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WAT BEZIELT 
ONS TOCH?

In het leiderschapscharter van onze organisatie 
spreken we over begeesterde leiders. Volgens het 
groot woordenboek Van Dale betekent begees-
teren ‘enthousiast maken’. Begeesterde leiders 
geven leiding vanuit een instelling die begees-
tering of enthousiasme uitstralen. Voor mij gaat 
bezieling nog een stapje verder. 

Een laaiend enthousiasme voor een bepaald pro-
ject kan vlug omslaan in een grote teleurstelling 
als een bezielende kracht ontbreekt om met een 
project door te gaan in moeilijke omstandighe-
den. Bezieling vertoont een meer innerlijke diep-
gang dan enthousiasme en wordt gevoed door 
een waardenpatroon. Bezieling moet je op de eer-
ste plaats vanuit je eigen bronnen op een authen-
tieke wijze uitstralen om bij collega’s en andere 
medewerk(st)ers hun bezieling los te weken en 
daarover in dialoog te gaan. Een zelfreflectie over 
bezieling op zich kan heel zinvol zijn, maar krijgt 
een belangrijke meerwaarde wanneer de resul-
taten gedeeld worden met collega’s en andere 
medewerk(st)ers binnen de organisatie en wan-
neer bovendien bezieling voorwerp is van dialoog 
binnen een multiculturele context waarin zich 
een toenemende diversiteit aftekent op religieus 
en levensbeschouwelijk vlak. Ik vind het altijd 
buitengewoon boeiend en leerrijk om te luisteren 
naar wat mensen als zinvol ervaren om hun eigen 
leven een invulling te geven. De luisterbereid-
heid en het respect voor hun inspiratie vervult de 
brugfunctie naar een dialoog. Een goede dialoog 
over wat ons ter harte gaat, kan de eigen bezie-
ling aanscherpen. 

Het rijke spirituele erfgoed van de Broeders van 
Liefde en de vele voorbeeldfiguren die in de voet-
sporen getreden zijn van Jezus Christus, onder 
wie ook tal van mensen die in alle bescheiden-
heid hun job met grote bezieling uitoefenen 
vanuit andere waarden, kunnen belangrijke 
inspiratiebronnen vormen voor mijn persoonlijke 
bezielende houding. Al die bronnen ervaar ik als 
een essentiële voedingsbodem om met de nodige 
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bezieling beslissingen op bestuursniveau uit te 
tekenen, te bespreken, te nemen, uit te voeren, te 
evalueren en mogelijk bij te sturen. Als bestuur-
der van een organisatie moet ik op het vlak van 
bezieling een voorbeeldfunctie uitoefenen. Ik 
kan toch moeilijk een bezielende houding ver-
wachten van medewerk(st)ers als ik zelf geen of 
nauwelijks bezieling uitstraal?

Het is niet altijd evident om in een professionele 
context met je eigen bronnen voor bezieling naar 
buiten te treden. Daarover praten en ook het dur-
ven opkomen voor je eigen bezielende waarden is 
in onze samenleving geen evidentie meer. Buiten 
de organisatie krijg je vaak niet de kans om daar-
over te praten en worden beleidsthema’s enkel 
vanuit een puur technische, economische, regle-
mentaire en wettelijke hoek benaderd, zonder 
enige toetsing aan de bezielingsdimensie. Maar 
een dergelijke toetsing leidt niet noodzakelijk tot 
een spanningsveld. Een goede afweging tussen 
de zakelijkheid en de bezielende waarden kan 
een mogelijk spanningsveld zelfs oplossen en 
voegt een waardevolle dimensie toe aan een goed 
onderbouwd beleid. 

Sommigen oordelen dat in door de overheid 
gesubsidieerde en erkende sectoren bronnen van 
bezieling met een religieuze of andere levensbe-
schouwelijke dimensie niet thuishoren en geens-
zins een vertaling mogen krijgen in beleidsvisies 
of standpunten. Onze scholen en voorzienin-
gen zijn een afspiegeling van de op religieus en 
levensbeschouwelijk vlak getinte samenleving. 
Daarom mag men ons ook niet vragen om onze 
spiritueel getinte bezieling terug te dringen tot de 
loutere privé-sfeer.

Ik druk de hoop uit dat onze visie op inspiratie 
het pad verder zal effenen om met zoveel moge-
lijk medewerk(st)ers vanuit een bezielende 
houding te werken aan een samenleving in het 
algemeen en onze organisatie in het bijzonder, 
waar mensen een zinvol leven kunnen ervaren en 
waar altijd plaats is in de herberg voor de meest 
kwetsbaren. 

Raf ridder De Rycke,
Voorzitter organisatie Broeders van Liefde.
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Elvis 
In de basisschool Sint-Medardus 
in Ursel zorgt Elvis voor de 
leerkrachten. Bij hem in de 
lerarenkamer kunnen ze even op 
adem komen. Hij verwarmt de 
schoot van zorgcoördinator juf 
Martine en spint instemmend.  

  voor
Broeders van Liefde  
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Wat is ‘bezieling’?  — Koen: “Bezieling is niet meetbaar en 
dat maakt het tot een moeilijk begrip. Bezieling is geloven 
dat je het ‘juiste’ doet, voelen dat zowel jijzelf als anderen 
daar beter van worden en overtuigd zijn om daar verder 
voor te gaan.” 

 — Yves: “Om bezield te werken, moet je je  ‘verbinden’ met 
je werk door persoonlijke betekenis te vinden in je job. De 
vreugde die ontstaat, geeft je de drive om verder te doen.” 

