of rolstoel gehaald

...

Sinds 2015 richten we in Ten Dries in het voorjaar een "task force" op om de ongemakken van een lange, hete

en droge zomer preventief in kaart te brengen. Op basis daarvan worden concrete acties naar voren

geschoven. Deze acties zijn een consensus tussen de noden van onze bewoners, de te realiseren maatregelen

en de daarbij horende kosten.

 

De laatste jaren groeit het probleem steeds meer omdat er zich enerzijds toch wel een opwarming van het

klimaat voltrekt, en anderzijds een verhoging van de zorggraad van onze bewoners. Hierdoor verdragen zij

minder gemakkelijk de warmte, kunnen ze zelf minder actief reageren en zijn ze dus meer afhankelijk van

derden.

 

Over de jaren heen heeft deze benadering geleid tot een aantal maatregelen die starten wanneer de

temperatuur enkele dagen rond de 25°C schommelt:

 

 

In het tussenseizoen zitten we ook niet stil en gebeuren er infrastructurele ingrepen. Zo zijn in 2 jaar tijd de

meest gevoelige slaapkamers, leefruimten, burelen en vergaderzalen voorzien van zonwerende screens of

rolluiken. Het plaatsen van rolluiken aan de slaapkamers heeft naast het "koelend" effect, nog als belangrijk

neveneffect dat de nachtrust van de bewoners verbetert door de verduistering….mooi meegenomen!

 

Zo wordt elk jaar die uitdaging in de "heetste weken" van het jaar meer en meer haalbaar. Alle kleine ingrepen

helpen, alle consequente handelingen dragen bij tot een leefbaarder binnenklimaat voor onze bewoners. Met

dank aan alle medewerkers en leden van de werkgroep.

 

Johan Van Hoof (Diensthoofd Facilitair Beheer & Aankoop, Preventie-adviseur)
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Zomer zonder zorgen
 

 



In de krokusvakantie 2019 zetten we de deuren van onze leefgroep open voor de kinderen en kleinkinderen
van medewerkers van Ten Dries. Dagelijks kunnen maximaal 6 kinderen tussen zes en twaalf jaar mee komen
spelen.  In de voormiddag is er begeleid vrij spel en ook individuele therapie voor jongeren van de leefgroep. In
de namiddag organiseren begeleiders leuke en gevarieerde activiteiten zoals sport en spel, zwemmen, een
uitstap, een quiz, knutselen,… De kinderen van de medewerkers komen dus gewoon naar Ten Dries en
beleven samen met de kinderen van de leefgroep een leuke vakantieweek. In een ongedwongen sfeer maken
de aanwezige kinderen kennis met elkaar.
 
De kinderen van medewerkers zijn enthousiast en nieuwsgierig naar de kinderen van de leefgroep en naar wat
er in Ten Dries allemaal te beleven valt. Het valt ons op dat de kinderen zonder oordeel open staan voor
elkaar, dat ze op een heel directe manier vragen stellen aan elkaar en dat ze ongedwongen met elkaar omgaan.
Die openheid en directheid is heel verfrissend. Het is af en toe wel confronterend omwille van de grote
verschillen in mogelijkheden en beperkingen van de kinderen.
 
Een aantal kinderen van de leefgroep zoekt onmiddellijk en enthousiast toenadering, anderen kijken eerder
de kat uit de boom. Sommige kinderen genieten zichtbaar van de plotse drukte in de leefgroep, anderen
houden minder van de drukte. Daarom trachten we met voldoende medewerkers aanwezig te zijn tijdens deze
vakantieweek. Zo kunnen we rekening houden met de verschillen, en met zowel de groep als het individu.
 
Met dit initiatief brengen we de kinderen van buiten Ten Dries naar binnen, in onze leefgroep. We tonen op
een actieve en eerlijke manier hoe het leven in Ten Dries is en wie de kinderen in Ten Dries zijn. Deze speciale
inclusieve vakantieweek wordt door zowel de kinderen mét en zonder beperking als door de medewerkers als
een grote meerwaarde ervaren. Dus op naar een volgende editie in 2020!
 
