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PRAKTIJK

SAMEN bELEID MAKEN

Een breed gedragen beleid ontwikkelen en voeren, is de 
betrachting van iedereen niet? Hoe begin je daar aan? Wat doe 
je als je voelt dat het in je eigen voorziening over het algemeen 
wel goed gaat maar dat er , op gebied van planning en het 
vooropstellen van doelen, vooral vanuit evaluaties en op korte 
termijn gedacht wordt?  
Je zoekt naar een vorming, je zoekt naar verbetering en zo 
kwam ik terecht bij “Balans”.

FlegADO, geloof in mogelijkheden

Flegado, afdeling Dagcentrum,  is door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap erkend als dagcentrum voor 
het opnemen van volwassenen met een beperking, die niet 
bekwaam zijn om een officieel erkende beschutte werkplaats 
te bezoeken.
Ons dagcentrum richt zich hoofdzakelijk naar personen met 
een verstandelijke beperking, maar staat tevens open voor alle 
andere doelgroepen (NAH, gedragsproblemen, autismespec-
trumstoornis, bijkomende motorische, visuele, en/of auditieve 
beperkingen).
Het dagcentrum is officieel erkend sinds 1 januari 1975 en heeft 
vandaag een erkende capaciteit van 80 voltijdse plaatsen.

Als afdelingshoofd van FLEGADO afdeling dagcentrum 
ben ik dagelijks bezig met visie, organisatie en planning. Er 
komen momenteel 135 personen naar ons dagcentrum. Ik werk 
hiervoor samen met 3 zelfsturende teams. Deze teams zijn multi-
disciplinair samengesteld. Ze bestaan uit 8 begeleiders die 
voltijds of deeltijds werken en 1 teamverantwoordelijke. 
Daarnaast beschikken we over een kiné- , sport- en ortho-
pedagogische dienst. Allen samen zorgen wij voor een zinvolle 
en doelgerichte dagbesteding voor onze mensen. Kwaliteit van 
leven en persoonlijke ontwikkeling staan hierin centraal.

Het geloof in mogelijkheden staat met stip op nummer 1 in ons 
dagcentrum. Vertrekkend vanuit de methode van Feuerstein 
vinden wij dat het functioneringsniveau van personen met een 
verstandelijke beperking in zeer belangrijke mate bepaald wordt 
door de houding die de omgeving aanneemt ten aanzien van die 
persoon.
Voornamelijk het geloof en het vertrouwen in de mogelijkheden 
van de ander, beïnvloedt het prestatieniveau. Het is zeker 
gemakkelijk om bij mensen uit onze doelgroep aan te geven wat 
ze niet kunnen. Het is een uitdaging om net te zoeken wat ze wel 
kunnen, welke mogelijkheden ze wel hebben en waarin ze nog 
kunnen groeien. 

Wanneer gedacht wordt in termen van ‘niet kunnen’ zal de 
begeleider op een onbewust maar tevens op een systematische 

manier ontwikkelingskansen ontnemen doordat de persoon met 
de beperking niet de kans krijgt om te leren, te ontwikkelen, zelf 
na te denken, zelf te doen, te tonen wat hij kan,…

Uiteraard geloven wij ook in de mogelijkheden, veranderbaar-
heid en groei van onze begeleiders. Alle medewerkers hebben 
hun eigen talenten en deze proberen we, zo goed als mogelijk, 
samen in te zetten.
Als we immers onze begeleiders enthousiasmeren en vormen 
om de methode van Feuerstein te hanteren, dan dienen wij ook 
op die manier aan beleidsplanning te doen!

Het is een uitdaging om net te zoeken wat 
ze wel kunnen, welke mogelijkheden ze wel 
hebben en waarin ze nog kunnen groeien. 

