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VOORWOORD 
2021: corona, quarantaine, uitbraak in De Klokke… 7 cliënten in het ziekenhuis, 

enkele op intensive care,… Keiharde realiteit, bange momenten. 

Maar het Klokke-team staat er én volhardt. We houden iedereen aan boord en 

bewijzen voor de zoveelste keer dat we in de aller-moeilijkste situaties op elkaar 

kunnen rekenen, hoe zwaar het ook is. 

Een woelige periode in elk geval om de fakkel van Bob Lenssens over te nemen, 

wanneer ik in december waarnemend directrice word. Maar in De Klokke hou-

den we van een uitdaging en zijn cliënten omringd door helden van de zorg! 

We gaan ervoor! 

Cathy Boel, waarnemend directrice 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.  

INSPRAAK CLIE NTEN 

In 2021 komt de gebrui-

kersraad, het inspraakor-

gaan van de cliënten, 4 keer 

samen.  

Het valt op hoe sterk hun 

ecologisch bewustzijn is. 

Op tafel ligt o.a. de vraag 

naar afvalvermindering bij 

de maaltijden, een laadpunt 

voor elektrische fietsen en 

het vermijden van plastic 

verpakking bij leveringen 

van wasserij Spronk.   

Weerkerende thema’s zijn: 

de stand van zaken rond de 

nieuwbouw, beperkingen 

tijdens corona en de woon- 

en leefkosten. Vooral de 

stijgende energiekosten 

baren de cliënten zorgen. 

De vraag naar een beoorde-

ling van de maaltijden door 

de cliënten krijgt gehoor. 

Voorzitter Gert De Smet 

leidt alles in goede banen. 



ZORGAANBIEDER                    

Ondersteuning biedt De 

Klokke op diverse domei-

nen: 
 

 residentiële zorg 

 ambulante zorg 

 dagbesteding  

 begeleid werk 

 respijtzorg of kortverblijf 

 traject geïnterneerden 
 

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. 

Door ons aanbod uit te breiden en in te zetten op nieuwe kleinschalige pro-

jecten kennen we een zeer sterke groei van ongeveer 18,5 % jaar op jaar in de 

zorgondersteuning die we aanbieden. Een uitzonderlijke prestatie gezien de 

moeilijke context. 

Door constant te blijven groeien, versterken we onze algemene werking en 

staan we steviger in onze schoenen om de uitdaging van het bevriezen van de 

werkingsmiddelen door de overheid aan te gaan.  

Het nieuwe normaal in tijden van corona brengt ook een hele resem kosten 

met zich mee: beschermingsmateriaal, gederfde woonkosten, extra perso-

neelsinzet,… Initieel is het ietwat bang afwachten, maar uiteindelijk komt de 

overheid op al deze punten over de brug met een faire tussenkomst.  

Toch blijven er belangrijke financiële uitdagingen bestaan: 

 Bij de invoering van de persoonsvolgende financiering zijn een aantal histo-

rische verschillen tussen voorzieningen over het hoofd gezien. De overheid 

heeft beloofd hier een oplossing aan te geven in een nieuw financierings-

model. Tot dan zijn we echter genoodzaakt uit eigen middelen bij te passen.  

 Met de stijgende energiekosten, gaan ook de bijdragen van de cliënten de 

hoogte in.  

Betaalbare zorg is wat ons betreft een basisrecht. Wij hopen alvast dat de 

Vlaamse Regering met een gepast antwoord komt voor onze sector. 

 

 

ORGANISATIEONTWIKKELING   

STEVIGE BASIS, FINANCIEEL GEZOND 
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Een directiewissel, een nieuwe aan-

pak,... Mensen zijn benieuwd wat de 

toekomst brengt, maar de rode 

draad in 2021 blijft DOORZETTEN, op 

alle niveaus...  