Eva Loman (Clustercoach)
 
 
 

Inclusie
Elke burger heeft het recht om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Inclusie betekent dat we
deze deelname voor iedereen mogelijk maken. Ten Dries zet hier op diverse manieren op in. Voorbeelden
zijn: inclusieve vakantiewerking, workshops, samenwerking met o.a. vrijwilligers, stad Deinze en
theatergezelschappen.

Inclusieve vakantiewerking
Krokusvakantie in huis 2 en 3
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We hadden het genoegen om voor het 5de jaar op rij JOKA-vrijwilligers te ontvangen. Joka is een project van
Present vzw waarbij voorzieningen hun deuren openstellen voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de
zorgwereld. Hierbij leren de jonge JOKA-vrijwilligers en bewoners elkaars leefwereld van dichtbij kennen.

We ontvingen, in samenwerking met de stad Deinze, de bekende theatergezelschappen ‘Kip van Troje’ en 'Jeuk'.

Vzw ‘Aaidieren’ kwam op bezoek, een kleine vzw die als doelstelling heeft om mensen terug echt contact te laten
maken met dieren . Zij doen dit op verplaatsing zodat mensen met een beperking ook de kans krijgen om in hun
omgeving "echt" te gaan knuffelen met de dieren, onbezorgd en op hun eigen tempo.

We werkten rond beweging en humor. Enkele collega’s gaven aan de verschillende leeftijdsgroepen een sessie
danslabo en we mochten ook onze zorgclown Binkie ontvangen. Binkie maakt van iedere ontmoeting een feest.

Het belevingstheater 'Mabasenso' legde de nadruk op onze zintuigen. De acteurs namen de kinderen, jongeren
en adolescenten mee in een eenvoudig verhaal via vele zintuigelijke kanalen.

De kleuters en jongeren werden muzikaal geïnspireerd door meneer Dewitte. Deze muzikant gaf hen een
gesmaakte muziekworkshop.

In Ten Dries bieden we de kinderen, jongeren en adolescenten een uitgebreide waaier aan activiteiten aan
tijdens de vakantieperiodes. Sommige activiteiten vinden buitenshuis plaats, anderen worden op ons terrein
zelf georganiseerd. In ieder huis wordt er tijdens de voorbereiding van deze vakantiedagen met veel zorg
gekeken naar de interesses en noden van elk kind. 
 
Tijdens de zomermaanden slaan begeleiders van de verschillende leeftijdsgroepen de handen in elkaar om een
aantal leef(tijds)groep overstijgende activiteiten voor te bereiden waaraan ieder kind, groot en klein, kan
deelnemen. Vaak wordt daarbij ook de inclusiegedachte in ere gehouden door ondermeer bekende
theatergezelschappen naar onze voorziening te brengen en hiervoor samen te werken met de buitenschoolse
kinderopvang van stad Deinze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar konden we met enige trots het volgende prachtige aanbod voorleggen:
 

 

 

 

 

 

 
Met deze mooie ervaringen op zak kijken we alvast uit naar de volgende zomervakantie!
 
Katrien Vanryckeghem (hoofdbegeleider huis 5)
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Activiteiten zomervakantie



Ten Dries wil het kwaliteitsvol leven van kleuters, jongeren en adolescenten (KJA)
met een motorische en meervoudige beperking en hun context bevorderen en
versterken.
 
Binnen het kwaliteitsvolle werk en een optimaal medewerkersklimaat nemen
vorming, training en opleiding een belangrijke plaats in. In Ten Dries ondersteunen
we het levenslang leren en zetten we in op zowel de versterking van competenties in
functie van de strategische doelen van Ten Dries, als op de ontwikkeling van
talenten. Deze inzet richten we zowel op de individuele medewerkers als op de
teams en op de hele organisatie.
 

Medewerkersklimaat
De honderden medewerkers van Ten Dries zijn dé bouwsteen in onze organisatie. We streven naar een
sterke samenwerkingscultuur. Er is een grote betrokkenheid en samenhang tussen de medewerkers. Er
hangt een hartelijke, warme sfeer en open communicatie is mogelijk. Dit verhoogt het samen leren, de
professionaliteit en medewerkerstevredenheid.
 

Vorming in Ten Dries ( = VTO)
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VTO belangt verschillende groepen (actoren) aan. We richten ons tot de medewerkers, vrijwilligers, stagiairs,
ouders (context) en andere belanghebbenden.
 
