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WIE IS?
CHARLOTTE RINGOIR
// Charlotte (°1986), werd samen met 7 academische 

onderwijsexperten en 6 andere ervaren leerkrachten 
geselecteerd uit 965 kandidaten om deel uit te maken van 
de maandelijkse ‘Commissie Beter Onderwijs’ die eind dit 
schooljaar adviezen formuleert aan Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts. 

// Ze werkt als leerkracht Engels en Nederlands op 
de campus Humane Wetenschappen van het Sint-
Paulusinstituut in Gent. 

// Samen met Matthias heeft ze 2 kindjes: Camille en Jérôme. 
// Ze leest meestal verschillende boeken tegelijkertijd. 

‘Boeken moeten leven: volgeschreven, doorgegeven.’

Twee op de vijf beginnende leraren beoe
fenen binnen de 5 jaar een ander beroep 
en de media halen we enkel met de rotte 
appels of door onze zogezegde ‘zwakke 
basiskennis’. Tot zover het kniezen en 
knorren. Want leerkracht is het schoonste 
beroep dat er bestaat (echt waar!). Had 
ik het voor het zeggen, dan maakte ik het 
makkelijker om in en uit het onderwijs 
te stappen door bijvoorbeeld wedde
anciënniteit van mensen uit de privé over 
te nemen. Zo zou iedereen er eens van 
kunnen proeven. 
Ach, had ik het voor het zeggen, dan ver
anderde ik zoveel. Ik zou de ‘50minuten 
durende lesopdrachten’ vervangen door 
‘schoolopdrachten’. Contacturen met 
je klas zijn natuurlijk belangrijk, maar 
waardevol onderwijs is zo veel meer dan 
dat. Schooltoneel, verkiezingen, drie
daagses, bezinningsdagen, een sobere 
maaltijd, een voetbaltoernooi tegen de 
leraren, zonnecellen in elkaar prutsen 
over de middag, samen sporen richting 
een olympiade of gewoon eens vragen 
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hoe het gaat: dat waren mijn meest 
memorabele schoolmomenten. Die 
minuten, uren of dagen waarin de 
leraar iets voor me deed buiten de 
klasmuren. Om dat te kunnen reali
seren moeten we anders ‘lesgeven’ en 
hebben we vooral veel ‘handen aan 
het bord’ nodig, net zoals de zieken
huizen tegenwoordig snakken naar 
‘handen aan het bed’. In de discus
sies rond gelijke onderwijskansen en 
rond de nieuwe eindtermen hoor ik 
de ene zeggen dat de ‘kennislat’ ho
ger moet en de ander dat de leerling 
in de klas of op het scherm centraal 
staat. Ik hoop oprecht dat dat geen 
tegenstelling hoeft te zijn. 
Ik zou trouwens af willen van al dat 
zwartwit en wijzijdenken. Samen
werken, transparant communiceren, 
netwerken en data delen: zo kunnen 
we verbeteringen doorvoeren. Laten 
we dus minder naar onze eigen navel 
staren en meer vlinders in de buik 
krijgen van elkaar. Hoe gaat het eraan 
toe in het buitengewoon onderwijs? 
Welke wetenschappelijke inzichten 
zijn er? Wat kan een leerkracht leren 
van een ondernemer die een be
drijf runt met 17 nationaliteiten? En 
omgekeerd, hoe runt een juf een klas 
met 26 kleuters en 17 verschillende 
moedertalen? 
Ik zou wijs omspringen met de data 
die we via standaardtoetsen verza
melen. Ja, we moeten onze output 
meten, maar onderwijs is meer dan 
kennis in jonge hersentjes pompen. 
Er worden vriendschappen voor het 
leven gesmeed, kinderen worden 
er volwassen, er is interactie, zelf
ontplooiing, weerbaarheid, pijn en 
geluk. En hoe meet je dat soort output 
op een objectieve manier? (Herken
baar, collega’s uit de geestelijke 
gezondheidszorg?).
Bovenop ieders agenda zou ten slotte 

het wegwerken van de ongelijkheid 
moeten staan. Onderwijs is daartoe 
een sleutel en toch staat Vlaanderen 
er momenteel niet al te fameus voor 
op dat vlak. Als ik lees over de armoe
decijfers, als leerkrachten onbewust 
minder verwachten van een Kelly of 
Kamal of als een kindje in de klas van 
mijn dochter alweer geen eten mee 
heeft, dan zou ik kunnen janken van 
boosheid en onmacht. Niet elk jong 
boompje heeft even sterke wortels, 
maar laten we hen op zijn minst alle
maal voldoende water geven. 
Ja, ik zou veel, maar ik heb het niet 
voor het zeggen. En maar goed ook. 
Hoe meer ik lees en luister, hoe meer 
ik weet dat ik zo weinig weet. Ik ben 
ervan overtuigd dat iedereen het 
beste voorheeft met ons onderwijs: 
directies, leerlingen, leraren, lera
renopleiders, ouders, pedagogen en 
overheden. Koppen samen steken 
en leren van elkaar dus. Dat is mijn 
boodschap! 
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Ik zou wijs 
omspringen met 
de data die we via 
standaardtoetsen 
verzamelen. Ja, 
we moeten onze 
output meten, maar 
onderwijs is meer 
dan kennis in jonge 
hersentjes pompen
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Webshop voor  
sociale ondernemingen
 Compagnie De Sporen, Gent

Compagnie De Sporen, een centrum voor 
arbeidszorg, arbeidsmatige activiteiten, 
arbeidstrajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding 
voor mensen met een psychische problematiek 
(Dichtbijlezers zijn wellicht al bekend met hun 
handgemaakte kaarsen) is sinds kort aangesloten bij 
de eerste webshop voor sociale ondernemingen in 
België: Wijs Gemaakt. Deze nieuwe webshop focust 
zich op de verkoop van duurzame en met de hand 
gemaakte producten die allemaal gemaakt worden 
in het kader van therapie, activering, reintegratie 
of opleiding. “Wij verkopen er bijenwasdoeken, 
broeksriemen, sleutelhangers en sfeerlichten. De 
bijenwasdoeken zijn een ecologisch en herbruikbaar 
alternatief voor plastiek en aluminiumfolie.  
De broeksriemen en sleutelhangers worden 
gemaakt van oude fietsbanden. Deze worden 
gewassen en door de mensen in het semiindustrieel 
atelier verwerkt tot een duurzaam product”, 
licht  Bibit De Laere , verantwoordelijke van  kaarsen 
en houtatelier, toe. Nieuwsgierig? 
Neem een kijkje op www.wijsgemaakt.be.
FOTO: COMPAGNIE DE SPOREN

inspirerende initiatieven

Kriebelkoffers en -rugzakken
 Zorggroep Multiversum, Boechout

Sinds kort ligt er in Cadenza 4 van Zorggroep Multiversum, 
in samenwerking met Ligant en Pang018, een kriebelkoffer 
klaar om uit te lenen. Met die koffer kunnen hulpverleners 
aan de slag om met kinderen (en hun ouders) de psychische 
problemen van een ouder te bespreken. De kinderen 
gaan met de koffer “op reis met kriebel” en komen zo 
verschillende landen/thema’s tegen. “Het begint door 
het vertrouwen te krijgen van het kind en het doel van 
de gesprekken uit te leggen. Dan zijn er de eilanden rond 
verschillende thema’s. Op die eilanden vindt het kind 
bijvoorbeeld infofiches over verschillende stoornissen met 
filmpjes, maar ook boeken en opdrachtjes. Er is ook een 
lijst met getuigenissen en verhalen van andere kinderen 
met ouders waarbij het psychisch moeilijk ging. Er zitten 
tools in om het kind te leren omgaan met verschillende 
emoties en te helpen zoeken naar een vertrouwenspersoon”, 
vertelt  Sien De Wit , verpleegkundige en beheerder van de 
kriebelkoffer in Cadenza 4. De kriebelkoffers (of rugzakken) 
kunnen uitgeleend worden door alle regionale instanties in 
provincie Antwerpen via deze link: 
pangg0-18.be/kriebelkoffer/.
FOTO: ZORGGROEP MULTIVERSUM
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update

quote

1.
Psychiatrisch Centrum Ariadne in Lede 
heeft een gouden Qualicorlabel behaald. Dat 
is een internationaal kwaliteitslabel voor 
zorginstellingen gericht op veiligheid, kwaliteit 
en effectief bestuur. 

2.
De traditionele schoolbezoeken voor leerlingen 
die volgend schooljaar in het secundair 
onderwijs zullen starten, vinden dit jaar 
voornamelijk online plaats. Zo ook in Sint-
Laurens Zelzate, waar ze geïnteresseerde 
leerlingen via Facebook en Instagram een blik 
gunnen binnen de schoolmuren. Ook een film 
om de school en het team te leren kennen, 
behoort tot het introductiepakket. 

3.
In de 3 woonzorgcentra van Alexianen 
Zorggroep in Tienen zijn inmiddels alle 
bewoners ingeënt tegen corona. WZC Huize 
Nazareth zal daarnaast een coördinerende 
rol op zich nemen voor de regio Tienen, om 
mensen die zich niet kunnen verplaatsen naar 
het lokale vaccinatiecentrum te brengen.

Inclusief sport-,  
speel- en groenproject
 Zorgcampus Sint-Gregorius, Gentbrugge

Eind 2020 startte op de zorgcampus SintGregorius 
(buitengewoon onderwijs en multifunctioneel centrum) in 
Gentbrugge de realisatie van een volledig inclusief sport, 
speel en groenproject: ‘Grego on the move’. Het project is uniek 
in de regio wegens de focus op inclusiviteit en duurzaamheid. 
Grego on the move biedt een antwoord op de vraag naar een 
handicapvriendelijke recreatieve buitenzone voor kinderen 
en jongeren (en hun begeleiders, gezinnen, …) met en zonder 
beperking. “Inderdaad: samen”, benadrukt  Laurien Franssen , 
“want iedereen is welkom. Het project krijgt een semipubliek 
karakter. Zo wil de campus de drempels weghalen en de 
integratie van kinderen en jongeren met een beperking nog 
meer stimuleren.” Omgekeerde inclusie dus. “We hebben 4 jaar 
inhoudelijk voorbereidend werk verricht en de nodige fondsen 
gezocht. Het project is echt ontstaan op de werkvloer: enkele 
‘dromers’ in de scholen en het MFC met voldoende lef stapten 
naar hun directies met hun wensen en eerste rudimentaire 
plannen, kregen van hen de mogelijkheid om ermee verder te 
gaan, en kwamen met behulp van een landschapsbureau en 
via interactie met begeleiders, sportleerkrachten, kinderen en 
jongeren, therapeuten, … tot een breed gedragen project.” De 
afwerking is voorzien eind 2021. 
FOTO: DIRK BAUWENS

Meer alcoholgebruik  
tijdens lockdown
Geert Dom, hoofdarts bij Zorggroep Multiversum 
pleit in De Morgen voor beweging en structuur als 
antigif tegen slechte gewoontes. 

Wanneer je de hele dag 
thuis bent en minder te doen 
hebt, sluipt een dagelijks 
aperitiefje er gemakkelijk in
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collega
nomineer je

Ik werk op de Prisma 1: de opname en observatieafdeling van de algemene 
psychiatrie. Ik noem het de spoedafdeling van de psychiatrie. Mensen met diverse 
ziektebeelden komen hier binnen voor een eerste opvang. Iemand die psychotisch, 
dronken of onder invloed van drugs is, kan onvoorspelbaar en agressief uit de 
hoek komen. Met mijn 30 jaar ervaring op deze afdeling en mijn specialisatie in 
afzonderings- en fixeertechnieken, voelen veel (vrouwelijke) collega’s zich veilig 
wanneer ik in de buurt ben. Mijn grootste kwaliteiten zijn dat ik rustig blijf in 
crisissituaties en heel geduldig ben. Ik werk hier enorm graag.  