 — Stefan: “Inderdaad. Bezieling is iets persoonlijks. Dat 
maakt de rijkdom uit van een organisatie. Verschillende 
passies en talenten zorgen voor verschillende accenten. 
De ontmoeting met de ander, het streven naar technische 
competenties, jezelf ontplooien, je werk gewoon goed wil-
len doen, zin geven aan het leven, constante leergierig-
heid,… Het zijn wat mij betreft allemaal goede drijfveren. 
Maar minstens even belangrijk is vanuit welke grondwaar-
den we in het werk staan: zijn we authentiek, integer, mild 
en ontvankelijk voor onze collega’s en zorgvragers?”

 — Broeder Luc: “Bezieling draait om innerlijke inspiratie. 
Adriaan Hoogendijk heeft dat mooi verwoord: ‘Werk roept 
de meeste zingeving, bezieling en vitaliteit op wanneer 
je creëert wat je ten diepste ook graag wil creëren. Een 
mens is een creërend wezen. Creëren gaat verder dan veel 
vormen van werken. Het is de uiterlijke manifestatie van 
innerlijke drijfveren, dus de weg van binnen naar buiten.’

PRIVÉ-LEVEN
Wat is het verschil tussen ‘bezieling’ en ‘enthousiasme’? 
 — Broeder Luc: “Bezieling begint bij stilstaan, de spreek-
woordelijke zachte steen opzoeken en je afvragen ‘wat wil 

ik nu echt?’ Pas als je je aandacht naar binnen richt, kan je 
de innerlijke stem horen die de weg naar bezieling toont. 
Die geeft je een krachtige, leven-gevende energie. Bezie-
ling is meer dan enthousiasme omdat het niet bestaat zon-
der passie, zin, inzet, loyaliteit, overgave en charisma.” 

 — Yves: “Bezieling zit vanbinnen en gaat over persoon-
lijke betekenis, energie, passie, goesting, toewijding en 
overgave. Enthousiasme daarentegen is iets uitwendigs 
en zichtbaar. Het kan zeker aanstekelijk werken, maar het 
draagt ook iets materieels of ambitieus in zich.” 

 — Koen: “Ik vind dat bezieling ook veel duurzamer is dan 
enthousiasme. Het gaat gepaard met hoogtes en laagtes, 
maar vertrekt vanuit een steeds aanwezige grondstroom. 
Daarentegen kan je over heel veel dingen enthousiast zijn, 
maar dat enthousiasme is veeleer van korte duur.” 

Hoe herken je een ‘bezielde medewerker’?  — Yves: “Bij 
bezielde medewerkers vallen de individuele waarden 
samen met de waarden van de organisatie. Als mensen de 
ruimte krijgen om hun talenten voor een hoger doel in te 
zetten samen met andere mensen, dan voel je hun bezie-
ling.  Daarom zijn er leerkrachten die soms regeltjes en 
procedures opzij zetten om te handelen in het belang van 
de leerling.”

 — Koen: “Een bezielde medewerker is tegelijk een bezielde 
mens, want idealiter lopen bezieling op het werk en in het 
leven door elkaar. Op het werk moet ik mezelf kunnen zijn 
en wat ik doe in mijn job vormt mij ook als mens. Uiteraard 
ben ik onderhevig aan mijn context, maar de zin die ik geef 
aan de dingen die ik doe, is in mijn privé-leven niet anders 
dan in mijn professioneel leven.” 

“Er bestaat een taal die iedereen begrijpt. Dat is de taal van de geestdrift, dingen die je 
doet met hart en ziel, op zoek naar iets wat je wilt of waar je in gelooft.” Paulo Coelho 
raakt met die woorden de kern van wat bezieling is en hij is niet de enige. Er zijn boeken 
vol geschreven over bezieling, maar toch blijft het begrip voor beroering zorgen, want hoe 
bezield zijn wij eigenlijk? Hoe maken we van onze medewerkers bezielde mensen? En hoe 
blijf je als leidinggevende of bestuurder bezield, wars van de dagdagelijkse spanningen, de 
harde cijfers en de waan van het moment? Die vragen legden we voor aan 5 bestuurders 
van onze organisatie. Een gesprek over meetbaarheid, burn-out, vrijheid, verzakelijking en 
een streepje poëzie. 

 IS HET BESTE MEDICIJN 
TEGEN EEN BURN-OUT



EVIDENCE-BASED
Bezieling is niet meetbaar. Voor een werkgever is het niet 
evident om daar op in te zetten. Waarom vinden jullie dat 
toch zo belangrijk?  — Stefan: “We zijn vandaag in de zorg-
sector vooral bezig met het zichtbaar maken van wat we 
doen. Kwaliteit van zorg moet meetbaar worden. Via indi-
catoren worden we onder meer uitgedaagd om onze behan-
delingen te toetsen aan de ‘evidence-based’ richtlijnen. We 
moeten aantonen dat we intensief behandelen. Natuurlijk 
kan niemand tegen efficiëntie en effectiviteit zijn, ook wij 
niet. Maar belangrijk is dat we onze medewerkers niet het 
idee geven dat ze enkel dienen te presteren om de cijfers te 
halen. We willen in het werk ook aandacht blijven geven 
aan wat hen drijft, rekening houdend met hun persoon-
lijke waarden. Medewerkers die met hun eigen waarden en 
talenten werken, zijn vanzelf gedreven en willen net dat 
stapje verder gaan in hun job.”