Drie kernwoorden tekenen onze 

werking:  

 kleinschaligheid, ons lokaal     

verankeren in kleine eenheden in 

het ganse Waasland, om aan te 

sluiten bij de leefwereld van onze 

cliënten en de nabijheid van hun 

netwerk te behouden. 

 diversiteit van het aanbod; de 

noden van de cliënten sturen on-

ze werking. Door ons gevarieerd 

en zinvol aanbod proberen we 

voor hen het verschil te maken.  

 een vraaggestuurde aanpak door 

het opstarten van de eerste bud-

getten in cash. Nog meer dan de 

voorbije jaren spelen we in op de 

individuele vragen die uit het   

handelingsplan naar voren       

komen: van 1-op-1-begeleiding 

tot dagbesteding in groep. 

 

 

             DE KLOKKE: GEWAARDEERDE PARTNER IN DE ZORG! 



BAKENS UITZETTEN VOOR DE TOEKOMST 
De kogel is door de kerk: er komt een nieuwbouw op de residentiële setting. 

De kredietopening is goedgekeurd; het bouwteam wordt versterkt met Belfius 

als projectbegeleider en met de expertise van Tabor. Een tijdstabel wordt     

opgemaakt en met een duidelijke visienota gaan we op zoek naar een geschikte 

architect. In de eerste fase beoordeelt het team de kandidaturen architecten-

bureaus volgens diverse criteria. De Raad van Bestuur keurt het selectieverslag 

goed en in het najaar mogen de 5 weerhouden bureaus hun project voorstellen 

volgens de gunning leidraad. Wordt vervolgd... 

Dankzij een schenking aan De Klokke vzw krijgen de   

dromen voor het project in Stekene stilaan vorm. Een 

haalbaarheidsstudie toont aan dat een woonvoorziening 

voor 8 bewoners en een atelier voor dagbesteding   

realistisch zijn. 

Dat we al langer een gewaardeerde partner voor       

gemeenten en sociale huisvestingsmaatschappijen zijn, 

is geweten. Zo krijgen we dankzij de Beverse Huisves-

tingsmaatschappij 3 extra appartementen ter beschik-

king voor woonondersteuning en kunnen we verder  

gebruik maken van de 3 flats in Sint-Niklaas. Gemeente 

Temse en WoonAnker Waas laten ons met 5 nieuwbouwappartementen op-

starten in Tielrode.  

Vzw Astor benadert ons om de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen 

voor het project zorgwonen op de vroegere Tasibel-site in Hamme. 
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Typisch De Klokke: zoveel mogelijk plezier maken! 

HET BESTUUR 

De Algemene Vergadering 
is samengesteld uit: 
 

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

De leden van de Algemene 
Vergadering ontmoeten 
elkaar na 1 online meeting 
ook 1 keer reëel.  

Bij de Raad van Bestuur 
liggen enkele stevige dos-
siers op tafel die de toe-
komst van De Klokke uit-
tekenen en er worden    
knopen doorgehakt rond 
nieuwe projecten.  

Door de nakende pensione-
ring van Bob Lenssens staat 
ook de aanwervingsproce-
dure van een nieuwe direc-
teur op de agenda. 

Meer dan ooit mogen we 
ervaren hoe hun expertise, 
inbreng en betrokkenheid 
onze vzw doen groeien. 

8 vergaderingen gaan door, 
6 fysiek en 2 digitaal.   

Vooraan: voorzitter Jef Foubert, Lucas 
Marain, Cathy Boel, 
Achteraan: Lien Collart, Marc Schoup-
pe, Guy Bats, Boudewijn Dhaese



DE LEUTIGE GEIT 

Een kleinschalig project 

dagbesteding, De Leutige 

Geit, start op in Kieldrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliënten kunnen er geitjes 

verzorgen, melken en leren 

kaas maken.  

Zo kunnen we dankzij steun 

van de gemeente Beveren 

ons aanbod verder uitbrei-

den. 

