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INSPRAAK 

• De gebruikersraad komt      

3 keer samen en vormt 

een forum waar cliënten 

de werking evalueren, 

voorstellen kunnen doen 

en eventuele pijnpunten 

blootleggen. 

• Agendapunten variëren 

van de kwaliteit van de 

maaltijden en het 

outsourcen van de was 

en strijk tot zinvolle vrije-

tijdsbesteding tijdens de 

lockdown. 

De leden zijn: Gert De Smet, 

voorzitter, Cindy Raemdonck, 

Wim De Wree, Nele De 

Munck en Herman Van    

Cauteren, afgevaardigde voor 

de klachtencommissie. 

VOORWOORD 
Het zou je aan het denken kunnen zetten, al die maskers in dit jaarverslag… 

maar we willen hier bewust geen aandacht geven aan wat COVID-19 in 2020 

aanricht.  

Toegegeven, de realiteit is hard, heel hard, maar de sfeer in De Klokke zit goed 

en is hartverwarmend! Gelukkig blijven we in De Klokke bespaard van een     

uitbraak en kunnen we u in dit overzicht een kijk te geven op de positieve     

gebeurtenissen in De Klokke. Met heel ons team zijn we erin geslaagd om er  

ook dit jaar weer het beste van te maken, ondanks alles.  

Want achter al die maskers gaan enthousiaste mensen met een warm hart 

voor de zorg schuil, die zich dag en nacht inzetten om het beste van zichzelf te 

geven. Een welgemeend dankjewel!  

Bob Lenssens, directeur De Klokke 

 

 

 

WONEN, WERKEN, PLEZIER MAKEN 
De Klokke wil een inclusieve samenleving tot stand brengen die een voelbaar 
verschil maakt voor volwassenen met een beperking. Wij stimuleren ze in hun 
groei en bieden ze alle ruimte om op een actieve en kwalitatieve manier deel te 
nemen aan het leven. Concreet doen we dat via woon- en dagondersteuning op 
maat op verschillende plaatsen in het Waasland.   

Wij bouwen aan een gemeenschap waar zorg, integriteit en vriendschap hand in 
hand gaan.  

Wij geloven in de kracht van mensen en zijn ervan overtuigd dat iedereen de 
kans moet krijgen om zijn talenten zoveel mogelijk te ontplooien, dus ook    
mensen met een beperking.  



ZORGAANBIEDER                    

Ondersteuning biedt De 

Klokke op diverse domei-

nen: 
 

 residentiële zorg 

 ambulante zorg 

 dagbesteding  

 begeleid werk 

 respijtzorg of kortverblijf 

 opvang in noodsituaties. 
 

Telkens vertrekkend van de 

zorgvraag en de emotionele 

ontwikkeling van de cliënt 

volgt de aandachtbegelei-

der met hem een traject op 

maat. In een handelingsplan 

stellen we de zorg af op de 

behoeften van de cliënt in 

samenspraak met zijn net-

werk. 

De impact van de eerste correctiefase, de invoering van de persoonsvolgende 

budgetten, hebben we glansrijk doorstaan, dankzij een goede voorbereiding 

van de woon- en leefkosten. De tweede fase vraagt heel wat puzzelwerk. 

De grootste uitdaging is de invoering van de VIA 5-akkoorden. Ze hebben   

bovendien een directe financiële impact: de eindejaarspremie is opgetrokken 

naar een volledig maandloon en de toelagen variabele prestaties voor avond- 

en zaterdaguren zijn vastgesteld op 20% van het bruto uurloon èn ze treden 

retroactief in werking. Helaas is hierbij geen rekening gehouden met het feit 

dat de subsidies van de variabele prestaties bevroren zijn bij de invoering van 

de persoonsvolgende financiering... Groei wordt bestraft. 

Daarnaast zijn de besparingen van het VAPH zijn voelbaar: de werkingsmidde-

len worden niet langer geïndexeerd, wat neerkomt op € 5.000 minder inkom-

sten. De organisatiegebonden middelen dalen van 21,18% naar 19,40%.  

De cliëntenbijdragen liggen een stuk lager; voornamelijk minderontvangsten 

door bewoners die besluiten de lockdown bij familie of netwerk uit te zitten. 