— Yves: “Bezieling is belangrijk omdat het mensen moti-
veert om hun werk verder te doen. Een bezielde leerkracht 
voelt de goesting om te werken aan een hoger doel en ver-
langt ernaar om de leerling te helpen groeien, ontwikkelen 
en openbloeien. Het is die leerkracht die je je later herin-
nert omdat hij of zij bezield les gaf en zelfs af en toe buiten 
de lijntjes kleurde. Wie vanuit een missie werkt, kan een 
vonk doen overslaan.”

 — Griet: “Vandaag hebben we de mond vol over oplos-
singen voor burn-out. Volgens mij is bezieling het beste 
medicijn tegen een burn-out. Akkoord, de arbeidsomstan-
digheden moeten goed zijn en je moet een verloning krij-
gen voor je werk. Maar als je in je werk geen aansluiting 
vindt bij wat jou als persoon drijft, dan is er een probleem.” 

— Hoe herken je een bezielde werkgever?  — Yves: “Een 
organisatie straalt als de mensen stralen. Daarom moet 
er goed zorg gedragen worden voor de mensen. De werk-
gever moet met goesting aan de slag gaan en de mensen 
in de juiste flow brengen. Medewerkers die met goesting 
naar het werk komen, leveren een hogere productiviteit, 
zijn efficiënter en minder ziek. Maar daar schuilt meteen 
ook het gevaar. Medewerkers moeten de ruimte krijgen om 
– binnen bepaalde kaders – buiten de lijntjes te kleuren. 
Door de tendens van overregulering en juridisering drei-
gen de meest bevlogen mensen het op te geven.” 

— Koen: “De missie van onze organisatie is dat we de juiste 
dingen doen, waar mensen beter van worden. Dat is de 
kern van ons bestaan. Voor een organisatie die werkt met 
en voor mensen is bezieling essentieel.” 

CIJFERS
Bezield werken, allemaal goed en wel, maar sommige jobs 
zijn misschien gewoon boeiender dan andere…  — Griet: 
“Dat denk ik niet. Al wie werkt, moet het antwoord kennen 
op de vraag: waarom doe ik dit? Dat geldt voor alle jobs, in 
om het even welke sector.” 

 — Koen: “Bezieling is heel persoonlijk. Sommigen balen 
van cijfers, terwijl anderen zich daarop verlekkeren. Elke 
mens zit anders in elkaar en dus is elke vorm van bezie-
ling ook verschillend. In om het even welke opdracht kan 
je een meerwaarde vinden voor jezelf en voor de mensen 
voor wie je het doet, als dat alles maar aansluit bij wie je 
zelf bent. Via directe contacten kunnen we onze bezieling 
doorgeven. Dat hoeft daarom niet altijd expliciet uitge-
sproken te worden. Ik vind het vooral belangrijk om men-

BR. LUC LEMMENS
Regionale overste

Luc 
Bezieling begint bij stilstaan,  
de spreekwoordelijke zachte steen 
opzoeken en je afvragen ‘’wat wil ik 
nu echt?
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sen ruimte te geven om hun ding te doen, met de talenten 
en competenties die ze hebben. Als organisatie streven we 
na dat onze mensen hun ei kunnen leggen en daarover 
kunnen reflecteren.”

 — Yves: “Het is pas in de relatie met een ander dat je merkt 
hoe bezield iemand is. Bij leerkrachten is alles heel zicht-
baar, door de directe relatie met de leerlingen. Iemand die 
op een bureau werkt, kan even bezield aan de slag zijn, 
alleen zal zich dat op een andere manier tonen.” 

Wat bezielt jullie als bestuurders?  — Koen: “Ik ben in deze 
organisatie begonnen als medewerker. Vandaag ben ik 
bestuurder, maar veel verschil in bezieling voel ik niet. 
Als bestuurder ben ik er wel veel bewuster mee bezig. De 
verleiding is groot om me te laten meeslepen door de span-
ningen, de druk en de waan van elke dag. Het is in mijn 
functie belangrijk om mezelf te relativeren en de dingen 
telkens opnieuw scherp te stellen. Ik heb méér nood aan 
bezieling om me op te tillen. Daarom heb ik er ook bewus-
ter aandacht voor.” 

 — Stefan: “In onze sector merk ik dat vele medewerkers 
energie halen uit de zorg die ze geven aan de medemen-
sen, zij het rechtstreeks als zorgverlener of onrechtstreeks, 

bijvoorbeeld als logistiek medewerker. Als bestuurder sta 
ik wat verder af van de concrete verhalen van patiënten, 
maar toch blijft dat mijn drijfveer: het gevoel hebben bij te 
dragen aan een maatschappelijk relevant project, waar we 
een verschil maken voor kwetsbare mensen.”

KOEK EN EI
Wat doet de organisatie Broeders van Liefde om bezieling 
bij elke medewerker te stimuleren?  — Yves: “Veeleer dan 
enkel verwachtingen te formuleren, moet de werkgever 
ook zorgen voor een context die goesting geeft om te wer-
ken. Dat kan door te werken aan de cultuur en de structuur 
van de organisatie, aan systemen van overleg en commu-
nicatie, volgens een afgesproken en gedragen visie. De 
manier van organiseren creëert gedrag. Het is de kunst 
om die bepaalde structuur te creëren die mensen vleugels 
geeft. Mensen centraal stellen, binding creëren en hen 
waarden laten delen, hen erkennen in hun competenties, 
ruimte en vertrouwen schenken. Duurzame relaties leg je 
door medewerkers mee te betrekken bij de ontwikkelin-
gen, visie, structuur en cultuur van een organisatie. Visie 
werkt dan verbindend, maar is ook bindend. We bouwen 
als bestuurder mee aan een omgeving waarin het prettig is 
om te werken. Door zelf bevlogenheid te tonen, kan je het 
vuur bij de collega’s aanwakkeren. We moeten een kamp-
vuur zijn, geen lantaarnpaal.”