3 februari 2021: onze ergste vrees wordt werkelijkheid, de eerste corona-
besmetting is een feit. Een cliënt zonder symptomen zet een kettingreactie in 
gang: 22 zieken, 7 ziekenhuisopnames, waarvan 2 op intensieve.  

Het interne crisisteam neemt in samenspraak met het agentschap Zorg en de 
Taskforce van AZ-Nikolaas draconische maatregelen. Wie besmet is, verblijft 
tijdelijk op studio. Leefgroepen worden zorgvuldig gecompartimenteerd en er 
is een bezoekverbod, een quasi onmogelijke situatie die leidt tot eindeloze 
discussies. Maar het allerbelangrijkste: SAMEN zijn we er heelhuids doorge-
raakt! 

Door snel in te grijpen kunnen   
negatief geteste cliënten tijdelijk  
in WZC Heilig Hart of bij familie 
verblijven.  

Dagbesteding stopt noodgedwon-
gen, maar weet uit te pakken met 
fijne initiatieven op momenten dat 
het wel kan. 

Onze moestuin doet dienst als  
veilige basis voor dagbesteding 
buitenhuis en is ook als inclusie-
project geslaagd, als we kijken naar 
de fijne interactie met de tuiniers 
van de andere volkstuintjes. 

DE CLIE NTEN 

RESIDENTIELE WERKING EN DAGBESTEDING 
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Waar in 2020 nog sprake was van 

correctiefase 2 met een mogelijk  

lagere inschatting, past het VAPH in 

2021 deze maatregel aan. Nadat   

enkele cliënten(organisaties) naar de 

rechtbank trekken, wordt de maxima-

le budgettaire daling beperkt tot 

15%, wat voordelig is voor 10 van 

onze cliënten. 

Residentieel zijn er geen verschuivin-

gen; de kamer voor kortverblijf wordt 

omgebouwd tot studio voor perma-

nente opvang van een ambulante 

cliënt in crisissituatie. Sterke groei 

tekenen we op bij de dagbesteding 

en de ambulante dienst.  

Ondanks de pandemie kunnen we 

14.369 overnachtingen registreren  

en bieden we ondersteuning aan: 

▪  30 residentiële cliënten,                    

▪  12 cliënten in De Voorzet 

▪  97 ambulante cliënten:  

49 met  persoonsvolgend budget  

en 48 via RTH, 

▪  17 externe cliënten dagbesteding 

▪  8 begeleid werkers 



AMBULANTE WERKING 
De reorganisatie van het ambulante begeleidingsteam werpt zijn vruchten af. 
Het groeipotentieel wordt benut; het aantal begeleidingen groeit sterk en blijft 
fysiek doorgaan met mondmaskers. 

Om de efficiëntie nog te verhogen, kiest men ervoor om de werking op te split-
sen en te laten gelijklopen met eerstelijnszorg Waasland: 2 zones met een eigen 
team en teamcoach. Het ene team opereert vanuit de sociale campus in Beve-
ren; het andere heeft Sint-Niklaas als uitvalsbasis. 

Deze aanpak maakt de teams zelfregulerend en versterkt de autonomie van de 
begeleiding die ook van thuis uit kan werken. De verbondenheid met de residen-
tiële setting blijft, maar vergaderingen gaan plaatselijk door. 

Doordat de begeleiding onderling afspraken maakt en zelf de agenda beheert in 

samenspraak met de cliënten verhoogt ook hun tevredenheid.  

Wat mobiliteit betreft, 

ligt de nadruk op ver-

plaatsingen met elektri-

sche fietsen, geheel vol-

gens onze ecologische 

visie. 

En omdat stilzitten niks 

voor het ambulante 

team is, start in decem-

ber een traject voor  

geïnterneerden op. 
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Zorg op maat, met respect voor de cliënt! 