Elke dag ben ik er met veel goesting voor en mét de bewoners en bied ik hen een 
warme thuis. Inhoudelijk is er aan mijn job niets gewijzigd, al is er hier sinds de 
overname door Broeders van Liefde 10 jaar geleden heel wat veranderd. We waren een 
kleine voorziening waarin de zusters (Zusters van Liefde, n.v.d.r.) actief meewerkten. 
Nu hebben we een open venster op de buitenwereld: sommige bewoners werken 
begeleid extern en externen kunnen bij ons terecht voor dagbesteding. Het sociaal 
netwerk naar de families is uitgebreid en er werken meer vrijwilligers. Kortom, we 
maken echt deel uit van het maatschappelijk leven in ons dorp. 

Wat begon met motiverende spreuken op handgeschreven 
(anonieme) briefjes, leidde tot het mogen organiseren van een 
personeelsfeest. Vandaag zijn we niet langer ‘gekke Freya en 
Lauranne’, maar ontvangen we een jaarbudget om verbindende 
initiatieven over de teams heen te organiseren, zoals een 
cadeautje met Valentijn of een teambuilding.

Lauranne Martens & Freya Cherlet 
 Initiatief Beschut Wonen De Vlier in Zelzate

Genomineerd door Kevin Van Wallendael omdat ze samen  
Team Sfeerbeheer oprichtten. 

Guido Berghmans
 Alexianen Zorggroep in Tienen

Genomineerd door Ann Humblet omdat hij nooit klaagt en altijd vrolijk is.  
“Met Guido in de buurt kan je er bovendien op vertrouwen dat je veilig bent.”

Conny Decleir
 Ortho-agogisch centrum Sint-Jan de Deo in Handzame

Genomineerd door Wim Crommelinck omdat ze al 35 jaar in dienst is als leefgroepbegeleider.

Kan jouw werkplek tips gebruiken om meer sfeer te brengen op de werkvloer?  
Beluister dan ook eens de podcast van Freya en Lauranne via deze link: www.dezorgsamen.be/ 
getuigenis/laat-je-inspireren-sfeerbeheer-in-je-organisatie-hoe-pak-je-dat-aan/

Wil jij je collega nomineren?  
Stuur een mailtje naar veerle.frissen@broedersvanliefde.be!

1.

3.

2.
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BLOEMENSTAD
KRIEBELS

Evelien De Cock

Ik ben toevallig in het vrijwilli-
gerswerk gerold. Ik zat in het vier
de middelbaar en mijn leerkracht 
wiskunde vroeg me of ik interesse had 
om monitor te worden op een kamp 
van Bloemenstad; een organisatie die 
kampen en activiteiten organiseert 
voor jongeren en volwassenen met 
een mentale en fysieke beperking. Het 
sprak me aan en ik wilde graag mijn 
steentje bijdragen, al had ik ook wel 
wat zenuwen om de stap te zetten. 

Mijn eerste kampdag was moeilijk en 
confronterend. Ik kende niemand en 
had geen ervaring met de doelgroep. 
Ik vroeg me af waar ik aan begonnen 
was. Toen heeft een ervaren monitor 
mij apart genomen en verteld wat we 
met Bloemenstad willen bereiken: 
vakantieplezier schenken aan kwets
bare groepen, hoe groot de zorgvraag 
ook mag zijn. Toen viel alles op zijn 
plaats. Ik heb me volledig gesmeten 
en Bloemenstad sindsdien niet meer 
losgelaten. Ondertussen ben ik er al 
15 jaar vrijwilliger en de Bloemenstad
kriebels hebben zich zelfs al verspreid 
binnen mijn gezin. Zo gaat mijn man 
tijdens de kampen mee in de keuken
ploeg, samen met ons dochtertje.

Bloemenstad heeft mij gevormd 
tot wie ik ben. Op mijn 16 jaar 
was ik nog volop op zoek naar 
mijn eigen identiteit en waar 
ik voor stond. Ik heb doorheen 
de jaren heel veel geleerd van 
het vrijwilligerswerk, ook over 
mezelf. Ik weet nu dat het ok is 
om eens op je bek te gaan of een 
fout te maken, daardoor groei je 
als mens. Daarnaast heb ik ook 
veel fantastische vrijwilligers 
leren kennen, die ik nu mijn 
vrienden noem. Als je 24/7 bij 
elkaar bent, leer je elkaar echt 
kennen, inclusief de kleine 
kantjes. Ook de deelnemers 
blijven vaak jaarlijks terugko
men, waardoor de band steeds 
sterker wordt. Dat alles geeft me 
ontzettend veel voldoening en 
energie. Ik ben dan wel vrijwil
liger, Bloemenstad heeft mij in 
zoveel opzichten rijker gemaakt. 

Doorheen de jaren heb ik 
verschillende verantwoorde-
lijkheden opgenomen. Ik ben 
begonnen als monitor, maar on
dertussen geef ik zelf de basis
cursus voor nieuwe monitoren 
en werk ik tijdens de kampen 
op het secretariaat, waar ik me 
samen met een groepje gedreven 
vrijwilligers inzet om de kamp
werking vlot te laten verlopen. 
Ik zit ook in de stuurgroep van 
Bloemenstad en maandelijks 
komen we samen om meer 
beleidsmatige en organisato
rische zaken te bespreken. Maar 
ik ga ook nog steeds mee op 
fietsweekend met de jongeren. 
Ik zou de verbinding in de groep 
niet kunnen missen!
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WIE IS 
EVELIEN DE COCK?
// Evelien (30) is kleuterleidster bij Sint-Paulus De Wonderboom in Gent.
// Ze is gelukkig getrouwd en heeft een dochter van bijna 3 jaar oud.
// Evelien houdt van muziek, tennis en genieten van de kleine dingen.
// Meer weten over Bloemenstad? www.bloemenstad.be
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In de buitengewone lagere school Styrka in Gent 
worden kinderen met een licht tot ernstige han
dicap en leerstoornissen, gedrags of emotionele 
stoornis en autismespectrumstoornis opgevangen. 
Anouk geeft dit schooljaar vooral les aan kinderen 
met gedragsproblemen en is daarnaast halftijds 
gedragscoach. Ze heeft ook al bij andere doel
groepen gestaan zoals basisaanbod en type 9. Ze 
informeert of we al in de school geweest zijn. “Het 
is hier nogal een doolhof”, grapt ze. 

GrOENE HaLtE

Anouk neemt ons meer door de vele gangen en 
traphallen naar de Groene Halte. “Dit is een plek 
waar de kinderen terechtkunnen als ze het even 
moeilijk krijgen in de klas. Ik kan opgebeld wor
den wanneer het voor de kinderen te druk wordt 
en dan ga ik eerst naar de klas zelf en probeer ik 
daar om ze tot rust te brengen. Lukt dat niet, dan 
komen ze dus naar de Groene Halte en kunnen 
ze bewegen, relaxen of een werkje maken. Soms 
komen ze ook automatisch als het even niet gaat.” 

VERSCHILLEN 

Anouk studeerde af als kleuterjuf maar voelde 
zicht nog te jong om in het werkveld te stappen. 

Ze startte met een opleiding voor buitengewoon 
onderwijs en ging daarna met dat diploma aan 
de slag. “Ik ben gelukkig op deze school en wil 
niet terug naar de kleuterklas of het gewoon lager 
onderwijs. Ik heb kunnen proeven van lesgeven in 
zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs 
en er zijn toch wel verschillen. Zo zijn de klassen 
in het buitengewoon lager onderwijs kleiner en 
moeten we minder vasthouden aan eindtermen. 
Je hebt in het BuLO ook meer tijd om te luisteren 
en ondersteuning te bieden”, vertelt Anouk. Op 
mijn vraag hoe een typische werkdag eruit ziet, 
moet ze het antwoord schuldig blijven. “Elke dag 
is anders. Eigenlijk ben ik niet enkel een leer
kracht, maar ook een opvoeder en een houvast 
voor de kinderen. Het is daarom cruciaal een band 
met hen op te bouwen. Als nieuwe leerkracht in 
het buitengewoon onderwijs is het soms moeilijk 
omdat je er pas goed les kan geven als de kinderen 
je beter kennen.”

ACCEPTEREN 

Er is ook een internaat verbonden aan de school, 
maar niet alle kinderen die op Styrka BuLO naar 
school gaan, verblijven er. “Sommigen worden 
elke dag opgehaald of worden met de bus naar 
huis gebracht, anderen gaan na school terug naar 

Anouk Lagast

KINDEREN HEBBEN

NABIJHEID 
NODIG
We starten met een flater. Nadat we merken dat we op de verkeerde campus 
staan (Styrka heeft er 4) en een korte rit naar Zwijnaarde moeten maken, stappen 
we uit de auto op de parking in de Ebergiste de Deynestraat. Op weg naar het 
onthaal kijken we onze ogen uit op de enorme gebouwen die samen het lager 
onderwijs, secundair onderwijs en het internaat vormen. We moeten maar 
even wachten tot haar collega's haar vinden, want al snel komt Anouk ons met 
pretoogjes tegemoet. "Ik denk dat jullie voor mij komen."

 LUNA ROUGES  |   VEERLE FRISSEN

stek
vaste
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WIE IS?
aNOUK LaGaSt
// Anouk is 28 jaar en werkt al 6 

jaar in Styrka buitengewoon 
lager onderwijs.

// Ze woont samen met haar 
vriend in Wachtebeke in hun 
eerste eigen huis.

// In haar vrije tijd gaat ze graag 
met vrienden iets drinken 
en eten, maar tijdens de 
coronaperiode gaat ze vooral 
wandelen.

Ik ben niet enkel een 
leerkracht, maar ook een 
opvoeder en houvast voor 
de kinderen
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de leefgroep en blijven daar slapen. 
Er zijn ook kinderen die zelden of niet 
naar huis gaan. Sommige ouders, 
maar ook leerlingen, hebben het 
moeilijk om te accepteren dat ze te 
maken krijgen met buitengewoon 
onderwijs. Vooral als de kinderen 
cognitief sterker zijn en er terechtko
men door trauma of hechtingspro
blemen.” Twee meisjes komen plots 
binnengewandeld en vragen om 
kussens. Anouk onderbreekt even het 
interview om de kinderen te helpen. 
Wanneer ze terug gaat zitten, pikt ze 
de draad moeiteloos op. “Wij krijgen 
ondersteuning van psychothera
peuten. Wanneer we aanvoelen dat 
kinderen daar nood aan hebben, vra
gen we dat aan en wordt de therapie 
doorheen de week opgebouwd. Er is 
ook hulp in de klas van bijvoorbeeld 
logopedisten. We staan ook vaker 
met twee in de klas, wat niet vaak het 
geval is in het gewoon onderwijs.” 

aGrESSIE  

“Het moeilijkste aan de job vind ik 
omgaan met agressie, zowel verbaal 
als fysiek. In het begin was ik daar 
heel hard van aangedaan, maar na 
een tijdje vond ik het ‘normaal’. Je 
leert het plaatsen, ook al kan je agres
sie nooit als normaal gedrag aanvaar
den. Het is een moeilijke oefening. 
Gelukkig kan ik enorm steunen op 
mijn collega’s en het nazorgteam. 
Ook tijd steken in lessen voorberei
den en die dan door omstandigheden 

niet kunnen geven, is lastig.” Veel 
van haar collega’s werken niet vol
tijds. Anouk vult die vrije dagen dan 
op. “Ik sta nu in 2 klassen type 3 bij 
de oudste leerlingen en 1 klas type 9 
bij de jongste groep. Vanaf volgende 
week laat ik 1 klas type 3 vallen en ga 
ik naar een basisaanbodklas. Door 
telkens mijn collega’s te vervangen en 
zo vaak te wisselen van klas, heb ik 
hier geen eigen plekje op school. Dat 
mis ik wel. Ik kijk ernaar uit om mijn 
eigen klas te hebben voor een paar 
jaar en die te kunnen inrichten zoals 
ik het wil.”