VTO BINNENSHUIS
Ten Dries biedt heel wat opleidingen. Elke nieuwe medewerker krijgt een basisopleiding op maat. Deze
opleiding is noodzakelijk en gericht op enerzijds een globale oriëntering in de werking van Ten Dries,
anderzijds op de versterking van de basiscompetenties in functie van de veiligheid en integriteit van de
cliënten en van het welzijn van de medewerker. In het individueel VTO-trajectplan krijgt elke medewerker
een overzicht van de te volgen interne opleidingen.
 
Verder worden er jaarlijks studiedagen georganiseerd en versterken we de competenties voortdurend door
de dagelijkse intensieve interdisciplinaire samenwerking, het kennisdelen… Tenslotte organiseren we
regelmatig bijkomende vormingen naar aanleiding van specifieke casussen, beleidskeuzes, toevallige
opportuniteiten enz. We betrekken hier al of niet externe deskundigen bij.  Op de website van Ten Dries
worden de visieteksten, werkinstructies en relevante informatie verzameld.
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In 2019 werd onze “week van de liefde” omgedoopt tot “week van de vriendschap”! We maakten er een week

van waarin collega’s elkaar eens goed mochten verwennen.

 

Dag na dag zijn wij getuige van elkaars inzet, motivatie en expertise. Zelden vinden wij de tijd om elkaar

hiervoor te erkennen. Iedere medewerker van Ten Dries kreeg de naam van een collega ingefluisterd en

mocht die collega een hele week lang verwennen. Wat een feest! We genoten van het verwennen en van het

verwend worden. Attenties (chocolade, snoepjes, kaartjes,...) vond je overal!
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Week van de vriendschap

VTO BUITENSHUIS
Er is een groot aanbod VTO buiten Ten Dries. Deze vorm van competentieversterking kan gebeuren op
initiatief van Ten Dries, de medewerker of het team. Elke disciplinaire expertisegroep beheert jaarlijks een
eigen VTO-budget. Afhankelijk van het thema van de vormingen en studiedagen gelden er interne afspraken
rond deelname, inschrijvingen, het doorgeven van opgedane kennis… Dit valt onder ieders
verantwoordelijkheid en wordt opgevolgd door de werkgroep VTO.
 
VTO KENNISDELEN
We hebben in Ten Dries expertise in heel wat thema’s en domeinen.  Vaak is deze deskundigheid informeel
gekoppeld aan één of meerdere medewerkers, verbonden aan het MFC en/of het BuO. Thema’s en domeinen
werden meer ‘eigendom’ van beide organisaties, waardoor  deskundigheidsuitwisseling en samenwerking een
andere dimensie kreeg.
 
VTO VORMING OUDERS
In het najaar 2016 zijn we gestart met vormingsavonden voor ouders en familie van de kinderen die in Ten
Dries verblijven of wiens kinderen ondersteuning krijgen buitenshuis. Deze avonden zijn de voorbije jaren
succesvol. Een greep uit de vormingsavonden: workshops SMOG zowel initiatie als terugkomsessies, CVI
(Centraal Visuele Inperking) en het CVI-paspoort, erfrecht en bewindvoering, eet- en drinkbegeleiding,
emotionele ontwikkeling…
 
VORMING BUITENSHUIS (outreach en vorming)
In Ten Dries krijgen we vaak vragen van (hoge)scholen en van andere voorzieningen naar vorming over
specifieke en doelgroepgerelateerde onderwerpen. Indien mogelijk voor de werking gaan we daar graag op in.
 
Chris Rampelbergh, Isabelle Almey, Christine Fets en Sabrina Devriendt (Werkgroep VTO)
 

Daarnaast werden ook de klassen van BuBaO en BuSO aan
elkaar gekoppeld. Zij leerden elkaar wat beter kennen en
voerden samen een activiteit uit tijdens deze eerste editie
van de week van de vriendschap.
 
Nele De Vleeschouwer (Leerkracht BuBaO)



Naast Ten Dries (MFC en scholen) vind je aan de Dennendreef ook nog Verburght (voorziening voor

volwassenen) en manege Dennenhof. Dit zijn op zich staande organisaties (vzw’s) maar in de praktijk is er een

nauwe samenwerking.