DE VOORZET 

De Voorzet ondergaat een 
metamorfose. Qua begelei-
ding wordt de navelstreng 
met de residentiële setting 
doorgeknipt door corona.  

De leefgroep staat zo op 
eigen benen en de 3 bege-
leidsters versterken het 
samenhorigheidsgevoel 
van de cliënten door bv. 
samen pannenkoeken te 
bakken. Hun zelfstandig-
heid blijkt ook uit de initia-
tieven die ze nemen, zoals 
de politie laten langskomen 
met preventietips,…  
 

PROJECT DE BRABANDER 

Kleinschaligheid is een van 
onze sterke troeven. Het 
woonproject in Tielrode in 
samenwerking met Woon-
Anker Waas en gemeente 
Temse bewijst dit. De 5 ap-
partementen die we ter 
beschikking krijgen zijn on-
middellijk bewoond.  

2 begeleidsters zetten hun 
schouders onder het project 
en organiseren een ont-
moetingsavond. Met over-
buur WZC Huize Vincent is 
er een fijne samenwerking; 
2 cliënten zetten er zich in 
als vrijwilliger. 



PERSONEEL 

ERKENNING 

Wekelijkse testen, vaccinaties, hoog-risicocontacten, werken in beschermings-

pak, telewerk, begeleiding via de telefoon, beperken van de contacten op de 

werkvloer,… Personeel wringt zich in onmogelijke bochten om de cliënten te 

ondersteunen. Meer dan ooit wordt het duidelijk dat werkbaar werk niet  

evident is... Alleen al door quarantaine verliezen we 761 werkuren. 

Met 13 vervangingscontracten proberen we de afwezigheid op te vangen    

van profylactisch verlof (6 werknemers), ouderschapsverlof (6), langdurig zie-

ken (5), opleidingsverlof (3), tijdskrediet (2) en progressieve tewerkstelling (2).   

In totaal komen in 2021 14 nieuwe werknemers aan boord, lopen 5 tijdelijke 

contracten af en zoeken 3 vaste werknemers een nieuwe uitdaging.  
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OP DE WERKVLOER 

Het crisisteam draait overuren; welzijn op de werkvloer en bij thuiswerk is 
een belangrijk item.  

De sfeer zit goed tijdens de teambuilding in openlucht, waar we de nieuwe 
collega’s in levende lijve leren kennen. En helemaal tevreden zijn we met de 
passage van een wafelkraam 
als blijk van waardering.  

Dat de appreciatie ook finan-
cieel voelbaar is dankzij de 
VIA 6-akkoorden - consump-
tiecheques en een loonsver-
hoging vanaf 01/03 voor alle 
personeel en extra voor spe-
cifieke zorgberoepen - maakt 
het plaatje compleet. 

De werkomstandigheden zijn verre 

van ideaal en de werkdruk is zeer 

hoog.  

Dit gegeven in combinatie met de 

groei van het aanbod heeft impact op 

het HR management: van de 15 tijde-

lijke krachten op 31/12 krijgen 13 te 

horen dat in 2022 een vervolg wordt 

gebreid aan hun aflopend contract. 

48 werknemers (76%) hebben een 

vast contract. Op 31/12/2021 werkt 

65% van de 63 personeelsleden 4/5 

of fulltime. 

Ten opzicht van 2020 zijn er eind 

2021 10% meer personeelsleden in 

dienst. En 10 stagiairs krijgen de kans 

om te proeven van wat werken in De 

Klokke inhoudt.   

DAADKRACHT 

Groei vraagt daadkracht. Op 

cruciale plaatsen in de organi-

satie ontbreken hiervoor nog 

bepaalde functies. Dit is de 

aanleiding om vacatures uit 

te schrijven voor extra kader-

personeel: een bijkomende 

ortho en teamcoach, een HR-

verantwoordelijke en een 

coördinator. 

Het vlakke organogram met 

weinig doorgroeimogelijkhe-

den zal zo plaats maken voor 

een meer verticale structuur.  