AFSTANDSONDERWIJS

Ook Styrka kon niet ontsnappen aan 
de coronacrisis. “Corona is vooral 
voor de kinderen heel moeilijk omdat 
er zo veel onzekerheid is. Voorname
lijk de oudere kinderen vragen zich 
af of de scholen gaan sluiten en of ze 
nog naar huis mogen. Hun houvast 
valt weg. Afstandsonderwijs was 
een grote uitdaging. We zagen dat 
veel kinderen geen toegang hadden 
tot een computer of te laat kwamen 
omdat ze zelf verantwoordelijk wa
ren voor hun dagindeling. Sommige 
leerlingen waren zelfs totaal niet 
bereikbaar. Ik probeerde twee keer 
per week een uurtje te zoomen met 
de kinderen. Het was soms heel con
fronterend om dan zicht te krijgen 
op de thuissituatie van sommige 
kinderen.” 

UITDAGINGEN 

De scholen zijn nu weer open, maar 
het blijft toch een grote uitdaging. 
“Wij als leerkrachten dragen onze 
mondmaskers en moeten anderhalve 
meter afstand houden van elkaar en 
de kinderen, maar vooral dat laatste 
is niet altijd mogelijk of gemakkelijk. 
Zij hebben die nabijheid echt nodig”, 
verduidelijkt Anouk. De overheid 
heeft beslist dat kinderen in het lager 
onderwijs nu ook vaste plaatsten 
krijgen. “Dat is een zeer moeilijke op
gave. De kinderen zijn zo beweeglijk, 
je kan hen geen uur laten stilzitten 
op hun stoel. Ik vraag mij af of er 
van buitenaf wel voldoende rekening 
gehouden wordt met wat de kinderen 
aankunnen.”
Er wordt weer heel wat overlegd 
over een eventuele sluiting van de 
scholen, want het blijken enorme 
broeihaarden te zijn. “Ik sta daar een 
beetje dubbel tegenover. Zou ik het 
snappen als de scholen sluiten? Ja, 
zeker. Wil ik dat de scholen sluiten? 
Helemaal niet, juist omwille van die 
houvast voor de kinderen en de moei
lijkheden met afstandsonderwijs.”

VOLLE EmmEr

Werken in het onderwijs is zwaar. “Ik 
ga eigenlijk bijna altijd met een goed 
gevoel naar huis. Het kan mentaal 
heel zwaar zijn, maar wat je ervoor 
terugkrijgt, maakt heel veel goed. 
Meestal worden de problemen de dag 

Het gras is niet altijd groener aan  
de overkant. Geef niet direct op!
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StYrKa 
BUITENGEWOON 
LAGER ONDERWIJS
GENT 
// Styrka buitengewoon lager 

onderwijs is een school voor 
kinderen tussen 6 en 13 jaar 
met een licht verstandelijke 
handicap en leerstoornissen 
(type basisaanbod), een matige 
of ernstige verstandelijke 
handicap (type 2), een gedrags- of 
emotionele stoornis (type 3) en 
autismespectrumstoornis (type 9).

// De school ondersteunt ook 
leerkrachten in het gewoon 
onderwijs waar kinderen met 
een type 2 attest een gewone 
schoolloopbaan volgen. 

// BuLO Styrka is een plaats waar 
veiligheid, vertrouwen, liefde, 
wederzijds respect, eerlijkheid, 
gelijkwaardigheid en positieve 
belangstelling voor elkaar voorop 
staan.

// BuLO Styrka is onderdeel 
van OC Styrka, een zorg- en 
onderwijscampus waar kinderen, 
jongeren en volwassenen met 
een handicap terechtkunnen. 
Expertise van onderwijs en zorg 
worden op elkaar afgestemd om 
ondersteuning op maat te kunnen 
bieden.

zelf ook opgelost. Ik blijf er dan ook 
niet mee zitten.” Anouk vult direct 
aan: “Je moet het ook heel graag 
doen, want het is geen evidente job.” 
Vooral gesprekken met collega’s doen 
haar goed. “Zij staan in dezelfde po
sitie en weten wat het is. Ook op het 
moment zelf hulp vragen en durven 
aangeven dat de emmer vol zit, is 
heel belangrijk. Ook ontspannen na 
een werkdag is nodig. Ik reflecteer 
over mijn dag in de auto op weg naar 
huis, maar dan laat ik het los. Je moet 
werk en privé echt kunnen scheiden, 
het allemaal meenemen naar huis 
wordt snel te zwaar. Vanaf ik thuis 
ben, richt ik mij op iets anders.” 
Wanneer we Anouk vragen wat ze 
de voorbije 6 jaren een leuk moment 
vond, moet ze niet lang nadenken. 
“Er worden iedere 2 jaar openlucht
klassen georganiseerd waarbij we 
een hele week met de kinderen op 
verplaatsing gaan en dat is echt heel 
tof. Ze zijn daar heel dankbaar voor”, 
vertelt ze enthousiast. “Op maandag
ochtend verzamelen we allemaal op 
de speelplaats en worden de kinderen 
toegesproken door de teamcoaches. 
Ook verjaardagen worden overlo

pen en de jarigen krijgen een klein 
cadeautje. Dat zorgt voor verbonden
heid.”
We hadden al onze vragen gesteld en 
stonden al recht om foto’s te maken 
wanneer Anouk nog een toepasselijke 
quote te binnen valt: “Het gras is niet 
altijd groener aan de overkant. Het 
is toepasbaar op alles. Er zullen wel 
eens tegenslagen zijn, maar je mag 
niet direct opgeven.”

JUISTE JOB

Terwijl we foto’s maken, komt een 
jongen de Groene Halte binnen. Hij 
kijkt ons verwonderd aan en vraagt 
ons vlakaf wie we zijn en wat we ko
men doen. Anouk legt uit dat we fo
to’s van haar maken. “Zijn jullie van 
de politie?”, vraagt hij nieuwsgierig. 
We moeten allemaal lachen. Anouk 
stelt hem gerust en hij mag blijven, 
daar voelt hij zich het best bij. Terwijl 
wij verder fotograferen, praat ze met 
hem en vraagt wat hij wil doen. We 
kunnen niet anders dan vaststellen 
dat Anouk hier echt op haar plaats 
zit. 



Het was soms heel confronterend om tijdens 
zoomsessies de thuissituatie van mijn 
leerlingen te zien
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Bubbelvalentijn
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beweging
in

Valentijn coronaproof vieren? Het 
kan! Sandra Degrande, sinds 1991 
leefgroepbegeleidster bij OC Cirkant 
en sinds 2018 werkzaam in de dag
besteding, leidde Bubbelvalentijn in 
goede banen. “Wij doen elk jaar een 
valentijnsactiviteit”, vertelt Sandra. 
“Normaal gezien kan iedereen zich 
daarvoor inschrijven met zijn ‘valen
tijn’. Dat is dan een begeleider of een 
andere cliënt, uit eender welke leef
groep. Maar dit jaar werkten we dus 
met bubbels, elke leefgroep apart.” 
Er werden twee activiteiten georga
niseerd: een aperitiefconcert met 
optredens van twee medewerkers en 
een cinemaavond in het thema van 
Lady en de Vagebond. “De leefgroe
pen kregen tijdens de film spaghetti 
en een dessert, in een romantische 
setting. Vier dagen lang kwamen drie 
leefgroepen aan bod per cinema 
avond en per aperitiefconcert. Zo 
kregen alle leefgroepen de kans om 
beide activiteiten te volgen, indien ze 
dit wilden. Maar er was eten, dus het 
enthousiasme was groot (lacht).”

TEUN,
HET BRUINE 
GANSJE
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 VEERLE FRISSEN, NIKKIE STEYAERT EN LUNA ROUGES  |   ILLUSTRATIE BENUS

Maart 2021, 1 jaar na de start van lockdown 1 en al 4 maanden ver in lockdown 2. 
Corona beteugelt al een jaar onze bewegingsvrijheid, beperkt onze sociale contacten 
en maakt van afhaalmaaltijden het nieuwe restaurantbezoek. Ondertussen werken 
we door. Dichtbij vroeg de medewerkers van Broeders van Liefde hoe zij zich vandaag 
voelen en sprokkelde enkele tips bij Nina De Paepe van De ZorgSamen, over hoe we 
voor onszelf en onze collega’s kunnen blijven zorgen. “De fysieke aanwezigheid van 
collega’s kan een beschermende factor zijn tegen een burn-out.”

HOE GAAT 
HET NU 
 EIGENLIJK 
ÉCHT MET 
JOU?

do
ss

ie
r

mentaal welzijn

7 VRAGEN  
& ANTWOORDEN 
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hoe blijf je?
veerkrachtig

Nina: “Veerkracht wordt beschreven als het herstel van je mentaal 
welbevinden. Het zorgt enerzijds voor mogelijk ‘terugveren’ na een 
ingrijpende gebeurtenis, maar anderzijds is het ook een buffer tegen 
stress. Het geeft je de mogelijkheid om met stressvolle situaties om 
te gaan. In het licht van de coronacrisis zou ik eerder praten over 
‘jezelf staande blijven houden’. Op zoek gaan naar manieren die 
voor jou persoonlijk werken om je goed in je vel te blijven voelen, 
kunnen daarbij helpen.”

// Zoek naar mogelijkheden om te ontspannen.
// Praat met anderen over je gevoelens.
// Sta even stil bij wat er wel goed loopt. 

Ik kan sinds de coronacrisis op 
mijn werk beter omgaan met 
moeilijkheden
 Ja, ik merk een duidelijk verschil
 Nee, mijn veerkracht is hetzelfde 

gebleven
 Nee, ik kan net minder goed 

omgaan met moeilijkheden

71,3%

21,2%

7,5%

Ik bekijk mijn werk doorgaans van 
de zonnige kant
 Ja, ik ga meestal uit van een goede 

afloop
 Nee, ik ben er niet zo optimistisch 

over
85,3%

14,7%

WIE IS?
NINA DE PAEPE
// Nina De Paepe is sinds oktober 

2020 coördinator van de website  
De ZorgSamen. 

// Haar man werkt als arts voor 
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan 
Baptist in Zelzate. 

// Ze wonen in Gent met hun zoontje. 
// Haar ultieme tip om je goed in je 

vel te blijven voelen is: “Count your 
blessings. Overloop elke avond voor 
je gaat slapen je dag en zoek naar 
momenten die je blij maakten.”

WAT IS?
DE ZORGSAMEN?
// De ZorgSamen is een website die 

psychische ondersteuning biedt via 
tips om je veerkracht te versterken 
en door, indien nodig, door te 
verwijzen naar professionele 
hulpverlening. 

// Het is een initiatief van 
Zorgnet-Icuro en in het beheer 
van ‘Steunpunt Geestelijke 
Gezondheid’.