 — Stefan: “We proberen aandachtig te zijn voor wat onze 
mensen drijft. Hoe kunnen we medewerkers zelfstandig-
heid geven in hun werk, hen verbinding laten maken met 

Koen 
Als ik me niet kwetsbaar kan opstellen, 
moet ik doen alsof en dat kan ik niet

KOEN OOSTERLINCK
gedelegeerd bestuurder



Yves  
Verzakelijking ont-zielt. Door alleen te 

professionaliseren en kwaliteit in proce-
dures en regels uit te drukken, verdwijnt 

de bezieling.

YVES DEMAERTELAERE
sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs

hun persoonlijke drijfveren en hen daarin ruimte geven om 
hun werk te organiseren en hun talent in te zetten? Over 
die dingen reflecteren we met onze directies en zoeken 
samen naar gepaste structuren en begeleidingsvormen 
(coaching, feedbackgesprekken,…) waarin dat expliciet 
aan bod komt. Wijzelf leren op dat vlak trouwens nog elke 
dag bij. We zijn het onze medewerkers verschuldigd daar-
voor alert te zijn en te blijven.”

 — Broeder Luc: “Inderdaad. Niet alleen de organisatie, 
maar ook haar medewerkers floreren als er aandacht wordt 
besteed aan zingeving en bezieling. Arbeidsvreugde, keu-
zes maken uit overtuiging, opdrachten opnemen vanuit 
een diep verlangen: in die dingen vindt een mens of een 
organisatie bezieling.”

 — Griet: “We moeten zoeken hoe we de medewerkers zo 
veel mogelijk het verhaal mee kunnen laten bepalen, dicht 
bij waar het zich allemaal afspeelt. Voor de cliënten is het 
van belang dat we hen de nodige ondersteuning bieden 
om op alle terreinen maatschappelijk te kunnen participe-
ren. Als je een engagement neemt en daar een duidelijke 
visie en richting voor hebt uitgezet, moet er ruimte zijn 
voor medewerkers om daarin een verantwoordelijkheid op 
te nemen.”

Medewerkers meer vrijheid geven is niet altijd evident. 
Het is de controle en sturing wat loslaten. Dat is niet een-
voudig…  — Koen: “Vrijheid én sturing geven hoeft geen 
tegenstelling te zijn. Het één gaat niet zonder het ander, 
anders ontstaat er chaos. Medewerkers die totale vrijheid 

krijgen, voelen zich vaak onveilig. Wat we moeten doen, 
is hen ruimte geven binnen een vastgelegd kader, zodat 
ze groeien en mooie bijdragen leveren aan hetgeen we 
als organisatie nastreven. De richting en de visie worden 
samen bepaald en gedragen. Het is daarbij belangrijk om 
naar elkaar te luisteren. We proberen steeds naar een goede 
wisselwerking te komen door met z’n allen de nodige zorg 
te besteden aan de communicatie top-down en bottom-up. 
Zo ontstaat dynamiek.” 

 — Yves: “Het heeft allemaal met vertrouwen te maken. 
We moeten geloven dat mensen liever iets goed doen dan 
iets fout. Onze medewerkers zijn professioneel en gemoti-
veerd. Ze willen het beste van zichzelf geven en zelf mee 
kunnen werken aan het geheel. Als je dat gelooft, dan kan 
je hen het vertrouwen geven om binnen een afgesproken 
kader autonoom te handelen.”

Zeggen wat je wilt, tonen wie je bent, opkomen voor je 
waarden... Het vergt vaak enige durf. Lukt dat zomaar?  
 — Broeder Luc: “Neen, maar het is wel het mooie aan 
het verwezenlijken van je ware aard en van kunnen leven 
zoals je in diepste zin bent! Dat vraagt ronduit durf en 
moed.  Durf en moed om uit de comfortzone te komen; er 
is vertrouwen voor nodig.” 

9 werken bij Broeders van Liefde  



Griet 
Bezieling is het beste medicijn tegen een 
burn-out.

GRIET PITTELJON
sectorverantwoordelijke welzijn en buitengewoon onderwijs

 — Yves: “Het is niet altijd koek en ei. Externe gebeurte-
nissen of verwachtingen doorkruisen wel eens het meest 
‘geestige’ van de job. Ook frustratie en ontevredenheid 
maken er deel van uit. Het is vooral een zaak om jezelf 
kwetsbaar en authentiek op te stellen en voldoende open-
heid te tonen. Dat lukt als je voelt dat je serieus genomen 
wordt, veilig bent, kansen krijgt en gewaardeerd wordt. 
In een cultuur waarin verbondenheid tussen mensen cen-
traal staat, waar fouten gemaakt mogen worden en waar 
we leren omgaan met ontevredenheid en frustraties, is dat 
mogelijk. Als bestuurder is het van belang om te kunnen 
en mogen tonen dat je ook maar gewoon een mens tussen 
de mensen bent en dat het niet altijd allemaal meezit. De 
manier waarop je als mens in het leven staat, waarop je je 
openstelt, luistert naar anderen, jezelf kenbaar maakt én 
tegelijk visie en richting kan aangeven, maken de kwalitei-
ten van een bestuurder uit.” 

 — Koen: “Inderdaad. Als ik me niet kwetsbaar kan opstel-
len, dan moet ik doen alsof en dat kan ik niet.”  