Maar bijvoorbeeld ook door het stilvallen van de dagbesteding. 

Extra uitgaven omwille van de pandemie lopen op tot boven de € 10.000; de 

niet te voorziene kosten voor medisch en beschermingsmateriaal zijn zwaar 

onderschat in de begroting.  

Gelukkig is er de positieve noot dat de overheid belooft tussen te komen in de 

financiële gevolgen van Covid-19. 

 

 

                       DE KLOKKE: STERK EN FLEXIBEL! 

VERANDERINGSPROCES   

FINANCIELE UITDAGINGEN 
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Correctiefase 1 is nog maar net ver-

teerd of fase 2 dient zich aan: de 

budgetten persoonsvolgende finan-

ciering voor personen met een ge-

lijkaardige zorgvraag worden gelijk 

getrokken over heel de sector. Voor 

zo’n 100 punten in voucherovereen-

komsten krijgen we 40 RTH-punten 

als “compensatie” en ook de situatie 

van de overige cliënten wordt herte-

kend.  

De Raad van Bestuur heeft een strak 

beleidsplan op tafel liggen om regel-

matig te evalueren en bij te sturen. 

Daarnaast worden we om de oren 

geslagen met een hele resem     

nieuwe termen en ontwikkelen we 

in sneltempo nieuwe gewoontes:  

we blijven binnen onze bubbel, we 

facetimen, houden social distancing, 

gaan in lockdown en verblijven in 

quarantaine, doen online meetings, 

zijn al vlug vertrouwd met sneltes-

ting,... 

Kortom we spreken een aardig 

woordje Engels, maar zijn bovenal in 

alle rangen FLEXIBEL! 

 



DE KLOKKE EN ZIJN PARTNERS 
Door constant te groeien, zowel wat cliënten als dienstverleningsvormen  

betreft, barst De Klokke uit zijn voegen. Zo is er nood aan meer en grotere 

lokalen en dat in een ruimere regio, ook al omdat de intake-aanvragen uit alle 

hoeken van het Waasland binnenstromen. Gelukkig kunnen we blijven reke-

nen op onze sterke partners. 

Dankzij de gemeente Beveren betrekken we een derde lokaal op de sociale 

site van het Pareinpark, zodat onze dagbesteding kan groeien.  

Met de gemeente Temse en sociale huisvestingsmaatschappij WoonAnker 

Waas maakt De Klokke plannen om de dienstverlening uit te breiden naar 

onze buurgemeente. 

De inbreng en het engagement van stad Sint-Niklaas worden gewaardeerd   

en de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting Sint-Niklaas blijft een 

trouwe partner voor onze oefenappartementen. 

Outsourcing van de warme maaltijden brengt ons bij Zorgpunt Waasland . 

Met steun van de Taborgroep wordt de financiële haalbaarheid van de ver-

nieuwbouw afgetoetst en werken we aan het programma van eisen. Ook  

ondersteunt de  groep het veranderingsproject van onze ambulante werking. 

De goede verstandhouding met onze buren in het Gerdapark maakt dat we 

dankbaar gebruik kunnen maken van de vergaderzalen van Den Aftrap.     

Verder zijn we dankbaar dat in Huize De Meerleer de deuren wijd voor ons 

openstaan. 
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Typisch De Klokke: de positieve sfeer! 

HET BESTUUR 

De Algemene Vergadering 
is samengesteld uit: 
 

 Jef Foubert 
 Gislenus Bats 
 Lien Collart 
 Boudewijn Dhaese 
 Greta D’Hondt 
 Patric Gorrebeeck 
 Lucas Marain 
 Marc Schouppe 
 Dirk Van Esbroeck 
 Philippe Verlinden 
 

De Algemene Vergadering 
komt 3 keer samen, waar-
van 1 buitengewone verga-
dering omwille van een wij-
ziging van de statuten. 
 
Bij de Raad van Bestuur 
lopen enkele mandaten af 
en zijn er verkiezingen op 
23 september. Doordat alle 
leden zich herkiesbaar stel-
len en verkozen worden, 
kan De Klokke in 2020 op-
nieuw rekenen op hun 
daadwerkelijke inzet en 
enorme betrokkenheid. 
 