In januari polste Dichtbij via een online bevraging hoe het gesteld is  
met jullie veerkracht, mentale welzijn en motivatie. 1.221 medewerkers 
(waarvan 70% vrouwen) vulden de enquête in, ongeveer 60% van de respondenten werkt in 
de sector geestelijke gezondheidszorg en ruim 18% in de sector gehandicaptenzorg. Bijna de 
helft (48%) van de medewerkers geeft aan dat ze zich goed in hun vel voelen, maar 41% voelt 
zich slechter dan aan het begin van lockdown 1. De redenen daarvoor lopen uiteen, maar vaak 
terugkerend zijn: een grote onzekerheid over de toekomst, en het gemis van familie en vrienden, 
gecombineerd met de vele beperkende maatregelen, stress en werkdruk. Al zijn er ook andere 
stemmen te horen: “Ik kwam eindelijk tot rust” of “Ik voel een enorme verbondenheid en 
solidariteit tussen collega’s.”

7 VRAGEN  
& ANTWOORDEN 

1
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hoe voorkom je?
een burn-out 
           (bij jezelf of bij een collega)

Nina: “Ga – wanneer mogelijk en toegestaan – toch naar je werk. 
Collega’s zien in levende lijve is zoveel waardevoller dan via Zoom. 
Collega’s vormen een bron van energie. Je spreekt soms over andere 
dingen dan over het werk, maakt al eens een grapje of ontvangt 
(rechtstreeks of onrechtstreeks) erkenning en waardering voor je werk. 
En dan is er nog het voordeel van het louter samenzijn op zich. Laat er 
geen twijfel over bestaan: de aanwezigheid van collega’s kunnen een 
beschermende factor vormen tegen een burnout.”

// Geef je collega eens een complimentje. Spreek je waardering uit in woorden van 
dank of stuur bijvoorbeeld een gepersonaliseerd bedankingskaartje. 

// Ontvang complimentjes met dankbaarheid en vertrouwen. 
// Zorg voor verbinding op de werkvloer tijdens informele momenten. 

Heb je al eens een burn-out gehad?
 Ja
 Nee
 Misschien, maar er werd nooit 

een diagnose gesteld

13,8%

68,6%

17,6%

Heeft iemand in jouw directe 
omgeving al eens een burn-out 
gehad?
 Ja
 Nee
 Ik weet het niet zeker

69%

19.3%

11,6%

Nina: “Mensen onderschatten nog 
steeds wat er allemaal van onze 
zorgkundigen gevraagd wordt. 
Ze werken in wisselende shiften, 
’s nachts en tijdens weekends en 
feestdagen. Zorgen voor anderen is 
fysiek zwaar en weegt ook mentaal 
zwaar door. Het is dan ook niet zo 
gemakkelijk om te blijven zorgen 
voor jezelf. In de zomer van 2020 gaf 
meer dan 20% van de zorgkundigen 
aan dat ze een job overwegen buiten 
de zorg. Dat cijfer is in de recentste 
bevragingen weer wat gedaald, maar 
we moeten daar echt aandacht voor 
blijven hebben. Vergeet niet dat er 

Collega’s zien 
in levende 
lijve is zoveel 
waardevoller dan 
via Zoom

hoe kan je?
zorgen voor jezelf?

momenteel nog vrij weinig afleiding 
te vinden is buiten het werk. Het is 
niet voor iedereen evident om het 
geluk binnenshuis te blijven vinden. 
Het percentage mensen dat zich 
slecht voelt over de beperkende 
maatregelen, zit in stijgende lijn.” 

dansen in de living
Nina: “Toch raad ik aan om in de 
mate van het mogelijke ontspanning 

te zoeken. Doe een keer zot, dans een 
kwartiertje in de living, zing, leef je 
uit. Het effect ervan is onmiddellijk 
voelbaar. Denk eens na over wat er 
je in het verleden hielp ontspannen. 
Of dat nu lezen, een bad nemen of 
met de hond wandelen is. Probeer 
die kleine ontspanningsmomenten 
dagelijks in te lassen.”

// Bouw een mentale adempauze in.
// Koppel los van je werk (en voel je daar niet schuldig over).
// Deel je ervaringen met je collega’s.

2

3
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“PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN KRIJGEN 
HET DOOR DE CORONACRISIS NOG 
HARDER TE VERDUREN”

Tine Deckers 

“Ik werk met psychiatrische 
patiënten, zij bewandelen doorgaans 
een moeilijk pad en krijgen het door 
de coronacrisis vaak nog harder te 
verduren. Een groot deel van hun 
daginvulling valt namelijk weg en 
bij opname wordt er slechts een 
beperkt aantal bezoek toegelaten of 
in sommige gevallen 1 persoon per 
week. We moeten patiënten vaak 
al motiveren om in opname te gaan 
en door de pandemie vallen veel 
perspectieven weg. Ik probeer hen 
goede vooruitzichten te geven door 
de situatie te normaliseren en aan 
te geven dat de vaccinaties lopen 
en sommige zaken weer openen. 
Toch is het soms moeilijk om die 
vooruitzichten te bieden, omdat ik ze 
zelf niet altijd meer zie.”

COLLEGA’S 
 “Ik doe mijn job graag, maar ik mis 
mijn collega’s. Iedere dag is anders 
dus mijn werk blijft heel boeiend, 
maar het gebrek aan sociaal contact 
begint te wegen. Ik zit in een mobiele 
ploeg dus ik doe veel huisbezoeken. 
Het kan wel eens lastig zijn als ik bij 
een patiënt binnenkom en merk dat 
hij of zij zich niet aan de maatregelen 
houdt. Gelukkig kan ik altijd bij mijn 
team ventileren en op hen steunen 
als het lastig wordt. De weinige 
momenten dat we elkaar zien, 
proberen we samen te lunchen en 
over fijne dingen te praten, dat lucht 
altijd op.”

VRIENDEN
“De scheiding tussen werk en 
privé kan ik makkelijk maken. 
Soms blijft er eens iets hangen, 
maar ik loop daar nooit in vast. Na 
een dag werken, probeer ik mij te 

ontspannen door te gaan wandelen 
met vriendinnen, nieuwe dingen 
te proberen in de keuken, Netflix 
te kijken of rond de vuurkorf iets te 
drinken met mijn bubbel. Ik hoop dat 
de horeca snel terug open mag. Ik mis 
het om iets te gaan eten met vrienden 
of eens koffie te gaan drinken. Er 
zijn natuurlijk afhaalmogelijkheden, 
maar die moet je dan weer thuis 
opeten en dat is toch niet hetzelfde.”

WIE IS?
TINE DECKERS
// Tine (31) is getrouwd en 3 maanden 

zwanger.
// Ze is psychiatrisch verpleegkundige 

in het mobiel herstelteam Noord-
Limburg van de Reling (PC Asster). 
Het motto van de mobiele ploeg is: 
“Zo kort als kan, zo lang als nodig”.

// Tine is heel sportief en gaat vaak 
wandelen met haar vriendinnen.

Vooruitzichten 
bieden is moeilijk 
omdat ik ze zelf niet 
altijd meer zie
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hoe kan je?
zorgen voor je collega’s?

// Spreek je waardering uit voor iemands inzet.
// Maak tijd voor een gesprek, ook over niet-werkgerelateerde zaken.
// Deel jouw ervaring en zoek samen naar oplossingen.

Luister als leidinggevende 
naar wat er leeft op de 
werkvloer en wees niet bang 
voor ‘ongemakkelijke’ vragen

hoe voorkom je?
een bore-out
      

Nina: “Uit een bevraging bij 12.000 mensen 
(Power To Care, een initiatief van Sciensano 
en KU Leuven, nvdr.) blijkt dat de meeste 
mensen voelen dat de druk op het werk 
hoger is en dat er minder sprake is van 
verveling.” Toch kwamen er in de enquête 
van Dichtbij magazine andere stemmen naar 
boven. Enkele leefgroepbegeleiders geven 
aan dat ze uitdaging missen in hun werk. 
De verveling slaat toe omdat er vrijwel geen 
activiteiten meer georganiseerd kunnen 
worden. Ook ondervinden sommigen 
moeilijkheden om bewoners te blijven 
motiveren. Ze voelen dat iedereen erdoor zit 
en dat trekt hen mee naar beneden. 

Vind jij het tijdens de coronacrisis 
moeilijker om op het werk 
gemotiveerd te blijven?
 Ja, ik merk een duidelijk verschil
 Nee, mijn motivatie is hetzelfde 

gebleven
 Nee, ik voel mij niet meer 

gemotiveerd
60,3%

5,8% 33,9%

     (bij jezelf of bij een collega)

Nina: “Ervaringen delen heeft een positief effect. Misschien 
kan je met jouw verhaal iets betekenen voor iemand anders? 
Anderen horen spreken over struikelblokken en hoe je die kan 
ontwijken, helpt om je eigen werk beter aan te kunnen. Via 
de website van De ZorgSamen kan je getuigenissen bekijken 
van medewerkers die in hetzelfde schuitje zitten. Positieve 
verhalen van collega’s kunnen helpen om je eigen veerkracht 
een noodzakelijk duwtje in de rug te geven.”

  De meeste 
zorgverleners zijn 
helaas geen goede 
zorgvragers

hoe kan je?
als leidinggevende 
aandacht hebben voor 
psychisch welzijn? 

Nina: “Het is belangrijk dat mensen zich gezien 
voelen. Luister als leidinggevende naar wat er leeft op 
de werkvloer en wees niet bang voor ‘ongemakkelijke’ 
vragen. In de webinar ‘Als leidinggevende werken 
aan de veerkracht van je team’ geven enkele experts 
advies over hoe je als leidinggevende het gesprek kan 
aangaan. Het is essentieel om te vragen hoe het echt 
met iemand gaat, zonder angst om jezelf kwetsbaar op 
te stellen. Ook brengen we in de webinar een aantal 
do’s & don’ts of ‘gesprekskillers’ onder de aandacht.” 

 www.dezorgsamen.be/webinar/je-bent-een-
leidinggevende-in-zorg-of-welzijn-ontdek-hoe-je-
kan-werken-aan-de-veerkracht-van-je-team/

We weten dat de meeste zorgverleners 
geen goede zorgvragers zijn

4

5

6
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“Ik ben een positief persoon, al moet 
ik toegeven dat ik het in de eerste golf 
moeilijke had met de hele crisis. Maart 
vorig jaar was er nog weinig geweten 
over het coronavirus en het was 
moeilijk in te schatten wat ons nog 
allemaal te wachten stond. Nu hebben 
we dat voortschrijdend inzicht wel, 
daar voel ik me veel beter bij.”

EENZAAMHEID
“Ik lijd zelf niet hard onder de hele 
coronacrisis, maar ik heb het wel 
moeilijk met het leed van de ande
ren: de mensen zonder uitkering, de 
leerlingen zonder computer thuis, de 
eenzame alleenstaande… Vooral voor 
die eenzaamheid ben ik aandachtiger 
geworden. We denken al snel: mensen 
kunnen zich wel bezighouden. Maar 
niet iedereen is even sociaal aange
legd of heeft hetzelfde vangnet. Ik heb 
medewerkers die hele nachten gamen, 
omdat dat de enige vorm van sociaal 
contact is die nog overblijft. Ik probeer 
hen alternatieven aan te reiken, maar 
ik wil ook niet belerend overkomen.”