YOGA
Heeft je persoonlijke bezieling een invloed op de beslis-
singen die je neemt?  — Koen: “Jazeker. Bij elke beslissing 

vraag ik me af of het de juiste beslissing is. Maar ik sta daar 
niet alleen voor. Elke beslissing wordt in team genomen en 
gedragen. Samen staan we sterk. Als ik iets niet met ande-
ren zou kunnen delen, dan hoeft het voor mij niet.” 

 — Yves: “Beslissingen liggen best in lijn met een afgespro-
ken visie. Dat is de visie die jij samen met collega’s opstelt 
en waar je achter staat. Een visie die inspirerend werkt en 
een hoger doel nastreeft, doet ook beslissingen nemen die 
in lijn liggen. Als bestuurder heb je een serieus probleem 
als je beslissingen niet meer overeenstemmen met je per-
soonlijk inhoudelijke appèl.” 

 — Griet: “Als mens zoek ik bij beslissingen altijd naar een 
evenwicht tussen pragmatiek en persoonlijke overtuiging. 
Uiteraard moeten de rekeningen financieel gezond blijven 
om verder te kunnen blijven functioneren, maar tegelijk 
zetten we in een organisatie als de onze andere belangen 
op de eerste plaats, denk maar aan de zorg en de expliciete 
keuze voor bepaalde doelgroepen.”

 — Broeder Luc: “Bezieling is voor mij gewoon een kwestie 
van doen. Wie zich doelen stelt en die probeert te realise-
ren, verhoogt zijn kansen op een bezield leven. Hoe groots 
of eenvoudig het ook is, bezieling is voor iedere mens van 
groot belang voor de fysieke, emotionele, mentale en spi-
rituele gezondheid. Het is de innerlijke drijfveer die het 
leven waarde en glans geeft.”

Hoe gaan jullie om met het spanningsveld tussen bezieling 
en zakelijkheid?  —  Yves: “Verzakelijking ont-zielt. Verza-



Stefan  
Medewerkers die hun eigen waarden en 

talenten ontplooien, willen net dat stapje 
verder gaan in hun job

STEFAN VAN SEVECOTTE
sectorverantwoordelijke verzorgingsinstellingen

kelijking en overorganiseren zorgen voor extra werkdruk 
en niet iedereen heeft daar nog zin in. Verder professio-
naliseren en daardoor de kwaliteit in procedures en regels 
uitdrukken, doet de bezieling verdwijnen. Rationeel-
technisch is het in orde, maar de geest zit er niet meer in. 
Arbeid is belangrijk voor het geluk van mensen, maar het 
kan ook mensen ongelukkig maken als ze er niet meer 
mee verbonden zijn. Als we de mens centraal stellen en de 
dialoog blijven voeren over datgene wat ons inspireert en 
waar we energie uit halen, kunnen we wel waarden formu-
leren die mensen binden en verbinden.”

 — Griet: “Ik heb heel bewust gekozen om te werken in 
deze organisatie, omdat onze missie strookt met mijn per-
soonlijke leidraden. Bakens van hoop uitzetten en ruimte 
bieden voor mensen die het moeilijk hebben, zijn nauw 
verbonden met wat ikzelf belangrijk vind. Het is onze ver-
antwoordelijkheid om die missie heel concreet voelbaar 
te maken en om tegelijk te luisteren naar de bezieling van 
de medewerkers zodat we dat kunnen meenemen naar het 
beslissingsniveau. Bezield zijn wil niet zeggen dat je geen 
zakelijke en harde beslissingen mag nemen. Het is gewoon 
belangrijk om je als bestuurder niet te verliezen in de waan 
van de dag, maar af en toe in je bezielde helikopter te krui-
pen en te overschouwen of je nog het goede spoor volgt.” 

Wat bezielt jullie eigenlijk persoonlijk?  —  Koen: “Ik laat 
me voeden door de bezieling van anderen en van ‘het 
hogere’ waarmee ik verbinding zoek. Denk echter niet 
dat bezieling iets sferisch is. Realisme en bezieling gaan 

perfect hand in hand.  Mensen kunnen ook met de voeten 
op de grond bevlogen zijn. Alleen zo kom je tot concrete 
resultaten. Ik streef niet naar het grote. Ik probeer op mijn 
manier en in kleine dingen de wereld een klein beetje beter 
te maken. Dat lukt de ene dag vlotter dan de andere. Ik 
bots ook op mijn grenzen, maar dat ontmoedigt me niet. 
Het duurzame en maatschappelijk relevante van het hele 
verhaal waaraan ik mag meeschrijven, is mijn drijfveer.”

 — Griet: “Zonder tijd en ruimte zou ik er niet komen. Af en 
toe moet ik wat afstand kunnen nemen. via yoga, medita-
tie, wandelen, goede teksten of poëzie. Het houdt me weg 
van de dagdagelijkse realiteit en geeft me voeding.” 

 — Yves: “Je kan gerust zeggen dat werken voor de Broeders 
van Liefde een roeping is. Het is niet altijd gemakkelijk, 
maar ik voel me gelukkig enorm gesteund door de directies 
en medewerkers om een zinvolle bijdrage te leveren aan 
ons onderwijs. Onderwijs is mijn passie. Eigenlijk heb ik 
een droomjob! 