 

De meeste leerlingen gaan wekelijks of tweewekelijks voor hippotherapie naar de manege. De leerlingen

worden op die momenten begeleid door zowel medewerkers van MFC, school als manege.   Naast de

hippotherapie gaan ook een aantal leerlingen van BuBaO en BuSO helpen in de manege: mee de stallen

uitmesten, paarden voederen.

 

Op dinsdagnamiddag organiseren we in het BuSO: TOP, Talent, Opleiding en Praktijk. Eén van de groepen

organiseert dit samen met bewoners van Verburght. Sedert september 2019 groeit er een nieuw initiatief

waarvan Verburght en BuSO Ten Dries deel uitmaken: buurtpunt ‘Onder ’t Perron’. Hierbij zijn nog 3 andere

voorzieningen uit de buurt betrokken.

 

Dagdagelijks helpen we elkaar met kleine zaken zoals elkaars lokalen gebruiken op drukke dagen, uitlenen van

de busjes, enzovoort.

 

Naast samenwerking op de werkvloer is er ook overleg tussen directies. Bijna maandelijks komen de directies

samen om punten te bespreken die in het belang zijn van iedereen op de site (bv. het masterplan

infrastructuur). Dit gebeurt in een constructieve sfeer.

 

Op niveau van de raden van bestuur is er de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting, afwisselend georganiseerd door

de verschillende vzw’s. Steeds een fijn weerzien met oude bekenden!

 

Dominique De Block (directeur BuSO)
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Samenwerking
Samenwerking is een belangrijk gegeven in Ten Dries. Met ouders en familie, tussen Ten Dries (MFC en
scholen) - Verburght - manege Dennenhof, tussen therapeuten, leefgroepbegeleiders, ... maar natuurlijk
ook met andere organisaties, zowel in de zorgsector als daarbuiten. We belichten graag de mooie
samenwerking tussen MFC- de school - de site, en de warme samenwerking met vrijwilligers en VTI
Deinze.

Samenwerking
Ten Dries (MFC en scholen), Verburght en manege Dennenhof
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Vrijwilligerswerk in Ten Dries 2019

14

15 vrijwilligers tijdens het schooljaar

wekelijks of 2-wekelijks aansluiten voor

er zich in 2019 4 nieuwe vrijwilligers
geëngageerd hebben voor vaste

activiteiten?

1 of meerdere activiteiten in de klas?

Samen hebben ze voor meer dan 1000u

aan vrijwilligerswerk gedaan.

Wist je dat...?

er een pool is van occasionele vrijwilligers op wie we een beroep kunnen doen voor activiteiten tijdens de

vakanties?

een aantal eerstejaars studenten bachelor orthopedagogie van HoGent (netwerkondersteuning)   zich

inschrijven voor 1-malige activiteiten zoals klas- of leefgroepuitstap, het ijsschaatsen (activiteit van het

3 eerstejaars studenten bachelor verpleegkunde van de Artevelde Hogeschool dit schooljaar elk

we voor leefgroepsactiviteiten op 650 uur ondersteuning door vrijwilligers hebben kunnen rekenen?

er voor de vrijwilligerswerking een samenwerking is met vzw Verburght en manege Dennenhof? 

er in een 1ste infoavond voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk is doorgegaan?

oudercomité) …?

37,5 uur vrijwilligerswerk komen doen tijdens de vakantie en/of weekend?

 

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in Ten Dries? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons

vrijwilligersteam:          vrijwilligers@tendries.be           09 371 60 66

Christine Fets, Sabrina Devriendt en Leen Eelbode staan je graag te woord.

 

Christine Fets (Clustercoach)

Onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol. Ze maken wensen en dromen mogelijk waar de vaste

medewerkers niet altijd ruimte voor hebben: een uitstap, een hobby, een individuele activiteit.



Kenmerkend aan Ten Dries is de kwalitatieve ondersteuning van de kinderen en hun gezinnen, de grote
betrokkenheid van de medewerkers, de hartelijke en warme sfeer en de sterke samenwerkingscultuur. De
focus ligt op onze doorgetrokken interdisciplinariteit waardoor alle teamleden op alle levensdomeinen op de
hoogte zijn van en werken aan de noden van het kind. Dit zorgt voor veiligheid en levenskwaliteit voor het
kind en tegelijk voor een grote betrokkenheid bij de medewerkers.
 