FLEXIBILITEIT
“We hebben serieuze klappen 
gekregen en veel business verloren. 
Veel van onze medewerkers zijn 

“DE CORONACRISIS HEEFT 
GETOOND HOE STERK DE MENS IS”

Willem Deschuytter

Ik heb collega's die 
hele nachten gamen 
omdat dat hun enige 
vorm van sociaal 
contact is

momenteel technisch werkloos en 
het is ook moeilijk om in deze tijden 
nieuwe klanten te werven. Ik zou mijn 
hoofd kunnen laten hangen, maar 
ik kies ervoor positief te blijven en te 
zoeken naar oplossingen. Kunnen we 
niet vergaderen? Dan leren we digitaal 
werken. Moeten we onze busjes 
coronaproof maken? Dan plaatsen 
we schermen. Mag niet iedereen in 
het atelier? Dan zorgen we voor een 
andere werkopstelling. Corona dwingt 
me om flexibel te zijn, maar toont 
me ook hoeveel veerkracht ik heb. Ik 
blijf gemotiveerd, dat laat ik me door 
corona niet afpakken.”

FAMILIETIJD 
“Ik heb familiemomenten heront
dekt. De kwaliteit van samen tijd 

WIE IS?
WILLEM DESCHUYTTER
// Willem Deschuytter (55) werkt 

al 16 jaar als coördinator bij 
maatwerkbedrijf TWI in Brussel.

// Willem woont in Brussel, samen met 
zijn vrouw en twee van hun drie zonen. 

//	 Hij	houdt	van	fietsen	door	het	centrum	
van de stad en familiemomenten. 

doorbrengen, een praatje maken, eens 
aperitieven… Zelfs nu we ondertus
sen allemaal terug aan het werk zijn, 
blijven we met het gezin die moment
jes opzoeken. Dat wil ik vasthouden. 
Daarnaast vind ik dat de hele crisis 
nogmaals bewezen heeft hoe sterk de 
mens is, hoeveel veerkracht en daad
kracht we hebben als groep. Het heeft 
ons in beweging gezet. Ik zie veel 
solidariteit in een maatschappij die 
vaak als egoïstisch wordt bestempeld. 
Ik geloof dat als we allemaal samen
werken, het ons moet lukken om dit 
virus te verslaan. Ik zie licht aan het 
einde van de tunnel.”

en wat als je er niet uitgeraakt? 
Nina: “Tips zijn natuurlijk maar tips. 
We organiseren daarom regelmatig 
(live) webinars over thema’s die leven 
onder de mensen, zoals ‘omgaan met 
stress en piekeren’. Voor deze webinars 
werken we samen met een netwerk 
van psychologen en wetenschappers. 
Wanneer iemand uitgebreidere hulp 
nodig heeft, kunnen ze via De ZorgS
amen doorverwezen worden. Nieuw 

is onze Zorgscreener; aan de hand 
van een vragenlijst over je gedachten 
en gevoelens gaan we na of je baat 
zou hebben bij gespecialiseerde hulp. 
Naast passieve hulp verlenen, zet de 
website zich ook in om actieve hulp 
te bieden. Vanaf midden maart is het 
mogelijk om bijvoorbeeld aan te geven 
of je opgebeld wil worden door een 
hulpverlener van de externe diensten 

voor preventie en bescherming op 
het werk die een luisterend oor biedt 
of je eventueel doorverwijst naar een 
eerstelijnspsycholoog of een Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg. We wil
len vooral de stap om hulp te zoeken 
kleiner maken. We weten immers dat 
de meeste zorgverleners geen goede 
zorgvragers zijn.”

7
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Wat wou je later worden toen je kind 
was? Ik droomde ervan om op een 
dag een eigen zaak te openen.

Welk moment op je werk zal je altijd 
bijblijven? Het moment dat mijn 
collega opzettelijk een plateau liet 
vallen om aan onze medewerkers te 
laten zien dat dat helemaal niet erg 
is. 

Hoe denk je dat je collega’s je 
ervaren? Ik heb even gepolst bij mijn 
collega’s. Opgewekt, goedlachs, ik 
sta altijd klaar voor iedereen en ik 
heb mijn hart op de juiste plaats 
(daarvan moest ik blozen).

Welke eigenschap zie je liever niet 
bij collega’s? Collega’s die enkel en 
alleen maar aan zichzelf denken.

Wat beschouw je zelf als je grootste 
prestatie? Iemand mijn eigen 
kneepjes van het vak kunnen 
aanleren, met positief resultaat als 
gevolg.

Als je iets aan je werkomgeving zou 
willen veranderen, wat zou dat dan 
zijn? De verwarming wat warmer 
zetten? Hihi, nee, alles is oké.

Welke boodschap zou je willen geven 
aan alle medewerkers van Broeders 
van Liefde? We werken voor een 
mooi initiatief, laten we dat blijven 
doen.

Wat is de grootste troef van de 
Winning? Mensen terug klaarstomen 
voor de arbeidsmarkt. Blijven 
doorgaan en niet opgeven.

Wanneer ga je tevreden naar huis? 
Als mijn voetjes pijn doen en ik moe 
ben, maar al de klanten tevreden 
waren.

Wat is het grootste compliment dat 
je ooit kreeg? Dat er klanten zijn die 
het liefst komen als ze mij op het 
terras zien rondlopen.

Waar kijk je naar uit in de lente? 
Naar het eerste zonnetje, het eerste 
terrasjesweer, de eerste drukke 
dagen om als team weer door te 
geraken.

Hoe voelt liefde aan? Warm en 
vertrouwd. 

Bij wie kan je altijd terecht? Bij mijn 
mama en papa, zij zullen er altijd 
alles aan doen om me te helpen. 

Waar word je verdrietig van? 
Mensen met twee gezichten. Je geeft 
al je vertrouwen aan iemand die 
uiteindelijk helemaal niet is wie je 
dacht. Verschrikkelijk verdrietig 
word ik ervan.

Wat is het eerste wat je doet wanneer 
corona onder controle is? Gaan 
genieten van een wijntje en een 
lekker hapje eten.

Welk boek kan je iedereen aanraden? 
De edele kunst van not giving a fuck 
van Mark Manson.

Wat is je favoriete plekje in België? 
De Ardennen, ik kan er tijdens een 
wandeling echt tot rust komen. 

Waar lig je momenteel wakker van? 
De onwetendheid over wanneer 
corona eindelijk voorbij gaat zijn en 
ik weer mag knuffelen met al mijn 
dierbaren.

Wat is het dichtste dat je ooit bij de 
dood bent geweest? Ik heb ooit aan 
de stroom gehangen, toen was het 
eventjes spannend. 

Als je je leven mocht overdoen, wat 
zou je dan veranderen? Niets! Ik ben 
blij met alle ups en downs die er 
geweest zijn en nog zullen komen, 
want dat heeft er uiteindelijk voor 
gezorgd dat ik ben wie ik ben. Daar 
ben ik fier op.

Welke waardevolle les heeft het 
leven je geleerd? Een ezel stoot zich 
geen 2 keer aan dezelfde steen. Ik 
ben geen ezel, dus ik leer nog wat 
verder.

Waar droom je nog van? De mooiste 
plekjes van de wereld bezoeken.

Hoe wil je herinnerd worden? Als 
een goedlachs en enthousiast 
persoon die altijd voor je klaarstaat, 
als het zonnetje in huis.

“IK WIL HERINNERD WORDEN ALS 
het zonnetje in huis”
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  BOUMEDIENE BELBACHIR

Kathleen Schoemans (26)
Zaalmedewerker en begeleider studenten en  

flexijobbers bij Bistro Bovy in Heusden-Zolder  
(Vzw De Winning)
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Een ezel stoot zich geen 2 keer 
aan dezelfde steen. Ik ben 
geen ezel, dus ik leer nog  
wat verder



Als problemen zich voordoen, gaat 
het bijna altijd over relaties tus-
sen mensen. Respectvol met elkaar 
omgaan lijkt een evidentie maar in 
de praktijk blijkt het dé grote uitda
ging te zijn. De TGI methodiek kan 
daarbij helpen. TGI staat voor thema
gecentreerde interactie. De basis van 
TGI is een gelijkbenige driehoek met 
daarrond een cirkel. Het begint bij het 
vier factorenmodel. De linker hoek 
staat voor “ik”, de rechterhoek voor 
“wij” en de bovenhoek voor “het”. 
De cirkel symboliseert de “globe”, de 
wereld, de context. Mijn “ik” zoekt 
met anderen hun “ik” verbinding en 
dat wordt “wij”. Pas als “alles” goed 
zit, kan je beginnen aan “het”. De 
“globe” kan zorgen voor storing van 
buitenaf. Scholen zondigen 95% van 
de tijd tegen TGI omdat ze niet nagaan 
of het voor alle vier de factoren goed  
zit.  Het is namelijk belangrijk dat die 
vier factoren dynamisch in balans zijn 
om de TGImethodiek goed te laten 
werken.

vergadering vertelt dat zijn kind alleen 
en ziek thuis is en dat zij graag de tele
foon opneemt als het kind belt, dan is 
dat een positieve storing. De vergade
ring zal onderbroken worden wanneer 
de gsm gaat en de persoon de kamer 
verlaat, maar daar is begrip voor om
dat zij die storing eerst kenbaar heeft 
gemaakt. Dat is de eerste uitdaging: je 
moet begrijpen dat storingen voorrang 
hebben en deze bij jezelf gewaarwor
den. Als die storing een belemmering 

vormt voor de situatie waarin je je 
begeeft, is het best dat je ze deelt met 
de groep. 
Toen ik directeur werd, viel ik bijna 
van mijn stoel toen de leerkrachten 
kwamen vragen of ze een lijmstift of 
een blaadje papier mochten nemen. 
Er was blijkbaar in het verleden 
misbruik gemaakt van die vrijheid om 
materialen te nemen. Keuzes kunnen 
maken en daar geen misbruik van 
maken: dat is eigen leiderschap. Eigen 

  VEERLE FRISSEN

// Raf Missorten is begeleider met coördinerende op-
dracht  van de pedagogische begeleiding van de sector 
gewoon onderwijs bij organisatie Broeders van Liefde. 
Hij werkte twaalf jaar lang aan zijn boek ‘Leraren onder 
hoogspanning’ en hoopt zo TGI op de kaart te zetten in 
Vlaanderen. Het boek kwam uit op 23 februari en je kan het 
bestellen bij de dienst onderwijs via  
isabelle.dhaeyer@broedersvanliefde.be. 
Wil je meer weten over TGI contacteer dan   
raf.missorten@broedersvanliefde.be 

Raf Missorten

HET

IK WIJ

GLOBE

Wanneer in een vergadering een gsm 
afgaat en die persoon opneemt en 
zonder uitleg naar buiten loopt, dan is 
er een negatieve storing. De collega’s 
in de vergaderruimte kunnen geïrri
teerd raken door dat gedrag. Wanneer 
een collega aan het begin van een 

DE TGI-METHODIEK
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WEETJES
// TGI werd uitgevonden door 

Ruth Cohn. Als Duitse joodse 
keerde haar omgeving haar 
tijdens WOII de rug toe. Ze was 
ervan overtuigd dat als 1 man in 
staat was om zo veel negativiteit 
te ontwikkelen en binnen te 
brengen in de maatschappij, 1 
vrouw hetzelfde kon bereiken 
vanuit positiviteit. Het werd haar 
levenswerk. 

// De TGI-methodiek is heel 
evident voor kinderen. Je kan het 
vergelijken met het leesproces. 
Een kind leert in 1 jaar tijd lezen, 
maar moet het onderhouden om 
tot echt begrip te komen. 