Bij het invullen van de vacatu-

res denkt men bovendien out 

of the box en vist men buiten 

De Klokke-vijver en dat is 

wennen voor wie al enkele 

jaren aan boord is.  



 

Een naam als een klok… daar gaan we voor! Op Facebook stijgt ons aantal vol-
gers op 1 jaar tijd met 20 % tot 806. Er is ook een fijne wisselwerking met de 
wijk, getuige de reacties op buurtnetwerk Hoplr. Zo wordt ons zwerfvuil-ruim-
team op handen gedragen en bakt een buurvrouw cupcakes om ons een hart 
onder de riem te steken. 

Om verbinding in stand te houden lanceren we De Grote Klok, een personeels-
blad met nieuwtjes over onze werking en de collega’s.  

Onze professionaliteit krijgt een boost 
door samen te werken met Tabor rond 
privacy en met selectiebureaus voor ex-
tern assessment bij aanwervingen. 

Onze dagbesteding staat in de spotlights 
dankzij deelname aan het inclusie-
project Iedereen mee; de grote affiches 
duiken overal op in  Sint-Niklaas. 

De leerlingen van school De Zwaan ver-
wennen ons met een kerstconcert via 
streaming. 

In 2021 valt het sociale leven stil, 
maar niet onze fondsenwerving.  

Beveren steunt de werking van De 
Leutige Geit en onze lokalen op de 
sociale campus. WoonAnker Waas en 
Temse doen een elektrische fiets, 
laptop en GSM cadeau en Sint-
Niklaas geeft onze algemene werking 
financieel een zetje in de rug.  

Ook de grote sponsors tonen hun 
hart voor de zorg. Dankzij Engie kun-
nen we nieuwe stoelen kopen en 
United Fund Belgium schenkt de bij-
horende tafels. 

Het wegvallen van de Warmste Week 
en de annulering van de cadeaumarkt 
van Rotary Beveren zijn een streep 
door de rekening, maar onze mini-
markt met eindejaarsgeschenken 
verzacht de pil met een opbrengst 
van € 578. 

Striptekenaar Paul Geerts wijdt in 
een van zijn boeken 2 pagina’s aan 
De Klokke en maakt ons blij door daar 
bovenop € 1.000 te storten. 

Ook familie van onze cliënten enga-
geert zich: Covery treedt op ten voor-
dele van onze werking en onze dag-
besteding is superblij met de € 500 
van Hartverwarmend Hoogstraten. 

Trouwe volgers van onze Facebook-
pagina sponsoren tuinmeubelen en 
Guylian trakteert met pralines. 

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

Een welgemeende dankuwel! 
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BEKEND EN PROFESSIONEEL 

SPONSORING EN FONDSENWERVING 



 

Bezoek onze website 

www.DEKLOKKE.be 

en volg ons op Facebook. 

De projecten voor 2022 doen dromen: 

Opstart van de residentiële nieuwbouw in de Abingdonstraat 

Verkennen van de mogelijkheden woonzorg en atelierwerking in Stekene  

Intentieverklaring rond woonzorgproject Tasibel in Hamme  

Invullen van de kaderfuncties 

De ecologische visie vertalen naar de dagelijkse praktijk  

Ambulante groei 

Uitbreiden en differentiëren aanbod dagbesteding  

 

 

 

 

DE KLOKKE VZW 

 

• Info over dagbesteding? 
dagbesteding@deklokke.be 
 

• Wegwijs over intake: 
intake@deklokke.be 

 
• Spontaan solliciteren via 

jobs@deklokke.be 
 
• Vraag over vrijwilligerswerking: 

vrijwilliger@deklokke.be 
 

• Algemene info? 
info@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 

 

Ambulante dienst Beveren,    

boekhouding en administratie 

Pareinlaan 1 - 9120 Beveren 

03/766.12.50 
 

 

VOORUITBLIK  