11 werken bij Broeders van Liefde  



Carolien Cornelis  
(P.Z. Sint-Alexius in 
Grimbergen) 
was even van de wereld toen een 
kleutertje haar aankeek en een 
dikke knuffel kwam geven tijdens 
de Zuidreis met Fracarita Belgium, 
onze NGO voor ontwikkelings-
samenwerking.
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instellingen

PROJECTEN IN HET HART 
VAN ONZE MISSIE

In 2015 nam  de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) voor 
kinderen en jongeren een 
nieuwe start, dankzij de 
langverwachte publicatie 
van ‘de gids naar een nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren’. 
Met een bijkomend budget 
van 20 miljoen euro in de 
begroting zal onder meer de 
mobiele (crisis)zorg voor die 
doelgroep opgestart worden. 
Wij zetten ons ook actief in 
met onze kinderafdelingen in 
de psychiatrische centra Dr. 
Guislain in Gent, Broeders 
Alexianen Tienen en Asster 
in Sint-Truiden. De komende 
jaren zal dit in het werkveld 
toegepast worden. Binnen de 
volwassenwerking probe-
ren we via vernieuwende 
projecten de brug te maken 
naar de jongeren. Daarvoor 
hebben we het GAUZZ-project 
(Gedragsstoornissen bij 
Autisme en Zware Zorgbehoe-

vendheid) opgestart. Het is 
een samenwerkingsverband 
tussen het psychiatrisch cen-
trum Sint-Amedeus in Mortsel 
en het universitair psychi-
atrisch centrum (UPC) K.U. 
Leuven, dat zich richt tot 16- 
tot 23-jarigen die in het hui-
dige zorglandschap tussen de 
mazen van het net dreigen te 
vallen. Een project in het hart 
van onze missie. Op 6 oktober 
2015 organiseerden we een 
geslaagde studienamiddag 
over de wetenschappelijke 
onderzoeken die gefinancierd 
worden vanuit ons eigen 
fonds. We stelden vast dat 
enthousiaste onderzoekers 
via innovatieve en klinisch 
relevante projecten een cul-
tuur van zorg mee uitdragen. 
Ook de NIAZ-accreditering 
van ons ziekenhuis in Tienen 
is een weerspiegeling van 
onze ambitie om kwaliteits-
zorg te blijven bieden. 

2015



ONDER DE LOEP  

Binnen de Zorggroep Alexianen in Tienen loopt een tweejaar-
lijkse cyclus waarbij de verschillende onderdelen van de groep 
om beurt hun visietekst kritisch onder de loep nemen en actuali-
seren. Het is steeds weer een boeiend proces om stil te staan bij 
fundamentele vragen zoals ‘waarom doen we dit?’. In 2014-2015 
was het de beurt aan Hestia om dat proces met de medewerkers 
en hun bewoners te doorlopen. Het overleg en denkwerk wordt 
gepresenteerd tijdens de viering voor het naamfeest van Sint-
Alexius. 

HUNTINGTON 

Het psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods in Lede, het  RIZIV 
en de Huntington Liga starten een overeenkomst op voor de 
ontwikkeling van een externe liaisonfunctie voor patiënten met 
de ziekte van Huntington die thuis verblijven. De specifieke be-
hoeften van de patiënten worden geëvalueerd en er wordt zowel 
administratieve als functionele ondersteuning aangeboden, ook 
voor hun familieleden. De samenwerking past volledig binnen 
de weg die het psychiatrisch ziekenhuis wil bewandelen in de 
toekomst. 

NIEUWE AFDELING VOOR GEÏNTERNEERDEN   

Minister van Justitie Koen Geens en minister van Volksgezond-
heid Maggie De Block kondigen in het universitair psychiatrisch 
centrum Sint-Kamillus in Bierbeek de creatie van een afdeling 
voor langdurige forensische opvang van geïnterneerden aan. 
Dertig geïnterneerden voor wie geen therapeutische behande-
ling meer mogelijk is, zullen in Sint-Kamillus zorg op maat krij-
gen in een veilige en gezonde omgeving.

SPIEGEL 

Psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem ontwikkelt 
een identiteitsspiegel om af te toetsen in welke mate de keu-
zes die ze maken, overeenstemmen met de richtwaarden uit de 
identiteitsverklaring van het centrum. Het uiteindelijke doel van 
de spiegel is om persoonlijke reflectie en een gezamenlijk dia-
loog over keuzes en praktijken te bevorderen. 
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SAMEN NAAR SAMENHANG

De fusie tussen de psychiatrische centra Sint-Amedeus in 
Mortsel en Broeders Alexianen in Boechout gaat bijna van start. 
Het is dus belangrijk om een nieuwe identiteit te ontwikkelen. Er 
wordt alvast een basisdocument voor intern gebruik opgesteld 
en heel wat enthousiaste medewerkers, bewoners en hun fami-
lie, nemen deel aan de open fora. Boeiende uitwisselingen met  
een meerwaarde!

25  
Het initiatief voor beschut wonen De Vlier in Zelzate organi-
seert een feestelijke tweedaagse voor haar 25-jarig bestaan. 
Met woord en beeld brengen ze een ludiek overzicht van 25 jaar 
Vliergeschiedenis en een beeld van het heden. Als leuke afslui-
ter van een geslaagde dag kunnen de genodigden genieten van 
de pas opgenomen film ‘De Vlier, het leven zoals het is’ en een 
afsluitende receptie. De dag erna ligt de klemtoon op een gezel-
lig samenzijn van bewoners, hun familieleden, buurtbewoners 
en sympathisanten. De Vlierbegeleiders blikken tevreden terug! 