8 vergaderingen staan ge-
pland, waarvan 1 geannu-
leerd wordt en de overige 
fysiek of online doorgaan.  

Jef Foubert,          
     voorzitter 
Marc Schouppe,    
     penningmeester 
Lien Collart 
Lucas Marain 

Raad van Bestuur De Klokke vzw 



STIJGENDE VRAAG 

Zorg werkt vraaggestuurd; 

de cliënt kiest welke zorg-

aanbieder het beste ant-

woord biedt op zijn vraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En veel gebruikers kijken 

dan richting De Klokke! We 

noteren een stijgende vraag  

naar intakegesprekken.  

De pandemie is een feit dat we niet kunnen veranderen; de manier hoe we 
ermee omgaan wel. En dan pas blijkt hoe sterk de teams zijn! De gezondheid 
en het welzijn van onze cliënten zijn op elk moment prioritair. 

Coronaproof contact houden met het netwerk is mogelijk dankzij de pop-up 
bezoekersruimte - de Babbelbox - opgericht in een partytent buiten. De bege-
leiding stimuleert ook online chatsessies met familie en vrienden. 

De dagbesteding ligt noodgedwongen enkele maanden stil, maar voor de 
thuisblijvers zijn er veel activiteiten van breien tot werken in de moestuin. 

Wanneer in de zomer zo 
goed als alle reizen gean-
nuleerd worden, staan 
superveel uitstapjes op de 
planning: naar zee, naar 
de Zoo Antwerpen, naar 
Planckendael, pretparken, 
een boswandeling in de 
omgeving...  

Stilzitten is er ook niet bij: 
in elk team staat een 
sportcoach paraat en een 
diëtiste is aangesproken. 
Bewegen is de boodschap.  

                   DE KLOKKE, TROUWE PARTNER VOOR ZORG OP MAAT 

DE CLIE NTEN 

RESIDENTIELE WERKING EN DAGBESTEDING 
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In De Klokke betekent correctiefase 2 

dat 5 cliënten overgaan naar RTH en 

dat ook de zorgzwaarte van de overi-

ge cliënten hoger of lager wordt inge-

schat. Dit hertekent de intensiteit van 

de begeleidingsmomenten. 

De verschuivingen tussen de woon-

vormen onderling zijn minimaal:  

2 residentiële cliënten schuiven door 

naar De Voorzet, 1 cliënt maakt de 

omgekeerde beweging, 1 residen-

tiële cliënt zet de overstap naar am-

bulant en in zijn plaats verwelkomen 

we 1 nieuwkomer. 

Ondanks de pandemie kunnen we 
14.120 overnachtingen registreren  
en bieden we ondersteuning aan: 

▪  30 residentiële cliënten,                    

▪  12 cliënten in De Voorzet 

▪  82 ambulante cliënten: 42 met per-

soonsvolgend budget en 40 via RTH, 

▪  2 noodsituaties                                           

▪  3 cliënten kortverblijf                        

▪  8 externe cliënten dagbesteding 

▪  7 begeleid werkers 

nieme verschuivingen. De Voorzet is 



AMBULANTE WERKING 
Bij het ambulante begeleidingsteam is het alle hens aan dek om de priorgroe-
pen te blijven ondersteunen tijdens de lockdown; met de cliënten is er telefo-
nisch contact. Bij versoepelingen worden onmiddellijk de bezoeken aan huis 
heropgestart. 

De grootste uitdaging voor de dienst bestaat er echter in dat de ambulante 
werking hervormd wordt. Onder leiding van Tabor zijn de begeleiders bij dit 
veranderingsproces betrokken. Het traject leidt tot een intense reorganisatie 
voor alle betrokkenen. 

De kern bestaat erin dat het team meer autonoom en op het ritme van de  

cliënt gaat werken. De teamleden zullen meer tijd bij de cliënten doorbrengen 

in verhouding tot hun zorgzwaarte en hen intensiever opvolgen op basis van 

hun handelingsplan.  