Met het proces om ons "anders te organiseren" dat een aantal jaren geleden gestart werd, probeerden we  om
méér ruimte te creëren om stil te staan, tijd te nemen en te experimenteren, de betrokkenheid hoog te houden
en de tevredenheid van medewerkers te verhogen. Dit resulteerde onder andere in een nieuw organogram,
ons fundament en de leidende principes, een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.
 
In 2019 bouwen we de clusterwerking verder uit door de autonomie en samenwerking binnen de cluster te
versterken en verder te ontwikkelen.

Innovatie

Anders organiseren
Clusterwerking
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Ten Dries wil een effectieve, efficiënte, innovatieve en waardenvolle organisatie zijn. Een hele mondvol,
maar innovatie komt tot uiting in heel wat leuke projecten waaronder: anders organiseren-
clusterwerking, de feestelijke opening van BuSO en de opstart van eCQare.

een  
zelforganiserend

team...

De voorbije maanden is elke cluster ijverig bezig geweest met het
omschrijven van hun teamambities en doelen in functie van de kinderen,
de teamwerking en Ten Dries in zijn totaliteit.
 
Eva Loman, Christine Fets, Chris Rampelbergh en Hilde Boelen
(Clustercoaches)
 
 

Wist je dat...?
Clusters

werken rond de talenten
van de kinderen en de

adolescenten

Om binnen de clusters richting "zelfsturing" te gaan, zetten we op verschillende domeinen in.

Cluster
1

Cluster
2

Cluster
3

Cluster
4

Cluster
5

Cluster
6

Cluster
7

stelt afspraken en
regels op, waar nodig

komt overeen

krijgt naast
verantwoordelijkheden

ook bevoegdheden

heeft gedeelde ambities
en prioriteiten

deelt betekenisvol werk
en  streeft daarin

resultaten na
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Op vrijdag 11 oktober 2019 werd de uitbreiding van BuSO Ten Dries feestelijk ingehuldigd. Alle leerlingen en

medewerkers kleedden zich op hun paasbest om de genodigden te ontvangen. We luisterden naar de mooie

woorden van onze voorzitter Paul Veevaete, architect Sarah De Schryver (Buro 56) gaf haar visie op het

ontwerp en de schepen van onderwijs - mevrouw Van Hove - schetste een beeld van het onderwijs in Deinze.

Nadat ook enkele leerlingen een zelfgeschreven speech gebracht hadden, werd het lintje plechtig doorgeknipt

door Viviane Lootens. Zij kwam voor deze gelegenheid met plezier even terug uit haar pensioen.

 

Dominique De Block (directeur BuSO)
 

namelijk ‘een elektronisch MFC-cliëntendossier, los van de server, waarbij we met een minimale info-input

een maximale output willen verkrijgen’. Het bestaande pakket voor en door de Bijzondere Jeugdzorg werd

gretig vertaald naar onze wensen en noden. In mei 2019 startten we met een pilootgroep namelijk cluster 3. In

september 2019 sprongen we dan met de volledige interne kindgerichte werking op de eCQare-trein.

 

 

 

 

 

 

 

Naast het proces 'Anders Organiseren' was het volledig digitaliseren van het cliëntendossier wel een heuse

stap. Als eCQare-team zijn we heel trots hoe we met zijn allen, met veel ups en af en toe een down, de

overstap hebben gemaakt.

 

 

 

 

 

Isabelle Almey (Orthopedagoog)
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Feestelijke opening nieuwbouw BuSO

Start eCQare

"Voormalig directeur Viviane Lootens, schepen van
Onderwijs Trees Van Hove, voorzitter van de raad van
bestuur Paul Veevaete, huidig directeur Dominique De
Block en een aantal leerlingen in één van de nieuwe
klaslokalen."
 

Na het hindernissenparcours met een andere firma stapten we in september 2018 in 

het huwelijksbootje met eCQare. Dit product sloot immers het beste aan bij ons motto

 

Demo’s, handleidingen, aankoop laptops, input basisinfo… Het was even ‘alle

hens aan dek’ voor het eCQare-team. Ons team werd versterkt door Hilde, die

ons halftijds ondersteunt. Doorheen de maanden rolden de eerste verslagen uit

eCQare, kwamen er rapporten bij, werden de aanwezigheidsregistraties ingevuld

… en er zijn nog heel wat nieuwigheden en functies te ontdekken in eCQare.