MET HART EN ZIEL  

De hulpverleners van het psychiatrisch verzorgingstehuis De 
Passer, een afdeling van psychiatrisch centrum Asster in Sint-
Truiden, worden verdiend als laureaat bekroond voor de G3-prijs 
van de federatie Similes. Elke dag zetten ze zich met hart en ziel 
in en nemen ze initiatieven die uitnodigend, helpend en steunend 
voor de familieleden van de bewoners zijn.  Ze laten bezoekmo-
menten in een zo aangenaam mogelijke sfeer verlopen en bie-
den een blik in het dagelijks leven op de afdeling, o.a. door een 
mooi verzorgd krantje. 

EEN DAG IN DE HUID VAN LEIDINGGEVENDEN 

De communicatiedag van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-
Baptist in Zelzate is hét hoogtepunt van het jaar. De dag staat 
volledig in het teken van het nieuwe beleidsplan 2015-2019. De 
medewerkers worden geïnformeerd over de opstart van een 
nieuwe afdeling voor ‘forensische high risk’ vrouwen en ze kun-
nen ook zelf aan de slag gaan in verschillende workshops met 
als thema ‘een dag in de huid van de leidinggevenden’. Samen 
kunnen de 180 medewerkers een hele dag brainstormen, na-
denken en ideeën uitwerken. 

6 >7
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NAAR EEN VROEGTIJDIGE 
ZORGPLANNING IN 

OVERLEG MET DE PATIËNT
Onze directies blijven inves-
teren in cliëntgerichte zorg. 
Of het nu gaat om herstel of 
rehabilitatie in geestelijke 
gezondheidszorg of empo-
werment en zelfregie in oude-
renzorg, de trend is duidelijk: 
we willen maximaal inzetten 
op zorg op maat. Daarnaast 
investeren de voorzieningen 
en directies ook in de ontwik-
keling van de ‘netwerken 107’ 
voor volwassenen, waarbij 
patiënten zoveel moge-
lijk behandeling-aan-huis 
krijgen. Inmiddels werd 7% 
van onze erkende capaciteit 
omgezet in mobiele zorg en 
wordt er nagedacht in welke 
mate we in de toekomst de 
zorg verder kunnen vermaat-
schappelijken. Zo start het 
psychiatrisch centrum Zoete 
Nood Gods in Lede samen 
met de partners in de regio 
Aalst-Dendermonde-Sint-
Niklaas een nieuw 107-net-
werk in 2016. Tot slot blijven 

we ook zoeken naar verdere 
verfijning van onze ethische 
standpunten. We hebben 
bijvoorbeeld een onder-
steunende nota uitgewerkt 
voor onze artsen met ‘zorg-
vuldigheidsvereisten voor 
euthanasie bij patiënten met 
een psychiatrische aandoe-
ning in een niet-terminale 
situatie’. In onze woon- en 
zorgcentra is de vroegtijdige 
zorgplanning in overleg 
met de patiënt ook in volle 
uitbouw. Ten slotte willen we 
nog het fusiedossier van onze 
ziekenhuizen in Boechout en 
Mortsel aanstippen, als-
ook de aansluiting van het 
Psycho-Sociaal Centrum in 
Leuven bij onze ziekenhui-
zen in Bierbeek en Tienen. 
De beslissing tot opstart in 
2016 van een forensische 
long-stayafdeling in Bierbeek 
versterkte ook ons reeds 
belangrijk engagement in de 
zorg voor geïnterneerden.

17verzorgingsinstellingen



GUIDO 
“Ik geef Quality Time voorrang  

op Money Time”
“Als christen herkennen we de medemens funda-
menteel als een naaste, een broeder voor wie we al-
leen het beste kunnen voorhebben. Het is boeiend en 
dynamiserend om af en toe bij dat morele appèl stil 
te staan. Het maakt dat ik als zorgverlener nog beter 
te weten kom wat het betekent om het goede te doen. 
Hier krijgt Quality Time haast onbegrensd  de voor-
rang op Money Time.”

Guido De Geyter is afdelingshoofd in het P.C. Dr. 
Guislain op een crisis- en opname-unit voor mensen 
met een psychose.  Als lid van de Begeleidingscom-
missie Ethiek Geestelijke Gezondheidszorg Broeders 
van Liefde laat hij zich laat hij zich bezielen door wat 
er  door wat er gebeurt op de werkvloer en denkt hij 
mee na over controversiële onderwerpen of individu-
ele casussen in de zorg waarop medewerkers botsen.  

Bezieling is...

Bezieling is...



SANDY 
“Sommige indrukken wil ik  

thuis niet loslaten”
“Overlijdens kunnen heel emotioneel zijn, maar ook per-
sonen met wie ik een goeie band heb, kunnen best wat los 
maken. Er verbleef hier bijvoorbeeld een mevrouw die geen 
familie meer had en terminaal ziek was. Als verpleegster 
probeerde ik om haar pijn zoveel mogelijk te verlichten. Vlak 
voor ze stierf, pakte ik haar vast om te zeggen dat ik haar 
graag zag. Ik voelde dat ze dat begreep. Zo’n momenten ra-
ken mij. Het is niet makkelijk om dat thuis gewoon los te 
laten en eigenlijk wil ik dat ook niet.” 