Wat betreft de dagdagelijkse werking, het plannen van vorming, 
uitstappen, het bepalen van budgetten, het evenwicht tussen 
aanbodgericht en vraaggestuurd werken, kan ik wel stellen dat 
er binnen ons dagcentrum zeer participatief gewerkt wordt. Het 
gevoel dat dit meer afgestemd moet worden op langere termijn 
perspectieven en ook dat bepaalde (moeilijke) betrachtingen 
steeds uitgesteld werden, doet me dus beslissen om de vorming 
“methodische beleidsplanning” te gaan volgen.

De opleiding

September 2011 start ik met de 4-daagse opleiding/module en 
tegen december ben ik zo geboeid en vol van het aangeboden 
systeem dat ik de Staf van onze voorziening warm maak om 
veel van onze beschikbare uren aan interne vorming van 2012 
te spenderen aan methodische planning. Per team kan iedereen 
8 uren interne vorming inplannen per jaar. Deze vorming staat 
naast de individuele (externe) vorming, wordt gevolgd intern per 
team en is afhankelijk van de nood van het desbetreffende team.

Hoe komt het dat ik zo geboeid was? Ik denk dat dit 3 oorzaken 
heeft:
 l De manier van lesgeven
 l De systematiek en het fundament dat je aangereikt krijgt
  en waarmee je bijna onmiddellijk in je eigen voorziening
  aan de slag kunt gaan
	 l De vaardigheden die je goed uitgelegd krijgt en tevens
  tijdens de les kan oefenen om je medewerkers uit te 
  dagen, te betrekken en te coachen.

Allereerst de lesgever, Pol Staut. Hij is voor mij iemand die niet 
enkel theoretisch zeer sterk en onderlegd is. Hij is daarnaast zo 
overtuigd van de inhoud die hij brengt en hij brengt deze op zo’n 
manier dat je, als deelnemer, telkens opnieuw begeesterd wordt. 
Zo wordt er bv. bij elk hoofdstuk gebruik gemaakt van heel 
eenvoudige, aantrekkelijke zinnetjes, schuin gedrukt in de 
cursus en heel betekenisvol. Hij gebruikt deze zinnetjes, volgens 
mij, heel bewust en op die manier blijft alles sterk hangen. Ik 
betrap mezelf er op dat ik nu, in 2013, deze zinnen nog steeds 
ken en zelfs de soms leuke verhaaltjes erbij ook.
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De module is verspreid over 4 dagen en wordt zeer staps-
gewijs en inspirerend gedoceerd. Elke stap in het proces wordt 
uitgelegd en brengt een aantal oefeningen, toepassingen en 
reflecties mee. De aangereikte modellen en methoden dien je 
zelf , voor je eigen voorziening, uit te werken en zo kom je 
uiteindelijk tot een minimaal beleidsplan. Je presenteert dit 
plan tevens mondeling aan je collega-deelnemers en krijgt 
hierover telkens gerichte feedback.

en nu de praktijk!

Vol enthousiasme, overtuiging, ook wel benieuwd en wat 
zenuwachtig, zit ik midden januari 2012 klaar om de teams te 
ontvangen. Ook zij vragen zich af wat “SWOT” , “feitelijke 
foto” en “droomverhaal” nu eigenlijk allemaal inhoudt?

We starten met de betekenis van het woord “TEAM”, together 
every one achieves more, en koppelen dit volledig aan hetgeen 
we gaan doen. Wat volgt zijn een aantal prachtige vormings-
uren, verspreid over een heel jaar, per team en met de teams door 
elkaar al dan niet met of zonder de stafleden.
Er worden per team prachtige SWOT-analyses gemaakt, die de 
eigen begeleiders verwonderd doen staan van hun sterktes. 
Er worden meningsverschillen constructief uitgepraat en 
compromissen gesloten. Begeleiders komen nadien zeggen hoe 
interessant ze het vonden. Het maken van de feitelijke foto doen 
we samen. We staan ervan versteld hoe veelzijdig onze job is en 
hoe we allen samen de perfecte feitelijke foto maken. Iedereen 
afzonderlijk krijgt de opdracht mee naar huis om het wonder-
verhaal te schrijven. Als we nu 5 jaar verder zouden zijn, hoe 
zou voor jou het ideale dagcentrum er uit zien? Uitdagend en 
haalbaar?

en dan gebeurt er iets wonderlijks!