Het is ook de bedoeling 

dat het team door zelfre-

gulerend op te treden, 

minder kilometers hoeft 

af te leggen, geheel vol-

gens de nieuwe visie van 

De Klokke. 

Bijkomend voordeel van 

deze efficiënte aanpak is 

het groeipotentieel van 

de dienst. 
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Zorg op maat, met succes! 

DE VOORZET 

De lockdown is geen evi-

dente periode voor cliënten 

die alleen wonen. Familie, 

vrienden en partners kun-

nen tijdelijk niet langsko-

men. Een bubbel vormen 

met de buren van De Voor-

zet is tijdens de feestdagen 

een fijne oplossing. 

Nieuwe projecten, zoals 

begeleid werken in de Won-

derbar, worden in de kiem 

gesmoord; de sociale koffie-

bar in de bibliotheek van 

Sint-Niklaas sluit na enkele 

weken noodgedwongen de 

deuren. 

Maar elk nadeel heeft zijn 

voordeel… en de aandacht-

begeleiders maken dank-

baar van de situatie gebruik 

om de thuisblijvers tijdens 

de vrijgekomen tijd nieuwe 

vaardigheden aan te leren, 

zoals gezond koken.  

nieme verschuivingen. De Voorzet is Respect voor de zorgteams! 



PERSONEEL 

DRAAGKRACHT 

Flexibiliteit is een competentie die voor alle functieprofielen in De Klokke van 

toepassing is. En we kunnen bevestigen dat in 2020 zich meer dan ooit situaties 

voordoen die vragen om aanpassingen à la minute.   

De zware zorgzwaarte van ons cliënteel en de noodzakelijke vervanging van    

afwezigheden door verplichte quarantaine na een hoogrisico-contact, profylac-

tisch verlof (5 werknemers), (corona)ouderschapsverlof (6), opleidingsverlof (2), 

langdurig zieken (9) en tijdskrediet (2) doen ons vaak naar adem happen. 

De bereidheid om dit op te vangen is groot - 11 vervangingscontracten worden 

ondertekend - en werknemers zijn bereid om een ander team uit de nood te hel-

pen, wat een nieuw woord oplevert: de Jaspaver, actief in Jasmijn en Papaver. 

In totaal komen 18 nieuwe werknemers aan boord, lopen 10 tijdelijke contracten 

af en gaan 4 werknemers uit dienst.  
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OP DE WERKVLOER 

Crisissituaties, telewerk, in quarantaine gaan, telefonische consultaties,… er 

wordt veel gevraagd van het personeel. Maar tegelijk worden initiatieven 

genomen om de individuele 

draagkracht te ondersteunen.  

Het crisisteam bewaakt de 

haalbaarheid van de nieuwe 

werkvormen en het (mentale) 

welzijn in de meest hectische 

periodes.   

De Klokke blijft groeien. Maar 2020 is 

en blijft een moeilijk jaar, dat ten 

koste dreigt te gaan van het welzijn 

op het werk. Het grote gevoel van       

samenhorigheid en de collegialiteit 

zijn gelukkig onze grootste troeven. 

Maar ook De Klokke als werkgever  

stelt zich heel soepel op, wat respect 

afdwingt bij het personeel.  

Van tijdelijke werkloosheid blijven we 

bespaard, dankzij de mogelijkheid 

van telewerk en andere werkvormen. 

Alle “spelregels” worden in een 

nieuw  arbeidsreglement gegoten en 

de tikklok doet zijn intrede. 

58 PERSONEELSLEDEN op 31/12/2020 

• met een mooi verdeelde leeftijdscurve  
• 45 vrouwen, 13 mannen 
• 64 % werkt 4/5 of fulltime 

HELDEN VAN DE ZORG 

Ontelbare keren komen we 

hen tegen in De Klokke: de 

Helden van de zorg, met een 

groot empathisch vermogen 

en enorm veel geduld om in 

crisissituaties hun kalmte te 

bewaren. In een jaar dat ie-

dereen op de toppen van zijn 

tenen loopt en het op “blijf-in

-uw-kot”-momenten voor 

sommige cliënten moeilijk is 

om hun angst of woede op 

een gepaste manier te venti-

leren, blijven zij overeind. 