 



Heb je vragen over bondgenoten of giften bij Ten Dries? 
Neem gerust contact op met Elien Vanhaesebroeck - medewerker communicatie en externe relaties. 
           elien.vanhaesebroeck@tendries.be           09 371 60 66

GIFTEN
 
Ten Dries ontvangt subsidies, maar de dromen en noden zijn vaak groter dan wat
de subsidies mogelijk maken. Dan moet er op zoek worden gegaan naar extra
middelen voor hulpmiddelen, activiteiten en infrastructuur.
 
Als je een maandelijkse of éénmalige gift wil doen, kan dit op de giftenrekening 
BE87 8900 1480 8594.
 
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Hiermee kan je 45% van je gift
recupereren via belastingvermindering.
 
Regelmatig worden er ook acties georganiseerd om Ten Dries te steunen.
 
Jouw gift helpt de werking vooruit en is een hart onder de riem voor onze
jongeren en adolescenten, medewerkers en vrijwilligers. 

WIJ DROMEN VAN…
... sportverenigingen die door sponsoracties hun sportprestaties nóg meer betekenis geven.
... bedrijven en organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen in woord en daad, in samenwerking
met Ten Dries.
... vrijwilligers die door hun inzet de kinderen en jongeren nieuwe mogelijkheden bieden, en er zelf veel
voldoening uit halen.
... bondgenoten die samen met ons investeren in de toekomst van de kinderen en jongeren op Ten Dries.
 
EN MISSCHIEN WIL ONZE NIEUWE BONDGENOOT WEL…
… geïnspireerd worden door getuigenissen van sprekers van Ten Dries.
… een zinvolle en originele teambuilding door een dagje te komen samenwerken met de kinderen en jongeren
in Ten Dries.
… gebruik maken van onze vergaderzalen in een mooie, groene omgeving.
... met ons nadenken over andere manieren waarop Ten Dries ook hem of haar kan helpen groeien.
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Bondgenoten
Ten Dries heeft dromen die niet kunnen gerealiseerd worden zonder hulp van anderen. Maar Ten Dries
heeft zelf ook heel wat te bieden! Daarom gaan wij op zoek naar bondgenoten, vrijwilligers, bedrijven,
organisaties of andere sympathisanten, waarmee kan worden samengewerkt op langere termijn.
Bondgenoten betekenen voor ons geven én nemen, en streven naar een meerwaarde voor iedereen.

Dank je wel aan wie Ten Dries steunde in 2019!
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Sfeerbeelden

Sportdag

Communie

Ten Dries on Wheels

Popeiland

Roei for life

Boottocht kaderpersoneel
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Sfeerbeelden

Carnaval Ten Dries Feest

Ijsschaatsen De Warmste Week

Kerstwandeling Sinterklaas



Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (het vroegere GON).

Advies, training en begeleiding voor kinderen en jongeren met nood aan ondersteuning  ('mobiele en

ambulante begeleiding'). Dit kan doorgaan op locatie (bv. thuis, in de sportclub, jeugdbeweging,

kinderopvang ...) of op de campus in Deinze (Landegem).

Opleiding en ondersteuning voor ouders en familie, vrijwilligers en professionelen ('outreach').

TEN DRIES IN DEINZE (LANDEGEM)

Ten Dries is een warme plek in Deinze (Landegem), waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen

1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal

ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie. Ook voor ouders en

de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning. 

 

Ten Dries bestaat uit twee scholen en een multifunctioneel centrum: BuBaO, BuSO en MFC.

 

BEGELEIDING THUIS OF OP SCHOOL

Ten Dries is veel meer dan enkel de campus in Deinze (Landegem). We begeleiden jaarlijks meer dan

300 kinderen en jongeren die elders naar school gaan. Het aanbod voor begeleiding thuis of op school bestaat

uit:

 

 

Ten Dries gaat voluit voor levenskwaliteit en voor een inclusieve samenleving.
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Dennendreef 62
9850 Deinze (Landegem)

09 371 60 66
 

www.tendries.be
tendries@tendries.be

www.facebook.com/tendries.landegem
 