Alle deelnemers, van de eerste tot de laatste, zetten zich in 
en geven tijdig dit werk af. Ook al hebben ze al veel werk, is 
administratie niet steeds bij iedereen even stipt en zijn we 
midden in de zomer- en vakantieperiode. 
Ik durf te stellen dat ik enorm, maar dan ook enorm, gelukkig 
was met dit onderdeel van het proces en dat ik fier was om in dit 
dagcentrum te werken met deze medewerkers. En neen, het is 
hier niet elke dag een feest!
Alle begeleiders hebben, vanuit hun eigen waarden en normen, 
hun eigen visie, mening en gevoel een prachtig verhaal geschre-
ven. Ik heb dagboeken gekregen, gedichten, brieven, serieuze 
teksten, grappige verhalen, ontroerende zaken, een lach, een 
traan, onmogelijke scenario’s, goede ideeën, melancholische 
mijmeringen, al echte aanzetten naar kritieke doelen, enz… 
enz…
Dat we een multidisciplinaire groep zijn, wordt heel erg 
duidelijk. De wensen staan soms zelfs lijnrecht t.o.v. elkaar! Dit 
moet kunnen! Het zijn immers droomverhalen! 
Het proces, het systeem, de slagzinnetjes die ik even goed 
gebruikte, het wonderverhaal, heeft zo’n energie in de teams 
gestoken dat het vervolg ook van zelf is gegaan!

We zijn uiteindelijk tot één wonderverhaal gekomen, één 
toekomstscenario en 2012 hebben we beëindigd met een 
meerjarenplan waaraan iedereen meegewerkt heeft. Alle 
strategische doelen werden opgesplitst in operationele doel-
stellingen en netjes verspreid over 5 jaar. Het is een toekomst-
plan van de medewerkers zelf. De strategiekaart hangt te blinken 
aan de muur. Er staan doelstellingen in waarvan ik zelf alleen 
maar van had kunnen dromen. Ik ben ervan overtuigd dat, als 
we deze doelen vooropgesteld zouden hebben op de klassieke 
manier, er weerstand zou zijn en veel nood aan overtuigings-
krachten.
Ik ben er tevens van overtuigd dat dit proces alleen al van 
onschatbare waarde geweest is voor het dagcentrum, de team-
spirit en arbeidsvreugde van de medewerkers. Iedereen is mee 
in het verhaal.

Onze gezamenlijke doelstelling is in de eerste plaats aan 
onze gasten een zin- en kwaliteitsvolle dagbesteding aanbieden 
volgens de visie van de voorziening, de methode van het team 
en de afgesproken strategieën en procedures.
Activiteiten aanbieden waarbij communicatie, betrokken-
heid, doelgerichtheid en verantwoordelijkheid belangrijk zijn, 
zowel voor de begeleider als voor de gasten. Een goede werking 
nastreven en deze en onszelf regelmatig in vraag stellen.
In de tweede plaats hechte teams vormen, een optimale samen-
werking nastreven waarin open communicatie, eigen talenten, 
vertrouwen en een goed gevoel van en voor iedereen centraal 
staan. Gelukkige en gemotiveerde begeleiders zorgen immers 
voor tevreden gasten en dat is belangrijk.

Januari 2013 is dus de start van ons eerste 5-jarenplan. Ons 
eerste jaarplan bespreken we samen, met heel concrete deel-
stappen en acties.
Wij zijn er samen van overtuigd dat dit de basis is ter realisatie 
van onze missie en visie. 

Together every one achieves indeed more!

Katleen Verbist
Afdelingshoofd FLEGADO DAGCENTRUM
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