 

Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak: het interne Crisisteam 

Covid 19 speelt kort op de bal met een Business Continuity Plan; een houvast 

voor cliënten, personeel en externe betrokkenen.  

Een logisch gevolg van de groeiprocessen vraagt om meer omkadering. Hier-

voor wordt de functie van groepschef ingevoerd op 1 september. 

De opleidingen staan - begrijpelijk - op een laag pitje. Het eerste kwartaal gaan 

er toch enkele door: Employer branding, sociale actualiteit voor de social    

profit,… Daarna volgen er nog enkele online: de juridische spelregels van tele-

werk, samenwerken met aandacht voor jezelf en je collega’s,… 

Met externe professionals wordt een pad bewandeld op maat van De Klokke. 

ICOBA leert ons omgaan met agressie, de Taborgroep begeleidt interne veran-

deringsprocessen. 

Onze nieuwe website en aanwezigheid op de sociale media kunnen rekenen 

op veel belangstelling. 

In nood kent men z’n vrienden, zegt 
het spreekwoord. De Klokke ervaart 
dat dit klopt. 

Het wegvallen van de Warmste 
Week maakt dat we creatief moeten 
zijn. 

De steun van de gemeenten Beveren 
en Temse en Stad Sint-Niklaas is een 
opsteker; de organisatoren van de 
Hartverwarmende Winterwandeling 
denken aan De Klokke.  

Met de actie Virtual Hugs van De-
loitte kunnen we de ICT-achterstand 
van het ambulante team in één keer 
goedmaken: smartphones en ta-
blets. Trouwe volgers van onze Face-
bookpagina schenken geld voor de 
aankoop van beschermhoezen. 

We krijgen mondmaskers, hand-
schoenen en beschermingspakken 
van de Wase Werkplaats. 

Personeel en bevriende relaties 
zetten zich achter de naaimachine 

en schenken mondmaskers.  

Het gerecupereerde (etalage-)
materiaal van Schoenen Torfs en 
Niko geven we – onze ecologische 
visie getrouw – een tweede leven; 
we fleuren er de leefruimte mee    
op en gebruiken het als knutsel-
materiaal tijdens de dagbesteding. 

En ook de privé personen die met 
een maandelijkse opdracht hun 
steentje bijdragen zijn we dankbaar. 

De opbrengst van de fondsenwer-
ving is besteed aan de aankoop van: 
 

 een nieuwe koelkast,  
 zaaigoed voor de moestuin,  
 knutselgerief voor de dagbeste-

ding,  
 tafels, stoelen en kasten voor 

het extra lokaal in Beveren. 
 
Een dikke dankuwel voor iedereen 
die De Klokke een warm hart toe-
draagt! 
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PROFESSIONALITEIT  

SPONSORING EN FONDSENWERVING 



De uitdagingen voor 2021 doen dromen: 

Huisvestingsprojecten in de gemeenten Sint-Niklaas, Beveren, Temse, 

Hamme en Stekene uitbouwen 

Vernieuwbouw van het gezinsvervangend tehuis 

IFIC codes invoeren  

De ecologische visie vertalen naar de dagelijkse praktijk 

 

 

 

 

  

Bezoek onze website 
www.DEKLOKKE.be 
en volg ons op Facebook. 

DE KLOKKE VZW 

 

• Info over dagbesteding? 
dagbesteding@deklokke.be 

 
• Spontaan solliciteren via 

jobs@deklokke.be 
 
• Vraag over vrijwilligerswerking: 

vrijwilliger@deklokke.be 
  

• Algemene info? 
info@deklokke.be 

 
www.deklokke.be 

 
 

DE KLOKKE VZW 

Maatschappelijke zetel 

Abingdonstraat 101 - 9100 Sint-Niklaas 

0567.831.664 – RPR Gent, afdeling Dendermonde 

03/766.12.50 

 

Dagbesteding 

Schoolstraat 270 - 9100 Sint-Niklaas 

03/766.12.50 

 

Dagbesteding Beveren,    

boekhouding en administratie 

Pareinlaan 1 - 9120 Beveren 

03/780.59.06 
 

 

VOORUITBLIK  