// Je hebt in ieder team 
“moordenaars” en “dieven”. De 
moordenaars nemen het hoogste 
woord en hebben over alles een 
mening. Dieven zijn mensen die 
nooit iets zeggen, ook al kunnen 
ze zeer verstandige input geven. 
TGI kan zorgen voor balans, 
waardoor iedereen gehoord 
wordt. 

// Rafs boek bestaat uit vijf grote 
delen. Hij bespreekt de principes 
rond TGI; hoe je ermee aan de 
slag kan in team, maar ook in 
de klas; de geschiedenis van de 
methodiek en een verwijzing naar 
de website van de ‘school voor 
TGI’.

// Raf gebruikt graag “goud” als 
synoniem voor TGI omdat het 
zo onbekend en schaars is in 
Vlaanderen.

leiderschap is de tweede uitdaging bij 
TGI. Elk persoon is zijn eigen individu 
en kan dus ook eigen keuzes maken. 
De keuzes die jij maakt, hebben sowie
so effect op je omgeving. In de kleu
terklas leer je zelfredzaam te zijn door 
telkens te wisselen van speelhoekje en 
daar zelfstandig te spelen. De juf heeft 
niet de tijd om altijd met jou bezig 
te zijn en dus moet je jezelf weten 
te redden. Wanneer je in de lagere 
school komt, leer je dat weer af. Daar 
loopt alles meer gestructureerd. Ook 
leerkrachten leren vaak in de loop der 
jaren af om hun eigen leider te zijn. 
Ik ben gestart als leerkracht en volgde 
een opleiding over TGI. Toen ik 
directeur werd, introduceerde ik de 
methodiek in mijn leerkrachtenteam. 
Zij vertelden mij dat ik mij zo anders 
gedroeg dan zij gewend waren. Dat lag 
aan die TGImethodiek. TGI had een 

positief effect op het team en resul
teerde in minder problemen. Toen ik 
bij Broeders van Liefde aan de slag 
ging, merkte ik dat TGI nog niet zo 
gekend was in Vlaanderen en dus een 
gat in de markt was voor het onderwijs 
en bij uitbreiding voor alle situaties 
waar mensen samen zijn en samen 
werken. Na zelf extra opleidingen te 
volgen, begon ik scholen te helpen 
met het implementeren van de metho
diek in hun visie. Ondertussen gebrui
ken er al 14 scholen binnen Broeders 
van Liefde, zowel basis en secundair 
onderwijs, de TGImethodiek. 
Tussen het eerste script en het uitein
delijke boek zit twee jaar tijd. Mijn eer
ste versie was meer een handleiding, 
vond de uitgeverij. Ik moest met een 
verhaal komen. Toen ik op weekend 
was met mijn vrouw, kreeg ik in het 
midden van de nacht een idee en ben 
ik beginnen schrijven. Zo kwam ik op 
het verhaal van juf Katrien dat loopt 
over een schooljaar, van 1 september 
tot 30 juni. 
Ik ben ervan overtuigd dat deze 
methodiek veel misverstanden kan 
vermijden of oplossen. Het begint 
allemaal bij het uitgangspunt respect. 
Men is echt op zoek om ermee aan 
de slag te gaan. Het principe past 
ook perfect bij wat leerkrachten en 
leerlingen nodig hebben. Ik hoop op 
z’n minst de scholen van Broeders van 
Liefde verder te helpen met TGI, maar 
stiekem reikt mijn ambitie nog veel 
verder.  

Keuzes kunnen maken en daar geen misbruik 
van maken: dat is eigen leiderschap

bekijk de video waarin Raf de  
TGI-methodiek toelicht op  
www.dichtbijmagazine.be
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WERELDWIJDE 
CORONASTORM

De Covid-19 pandemie kent geen grenzen. De scholen en voorzieningen van Broeders 

van Liefde voelen wereldwijd de impact van het hardnekkige virus. Enkele Belgische 

medewerkers verloren hun hart in een Zuidactie-project van Fracarita Belgium (de NGO 

voor internationale samenwerking van de Groep Broeders van Liefde). Zij volgen nu op 

de voet – soms angstig, soms hoopvol – hoe hun collega’s de storm doorstaan.    

ZUIDACTIE ‘FUERZA MAMÁ!’ OPNIEUW GELANCEERD  Covid-19 trof de Zuidactiecampagne van Fracarita Belgium vorig jaar 
midscheeps. De campagneperiode werd daarom verlengd tot 2021. Ook Nicaragua ontsnapt niet aan de pandemie. De meest 
kwetsbare gezinnen worden extra hard getroffen door deze crisis. Velen verloren hun job en hebben geen sociaal vangnet. Jullie 
collega’s van de Broeders van Liefde in Nicaragua staan nu in de frontlinie om deze kwetsbare kinderen en hun ouders door deze 
moeilijke periode te loodsen. Via de Zuidactie geven we hen de steun die nodig is om elk kind een veilige thuis te bieden. Geen en-
kel kind hoort op straat, en zeker niet tijdens een pandemie. Meer weten over de campagne? Surf naar: www.zuidactie2020.org.

“Toen ik in Het Journaal hoorde dat 
Covid19 ook in Peru keihard toesloeg 
(“lijkkisten opgestapeld langs de kant 
van de weg”), moest ik terugdenken 
aan 2012. Toen was ik in de Peruvi
aanse Andes om er de Zuidactie ‘Casa 
Cosma’ voor te bereiden. Met een 
mobiel team van het psychiatrisch 
centrum van Broeders van Liefde 
bezocht ik kinderen en volwassenen 
in afgelegen dorpen met ernstige 
psychische noden. Ook hun werking 
is nu zwaar verstoord door de pande
mie, maar ik ben er zeker van dat de 
medewerkers alles op alles zetten om 
deze kwetsbare kinderen niet in de 
steek te laten.”

MACHTELD VAN DEN NOORTGATE 
leerkracht VISO Cor Mariae, Brakel

“Op vraag van Fracarita Belgium geef 
ik inhoudelijke ondersteuning aan een 
nieuw centrum voor kinderen met een 
verstandelijke beperking in Ethiopië 
(Zuidactie ‘Verborgen Schatten’). Ik 
bezocht het project twee keer en sta 
via WhatsApp in nauw contact met Br. 
Saul, de verantwoordelijke ter plaatse. 
De angst voor het virus is ook daar 
heel erg voelbaar. Toch gaat Br. Saul 
gewapend met mondmasker en ont
smettingsgel op huisbezoek bij de kin
deren. Vanop afstand probeer ik hem 
wat tips mee te geven. In Ethiopië zijn 
ze veel gewoon, maar er wordt toch 
met een bang hart gekeken naar het 
verdere verloop van deze pandemie.”

KRIS DEMETER
oud pedagogisch directeur, KI Woluwe

“Wekelijks heb ik contact met de 
directeur van de SaintPeter’s School, 
de school van Broeders van Liefde in 
India (Zuidacties ‘Smile Simalia’ en 
‘Respect Chhoti’). Sinds maart 2020 
mogen de leerlingen er niet meer naar 
school omwille van de coronamaat
regelen. Enkel de leerlingen die dit 
jaar afstuderen, kunnen sinds januari 
naar school om zich intensief voor te 
bereiden op hun eindexamens vol
gende maand. Een enorme uitdaging, 
maar zowel leerkrachten als leerlingen 
geven momenteel het beste van zich
zelf. Ik ben trots op hen!” 

ANDRÉ ORNELIS
oud-directeur basisschool St-Medardus, Ursel

ZWARE TOL aNGSt VOOr HEt VIrUS NIET NAAR SCHOOL

PERU ETHIOPIE INDIA

 BENJAMIN NYSSEN

MACHTELD, KRIS EN  
ANDRÉ OVER DE IMPACT OP 

ONZE BUITENLANDSE PROJECTEN
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aan het

“Mijn job helpt me om 
niet te veel te focussen 
op al het negatieve 
nieuws over Wouter”

Leen Desmyter
en haar man

Wouter Beke

dubbelinterview met
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Leen en Wouter. Zij al 14 jaar aan de slag binnen Broeders van Liefde als 
managementondersteuning in maatwerkbedrijf De Winning. Hij sinds een jaar minister 
van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. En toch gewoon ook mama 
en papa van 3 kinderen. Hoe voelt het om samen te zijn met een minister? Wat doet een 
toppoliticus na zijn uren? En is er na 1 jaar corona al tijd geweest om de langetermijnvisie 
uit te zetten?  “Ik heb mijn gezin nooit weggestopt, maar heb ze ook nooit actief gebruikt 
om mijn imago op te poetsen.”

“Ik wist dat jullie me zou
den bellen” lacht Leen als we voor
zichtig polsen of ze een dubbelinter
view met haar man zou zien zitten. Ze 
belooft het te bespreken ‘als ik hem 
nog eens zie’, geeft ons een week later 
groen licht en wacht ons nog enkele 
weken later op in Leopoldsburg. “Ik 
heb deze nacht niet geslapen”, lacht 
ze een beetje nerveus en gebaart ons 
binnen te komen. In de keuken zit 
een vijf maanden oude puppy die ons 
goeiemorgen toeblaft. Van minister 
Beke geen spoor. “Wouter is nog niet 
klaar. Ik ga zo even kijken. Sstt”, sist 
ze en aait de kop van de hond. “Ze 
moet stil zijn hé, anders verstoort ze 
de zoommeetings van mijn man en de 
smartschoolsessies van de kinderen.” 
Het is hier zoals in zoveel gezinnen 
tijdens deze coronacrisis: kinderen 
en ouders op een kluitje aan de slag 
in een huis dat dat niet gewend is. 
“Tijdens deze afkoelingsweek is het 
extra druk, maar normaalgezien zijn 
Mine en Warre week om week op 
internaat in Turnhout. Nette gaat nog 
naar de basisschool”, legt ze uit. “De 
puppy blaft en springt onophoudelijk 
tegen een geïmproviseerde afsluiting 
te midden de keuken. “Sorry hoor”, 
excuseert ze zich “ze is geen men
sen gewoon en de hondenschool is 
gesloten wegens corona. Kom, ga 
maar buiten spelen.” Leen lijkt al wat 
meer op haar gemak en bedankt ons 
voor de artisanale pralines die we 
op aanraden van haar collega Cindy 
– Leen houdt van chocolade! – had
den meegenomen. Ineens verschijnt 

minister Beke, we verhuizen naar 
zijn kantoor naast de woonkamer en 
krijgen er zelf ook pralines aangebo
den. Aan chocolade geen gebrek hier. 
“Meer thuis betekent zeker niet meer 
aanwezig”, steekt hij van wal. “Ja, 
het afgelopen jaar was ik meer thuis, 
maar ook meer aan het werk. Vroeger 
ging ik 7 dagen op 7 het terrein op, 
want ik vind dat belangrijk. Tegen
woordig is een vergadering inplannen 
om 22u een vanzelfsprekendheid. De 
dag eindigt vaak pas rond 22u30.”

dichtbij: Ben je blij dat Wouter wat 
vaker van thuis uit werkt?
Leen: “Voor mij maakt dat niet veel 
verschil. Het gebeurt geregeld dat hij 
thuiskomt tijdens een online verga
dering en ik hem pas na twee uur zie. 
Hij stuurt dan een berichtje met de 
vraag of ik thee wil brengen. Het ge
voel dat Wouter thuis is, is fijn, maar 
hij is altijd aan het werk dus doe ik 
ook gewoon mijn ding.” 

WHATSAPP

dichtbij: Het was wel een heftig 
jaar. Je werd bedolven onder 
de kritiek. Ooit gedacht om de 
handdoek in de ring te gooien? 
Wouter: “Het was … heftig. Plots zat 
de hele wereld midden in een pande
mie. Waren we daarop voorbereid? 
Neen. Ik was ook nog maar pas mi
nister van Welzijn. Die commentaren 
waren niet leuk, maar ik heb mij er 
minder van aangetrokken dan Leen. 
In de eerste weken van de pandemie 

was ik zodanig gefocust op de proble
men op het terrein en de zoektocht 
naar oplossingen dat een deel van de 
kritieken en commentaren gewoon 
aan mij voorbij gingen.” 

dichtbij: Maar jij lag er wel 
wakker van, Leen. Dat gevoel van 
machteloosheid aan de zijlijn moet 
lastig zijn. Je plaatste in april 2020 
een Facebookpost omdat je  het 
welletjes vond met alle kritiek op 
je man…
Leen: “Klopt en dat doe ik eigenlijk 
nooit. Er is ook wel wat reactie op die 
facebookpost gekomen. Kijk, voor mij 
was het écht niet fijn. Ik probeer mij 
zoveel mogelijk af te sluiten van de 
media, maar onvermijdelijk vang ik 
dingen op via familie of op de radio. Ik 
was er constant mee bezig en Wou
ter vertelt mij heel weinig. Als ik iets 
opvang in de media dan vraag ik hem 
daarnaar. Meestal krijg ik dan het 
antwoord: ‘Daar wil ik het nu niet over 
hebben’ en daar stopt het. Hij sluit zich 
af om zelf tot rust te komen. Waar hé?”
Wouter: “Ja, ik probeer hen daar niet 
te veel mee lastig te vallen. Als ik pas 
klaar ben met werken om 22u30 is het 
fijner om in dat laatste halfuurtje over 
de kinderen te praten in plaats van 
nog eens heel mijn dag te vertellen. 
Maar het moet lastig zijn. We hebben 
een grote familie WhatsAppgroep. 
Een van de familieleden stoorde zich 
onlangs aan een artikel in een krant 
en stuurde daarover in die groep. 
Leen wist niet waarover het ging.” 
Leen: “En dan begint het, hé. Omdat 
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Wouter die informatie afschermt, 
vraag ik dan zelf dat artikel op en zo 
begin ik mijn eigen zoektochtje. Ik 
heb van die hele toestand nachten 
wakker gelegen, maar hij weet dat 
niet hoor. De kritiek woog ook op 
onze vakantie aan zee afgelopen zo
mer. Wouter moest constant werken 
en je kan je voorstellen dat de druk 
en het negativisme duidelijk voelbaar 
waren. Na een week heb ik mijn knop 
moeten omdraaien, want papa aan 
het werk en mama gefrustreerd: dat is 
ook niet echt gezellig voor de kinde
ren. Het hoort bij zijn job. We kunnen 
er weinig aan doen.” 

dichtbij: Afgezien van die 
facebookpost, blijf je wel uit de 
media. Is dat een bewuste keuze?
Wouter: “Het is niet zo dat ik mijn 
gezin wegsteek, integendeel. Als 
het in het parlement gaat over het 
welzijn van jongeren en wat dat 
betekent bij tieners kan ik daar in 
algemene termen over spreken, maar 
met 2 tieners in huis, heb ik ook 
persoonlijke ervaringen. Ik heb nooit 
mijn gezin weggestopt, maar heb ze 
ook nooit actief gebruikt om mijn 
imago op te poetsen of zo. Dus ja. 
Het was een bewuste keuze, vooral 
van Leen.”

SCHOOLBANKEN

dichtbij: Leen, hoe was het bij jou 
op het werk afgelopen jaar? Hoe 
ervaar je onze organisatie Broeders 
van Liefde?  
Leen: “14 jaar geleden stapte ik over 
van de bankensector naar de sociale 
economie. Enerzijds was het dichter 
bij huis waardoor ik Warre meer zag 
en anderzijds ben ik geen econo
misch beest, maar eerder sociaal van 
aard. Ik werk heel graag in De Win
ning. Het is een inclusieve organisatie 
waar ik veel diversiteit zie. Heel veel 
verschillende nationaliteiten en ach
tergronden komen bij ons samen. Ook 
binnen de omkadering zitten mensen 
met verschillende problematieken. 
Iedereen heeft zijn eigen talenten en 
daar maken wij een geheel van. Dat is 
heel fijn. Ik denk hetzelfde te kunnen 
zeggen over Broeders van Liefde.” 

dichtbij: Hoe ken jij onze 
organisatie, Wouter? 
Wouter: “Ik zat bij jullie op de 
schoolbanken. Vlakbij mijn ouderlijk 
huis ligt namelijk het SintMichiels
instituut, één van jullie scholen. Mijn 
ouders vonden het logisch dat ik bij 
de broeders school liep. Sindsdien 
kruisen jullie mijn pad steeds weer. 
(denkt) Als er één zin is die in mij op
komt om de organisatie te omschrij
ven, is het ‘zorg in verbondenheid’. 
Zorg dragen, maar altijd in verbon
denheid met elkaar.”

dichtbij: Leens collega’s maken 
zich zorgen. Partijgenoot Hilde 
Crevits plant een grondige 
hervorming van de arbeidszorg, 
gefinancierd vanuit het 
departement Werk. Daardoor 
dreigen veel kwetsbare mensen 
uit de boot te vallen, voor wie 
de financiering vanuit Werk 
zal verdwijnen. Er wordt naar 
jou gekeken als minister van 
Welzijn om de financiering voor 
arbeidszorg vanuit Welzijn te 
verhogen. Kan je onze lezers uit 
de sectoren sociale economie en 

Leen: Ik denk niet dat Wouter ooit 
een normale 9 to 5 job zal hebben. 
Zolang hij doet wat hij graag doet, 
is het goed voor mij

Wouter: Tegenwoordig is een 
vergadering inplannen om 22u 
een vanzelfsprekendheid
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welzijn gerust stellen op dit punt?
Wouter: “Ik zit daarvoor samen met 
Hilde Crevits en we werken een oplos
sing uit. Wees gerust, ik heb arbeids
zorg zien ontkiemen en het belang 
ervan ingezien. Een belang dat te 
weinig aandacht krijgt. Met mijn 
collega heb ik een aantal trajecten af
gesproken waarin we op maat zullen 
werken zodat die mensen onderaan 
de ladder niet noodgedwongen in een 
omgeving geduwd worden waar ze 
niet thuishoren. Er dreigt trouwens 
een enorme arbeidskrapte. We zullen 
iedereen nodig hebben, vooral in de 
zorgsector.  We zien dat er veel meer 
mensen uitstromen dan instromen en 
we investeren, maar er moeten ook 
handen gevonden worden.” 

dichtbij: Ben je gerustgesteld, 
Leen? 
Leen: “Over arbeidszorg heb ik hem 
eens aan zijn mouw getrokken, maar 
meestal is hij er al mee bezig. Ik hou 
mij inhoudelijk niet met zijn werk be
zig. Toen hij nog burgemeester was in 
Leopoldsburg, hoorde ik nieuws via 
mensen van de gemeente die het mij 
kwamen vertellen. Kijk, ik volg zelf 
zo weinig mogelijk wat er in de media 
gebeurt om geen vragen te krijgen of 
verkeerde dingen te zeggen als ik zelf 
vragen krijg.” 

THUISZORG

dichtbij: Je voorganger maakte in 
2010 een plan ‘perspectief 2020’ 
waarin hij 10 jaar vooruit blikte, 
een visie uitzette en van daaruit 
heel wat zaken veranderde. Corona 
drukt ons heel hard op het nu, 
maar heb jij al tijd gehad om de 
lange termijn te overzien en te 
dromen? 
Wouter: “Absoluut. Corona houdt 
ons in een crisisgreep, maar we zijn 
tegelijk bezig met een aantal werven 
waar we deze zomer extra hard op 
hebben ingezet.”

dichtbij: Welke werven bedoel je? 
Wouter: “Mentaal welzijn en het ge

WIE ZIJN 
LEEN DESMYTER 
EN WOUTER BEKE? 
// Mama en papa van Warre, Mine en 

Nette.
// Wouter Beke zetelt voor CD&V in de 

Vlaamse Regering. Hij is er minister 
van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin 
en Armoedebestrijding.

// Leen werkt al 14 jaar als manage-
mentondersteuning in maatwerk-
bedrijf De Winning in Lummen.

// Hun favoriete plek is het Groot-
Begijnhof in Leuven. Daar leerden 
ze elkaar kennen op kot.

Wouter: Ik kijk naar 
een woonzorgcentrum 
als de plaats waar 
iemand woont

handicaptenbeleid, maar er is ook een 
toekomstvisie voor de ouderenzorg. 
En dan heb ik het niet over de woon
zorgcentra alleen. Onze ouderen leven 
langer. In Vlaanderen is dat trouwens 
3 jaar langer dan in Wallonië. We leven 
ook langer gezond, maar zijn naar het 
einde toe sterker hulpbehoevend. Dat 
heeft een aantal consequenties. In 
de woonzorgcentra moeten we meer 
personeel inzetten dan vroeger en 
moeten we kijken hoe we de connectie 
met thuiszorg kunnen maken. Dat 
betekent ook dat we niet alleen een 
zorgbeleid vóór ouderen, maar ook 
dóór ouderen moeten hanteren.”  

dichtbij: Zijn woonzorgcentra 
met lange gangen, kamers en 
verschillende verdiepingen nog 
van deze tijd? Is er niet dringend 
heel wat geld nodig voor nieuwe 
gebouwen?
Wouter: “Wat je beschrijft, bestaat 
alsmaar minder. Ik kijk naar een 
woonzorgcentrum als de plaats waar 
iemand woont. De refters zijn geen 
refters meer, maar een samenvoeging 
van verschillende hoeken die de 
bewoners een thuisgevoel moeten 
geven. Als je een kamer binnenkomt, 
kom je het huis van de betrokkene 
binnen. Het gaat dus niet alleen 
over nieuwbouw, maar ook over hoe 
je in een gebouw aan de slag bent. 
Verpleegkundigen staan vandaag in 
een andere relatie met degene die ze 
verzorgen. Het uitgangspunt is niet 
het leven verlengen, maar wel de 
kwaliteit van het leven verbeteren.”

dichtbij: Wat is ‘thuiskomen’ 
eigenlijk voor jullie? 
Wouter: “De meest gewone dingen. 
Een knuffel van de kinderen bijvoor
beeld. Voor Nette gaat slapen, komt 
ze mij altijd stevig omarmen.”
Leen: “Als hij om thee vraagt, zorg ik 
ervoor dat Nette die nog kan brengen 
voor ze onder de wol kruipt.”
Wouter: “Klopt. Thuiskomen is 
praten over het meest simpele, het 
meest eenvoudige. Over de hond, de 
kinderen, de ouders…”
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hij uit de politiek stapt. Zolang hij 
doet wat hij graag doet, is het goed 
voor mij. Als hij moet stoppen, zal 
dat een moeilijk moment zijn, maar 
als hij zelf de keuze maakt, is dat iets 
anders.”
Wouter: “Over stoppen gesproken. 
We moeten afronden, sorry.”
Waarna we rechtstaan, snel foto’s 
 nemen en Wouter Beke telefonerend 
op weg zien gaan naar zijn wagen 
waarin hij op weg naar een overleg 
nog een zoomoverleg heeft. En dat 
terwijl zijn dochter de hond uitlaat.    

SCHILDEREN

dichtbij: In het begin van je 
legislatuur vertelde je dat het boek 
“De kracht van kwetsbaarheid” je 
inspireerde. Dat is een verrassende 
keuze voor iemand met een harde 
stiel. Welke gedachte vind je 
interessant in het licht van het 
voorbije jaar? 
Wouter: “Ik heb dat boek voor corona 
gelezen, maar vandaag is het actueler 
dan ooit. Vorig jaar voor de Rode Neu
zen Dag sprak ik met een klas laatste
jaarsstudenten over mentaal welzijn. 
Toen ik hen vroeg of ze er dikwijls 
over praatten, antwoordden zij: ‘Nee, 
nauwelijks’. Achteraf maakte ik me 
de bedenking dat we van leerlingen 
heel veel vragen, maar geen aandacht 
hebben voor de omstandigheden 
waarin ze aan die verwachtingen 
moeten voldoen. Op de werkvloer 
gebeurt dat ook dikwijls. Als we op de 
vraag ‘Hoe gaat het?’ niet het ver
wachte antwoord ‘Goed’ krijgen, voe
len we ons vaak zeer ongemakkelijk. 
Wat mij het meest inspireert, is dat in 
de titel van het boek zowel kracht als 
kwetsbaarheid staan. Kwetsbaarheid 
is een kracht die ons sterker maakt, 
terwijl we die nu vooral zien als een 
zwakte.” 

dichtbij: Praat je zelf makkelijk 
over je zwaktes, gevoelens en 
kwetsbaarheden? 
Leen: “Nee. Dat is moeilijk hé. Ik kan 
dat beter dan hij.”

dichtbij: Misschien typisch voor 
een politicus. In de politiek wordt 
kwetsbaarheid toch als een zwakte 
gezien en verwacht men stoere 
taal…
Wouter: “Voor een stuk wel, maar 
ik merk dat dat aan het veranderen 
is. Eind vorig jaar gaf ik toevallig in 
een interview aan dat ik een chroni
sche ziekte heb. Ik heb daar achteraf 
wel mee gezeten, want ik liet mijn 
kwetsbaarheid zien en vroeg mij af of 
daar geen misbruik van gemaakt zou 
worden. Toch was ik verbaasd over de 

Leen: Het gevoel dat 
Wouter thuis is, is 
fijn, maar hij is altijd 
aan het werk dus doe 
ik ook gewoon mijn 
ding

positieve reacties die ik kreeg, ook uit 
politieke hoek.” 

dichtbij: Politicus is een kwetsbaar 
beroep. Iedere werkdag kan de 
laatste zijn. Is dat lastig om mee 
om te gaan, Leen?
Leen: “Ik denk dat als het ooit zo ver 
komt, we daar wel emotioneel mee 
bezig zullen zijn, maar ik weet ook 
dat hij daarna zijn weg wel weer zal 
vinden. Ik hoop wel dat hij dan een 
job kiest die ons gezin minder belast. 
Ik gok dat hij zich op zijn tweede 
hobby zal smijten.”
Wouter: “Schilderen? (wijst naar 
een portret van zijn petekind en 
beide lachen). Vroeger heb ik 8 jaar 
aan de universiteit gewerkt. Lezen, 
schrijven, analyseren, lesgeven… Ik 
deed dat heel graag en hoop het ooit 
opnieuw te doen. Mijn job nu is heel 
onzeker en dat weet ik, maar ik kan 
morgen ook een telefoon krijgen dat 
ze kanker gevonden hebben of dat 
iemand gestorven is. Dat zijn dingen 
die zoveel erger zijn dan die professi
onele onzekerheid.” 

9 tO 5

dichtbij: Ook al hoeft dat 
financieel misschien niet en heb 
je een gezin en huishouden te 
runnen, toch kies je ervoor om zelf 
aan de slag te blijven. Waarom?
Leen: “De sociale contacten zijn voor 
mij doorslaggevend. Een job helpt me 
om niet te veel te focussen op al het 
negatieve nieuws. Maar momenteel is 
werken toch een pak minder sociaal 
dan buiten coronatijden. Neem nu de 
eerste dag van het jaar. Dan kom ik 
gewoonlijk als laatste toe op het werk 
en wens ik iedereen persoonlijk een 
gelukkig Nieuwjaar. Dit jaar moest 
dat via mail vanuit mijn bureau hier 
thuis. Dat was heel raar. Mijn bureau 
hier thuis… Dat is maar alleen hé.”

dichtbij: Mocht je man stoppen 
met politiek, zou je tevreden zijn? 
Leen: “Ik denk niet dat Wouter ooit 
een normale 9 to 5 job zal hebben als 
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ZEB-BEDRIJVENDAGEN
Broeders van Liefde neemt deel aan de ZEB-bedrijvendagen. Zo kan je 4 weekends per jaar 
genieten van 20% korting op de nieuwe collectie van ZEB, ZEB for Stars, PointCarré en The 
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5 - 8750 ZWEVEZELE en je ontvangt een leuke goodiebag om je (klein)
kindje de eerste verzorging te geven!
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Ik verslik me in m’n koffie als mijn 
puberende dochter vraagt: ”Ben ik niet 
te dik in deze broek?”  
Dik? Mijn dochter? Een lang, mager 

meisje met misschien een beetje een 
holle rug en dus een bol buikje, maar 
dik, nee, dat is ze niet. Zeer zeker niet! 
Maar als ze zich er niet lekker in voelt, 
zoeken we beter iets anders. We kijken 
samen wat er niet goed zit. De elastieken 
van de broek wat aangepast, andere trui 
erop. Na tien minuten aandacht en liefde 
en vooral een luisterend oor is het ‘dik’ in 
orde. Ze ziet het zitten om naar school te 
gaan. Dochter gelukkig, mama ook…. 
Op school hebben we het in een intervi
sie niet over een broek, maar over een 
rok. Niet zomaar een rok maar hét ROK 
of ‘Referentiekader OnderwijsKwaliteit’. 
Alweer zo’n afkorting. “Het wemelt ervan 
in onze organisatie”, denk ik en zink 
een paar tellen weg in een vijver vol 
klinkende namen ggz, oz, ific, adminlog 
en Zill tot iemand aan mijn rok trekt en 
ik weer bij de les ben. Juist ja. Ik zit in 
een intervisie. We moeten in groepjes 
nadenken over de ‘evaluatie van onze 
kwaliteiten’ en kleurtjes geven aan 
taartpunten. Blauw voor uitmuntend, 
groen voor goed, oranje voor ‘nog werk 
aan de winkel’ en rood voor ‘echt niet 
goed’. Rood hoeven we gelukkig nooit 
boven te halen, blauw, groen en oranje 
wel. Conclusie van ons kleurwerk: we 
zijn goed bezig. Yes! Victoriegevoel. En 
dan spreekt een collega hét zinnetje uit: 
kunnen we dat wel bewijzen? Als de 
inspectie morgen zou komen, kunnen 
we dan gewoon zeggen: het loopt goed? 
Moeten we dat niet onderbouwen? Wij 
weer in ons groepje. Een paar uur en een 
hoop verklaringen, kwaliteitseisen, doel
stellingen, leerplannen, eindtermen en 
jaarplannen later zijn we rond. We zijn 
niet ontevreden over de outcome: een 
betrokken team, diverse specialisaties, 
1 op 1 werken, flexibiliteit, persoonlijke 
begeleiding, zichtbaar leren. Er zijn best 

wel wat punten waar we trots op zijn.    
Na de vergadering wandel ik terug naar 
mijn lokaal, waar ik les geef aan een 
meisje van een jaar of veertien. De jonge
ren die in ons psychiatrisch ziekenhuis 
opgenomen zijn, verblijven hier voor 
een beperkte periode en we proberen 
hun thuisschool zo goed mogelijk verder 
te zetten, zodat ze na hun opname de 
draad gewoon weer kunnen oppikken. 
De winterzon is gul vandaag. Het gras, de 
bomen en de omliggende weides kleuren 
mooi  groen. Ik word er instant rustig van. 
Deze omgeving vol natuur is echt geschikt 
voor een psychiatrisch centrum. De 
natuur brengt niet alleen rust, ze brengt 
ook leven. “Zien leven, doet leven”, denk 
ik en stap mijn lokaal binnen. Het meisje 
is er al en draagt een knalblauwe rok met 
een bloemetjesmotief. Blauw, rok, natuur: 
wat een toeval denk ik. Ik zeg “Hey, wat 
een leuke rok. Hoe gaat het?” Ze zegt: 
“Dankjewel. Niet zo goed. Ik heb een 
slechte dag.” Ik had het niet zien aanko
men, maar ga naast haar zitten met mijn 
luisterend oor, aandacht en liefde. En als 
ik ’s avonds naar huis rijd en mijn dochter 
me trots vertelt dat ze een compliment 
kreeg over haar broek, weet ik meer dan 
ooit waar het om draait: onze kinderen. 
En dat rokken, met of zonder bloemen, 
als afkorting of voluit, slechts bijzaak zijn. 

Proficiat! 
Dirk Andries Emmaüs Secundair 
in Aalter, Elien Coomans uit OC 
Sint-Ferdinand in Lummen en 
Melanie De Roust uit OC Sint-Jan 
De Deo in Handzame winnen 
elk een ‘kwetsbaar’ t-shirt. 
Dank je voor jullie inspirerende 
antwoorden! 

Win
Een half jaar  
gratis luiers.
Dichtbij geeft 1 lezer in 
samenwerking met Ultimedi een 
half jaar gratis luiers van Libero 
cadeau.

Speel mee!
Stuur het antwoord op de volgende 
vragen + naam van je werkplek naar  
veerle.frissen@broedersvanliefde.be. 

Deelnemen kan ook via het 
wedstrijdformulier op  
www.dichtbijmagazine.be

q Wie vond de TGI-methodiek uit?

w Waar leerde Leen Desmyter haar 
man kennen? 

e Wat is de ‘groene halte’?

Niet gewonnen? Als medewerker 
van Broeders van Liefde 
kan je genieten van tal van 
personeelsacties, ook van thuis 
uit. Zo zijn er tal van bedrijven 
die kortingen aanbieden via hun 
webshop!  
Meer info op onze website,  
 www.dichtbijmagazine.be // Leona Reyskens (1977) werkt 

als leerkracht in onze Limburgse 
ziekenhuisschool de Radar.
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Chris Permentier (48) kende 23 jaar 
geleden zijn eerste samenwerking 
met Broeders van Liefde bij KOC 
Sint-Gregorius en werd aansluitend 
aangeworven als Hoofd Schoon-
maak bij psychiatrisch ziekenhuis 
Alexianen in Boechout. In de loop 
van zijn carrière fuseerde zijn werk-
gever met psychiatrisch ziekenhuis 
Sint-Amedeus in Mortsel tot het 
huidige Zorggroep Multiversum. 
Vandaag is Chris in beweging tussen 
4 campussen als Coördinator Huis-
houdelijke Dienst en Beleidsme-
dewerker Facilitair Departement. 
“De cultuur op de diverse locaties 
is verschillend, maar dat kleurt 
mijn job. Elke campus kan iets 
leren van de andere. Diezelfde 
verscheidenheid vind je terug 
in ons team van 96 mensen. 
Humor is daarom onontbeerlijk, 

het verzacht, verbindt mensen 
en maakt het werk lichter. Af en toe 

organiseer ik zelfs een lachsessie. 
Samen kan je meer verwezenlijken 
dan alleen. Ik beschouw mezelf dan 
ook eerder als samenwerker dan als 
werknemer.”

Noem me geen werknemer, 
maar een samenwerker

Chris Permentier