Sandy Van den Abbeele werkt als verpleegkundige in woon-
zorgcentrum Mariatroon in Dendermonde. Door de kleine 
dingen met overgave te doen, wordt het leven van haar wo-
ners rijker en is zij bezield aan de slag.   
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START INTERSECTORALE 
ZORGNETWERKEN

Het buitengewoon onder-
wijs kwam in 2015 in een 
storm terecht. Er werd sterk 
nagedacht over welke rol 
het buitengewoon onderwijs 
samen met welzijn in het 
nieuwe onderwijslandschap 
moet gaan spelen. Daar-
naast werd volop ingezet 
op de mogelijkheden die 
het nieuwe M-decreet biedt 
(decreet dat als doel heeft dat 
kinderen zo veel mogelijk een 
plaats krijgen in het gewone 
onderwijs, nvdr). Alle scho-
len buitengewoon onderwijs 
van onze groep kregen een 
erkenning om met type 9 
(gespecialiseerd onderwijs 
voor kinderen en jongeren 
met autisme en normale 
begaafdheid) aan de slag te 
gaan. We opteerden ook om 
zelf een heel specifieke proef-
tuin in de steigers te zetten. 
Een kleine OV3 school zal 
over een aantal jaren volledig 
geïntegreerd worden binnen 
het gewoon onderwijs. Na de 
regio’s groot-Gent en Ant-
werpen/Bellingen kwam in 
het najaar Limburg/Vlaams-
Brabant voor een eerste kiosk 

samen. Uitgangspunt van 
de kiosken is dat medewer-
kers vanuit de verschillende 
sectoren van de Broeders van 
Liefde elkaar ondersteuning 
en expertise kunnen bieden 
in het omgaan met bepaalde 
problemen. In de loop van 
2015 kwam vanuit Jongeren-
welzijn ook een oproep om in 
te tekenen op ‘intersectorale 
zorgnetwerken’. De basis 
daarvan ligt in het actieplan 
Jeugdzorg waarin de minis-
ter onder andere aangeeft 
het gecombineerd aanbod 
voor jongeren met complexe 
problemen te willen verster-
ken. Enerzijds willen we ons 
zeker engageren en hebben 
voorzieningen in de verschil-
lende regio’s ingetekend op 
de oproep (Sint-Idesbald in 
Roeselare, Sint-Jozef in Gent, 
Sint-Ferdinand in Lummen, 
Clara Fey in Brecht). Ander-
zijds formuleerden we wel 
een aantal kritische beden-
kingen en randvoorwaarden 
die voor ons bij het concreet 
vormgeven van de oproep 
best meegenomen worden. 

2015
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IN DE VERF

De opening van de vernieuwde prachtlocatie Borgwalhoeve en 
de bijhorende cafetaria van het ortoagogisch centrum Broeder 
Ebergiste in Vurste creëert verschillende mogelijkheden zodat 
mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en 
leren kennen. Enkele troeven op het domein Borgwal worden 
ook in de verf gezet, zoals de eigen gemaakte ambachtelijke 
producten die verkocht worden aan de onthaalbalie. 

09 | 01

NIEUWSGIERIGE OGEN 

Kinderdagverblijf ’t Zwalmnestje in Brakel neemt de nieuw-
bouw in gebruik! Alle medewerkers en een aantal vrijwilligers 
werken als een hecht team samen zodat er tijdig gestart kan 
worden met de opvang van baby’s en peuters in vier gloednieuwe 
leefgroepen. De kinderen en hun ouders komen de eerste dagen 
met veel nieuwsgierigheid en enthousiasme naar hun nieuw op-
vangverblijf. 

13 | 04

TREIN DER 1.000  
17 leerlingen en hun leraars van het vierde jaar BuSO Kristus 
Koning in Brecht bezoeken met het educatief leertraject  ‘Trein 
der 1.000’ enkele van de zwaarst beladen plaatsen uit de ge-
schiedenis. Een 25 uur durende treinrit neemt de leerlingen 
mee naar Auschwitz, Birkenau en Krakau. De bezoeken aan 
de kampen zijn zeer ingrijpend maar de leerlingen zijn trots en 
dankbaar voor de kans die ze hebben gekregen. “Ik weet dat ik 
dikwijls ne grote mond heb, maar daar word ik stil van. Dit kan 
en mag je nooit vergeten”, zegt Jens achteraf.

05 >10
05

TALENT IN ACTIE

Het jaarlijkse schoolfeest van Buitengewoon Lager Onderwijs 
Sint-Jozef in Gent is het ideale moment voor de kinderen en 
leerkrachten om hun talenten te tonen aan de ouders, familie-
leden, medewerkers en sympathisanten. Het schoolfeest wordt 
gedoopt tot ‘Sint-Jozef got talent’ en alle kinderen kunnen het 
beste van zichzelf tonen. Een zeer geslaagde en gevarieerde 
show, die wordt afgesloten met een verrassingsoptreden van de 
leerkrachten.

09 | 05
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IEDEREEN CHEF

Kookboeken voor jongeren met autisme zijn er niet of nauwe-
lijks. Toch is het belangrijk dat ze een gezonde en evenwichtige 
maaltijd kunnen bereiden. Daarom bundelt juf Caroline Snytsers 
van BuSO Sint-Gregorius in Gentbrugge haar recepten. Ze kan 
op heel wat enthousiasme rekenen. Samen met de leerlingen, 
therapeuten, ortho’s, een uitgever en fotograaf komt ze tot een 
schitterend eindresultaat: het kookboek ‘Iedereen chef!’. 

O.C. ENGELBEWAARDER WORDT O.C. CIRKANT 

Orthoagogisch centrum Engelbewaarder in Aartrijke wordt 
omgedoopt tot O.C. Cirkant. Er wordt heel wat nagedacht over 
de kernwaarden van de voorziening, zodat de nieuwe naam niet 
breekt met het verleden. Het begrip ‘Cirkant’, een samentrek-
king van Cirkel en Vierkant, staat in de designerswereld bekend 
als een ontvouwbaar tafelontwerp. Het beeld van de aanpasbare 
tafel verwijst naar de zorg op maat voor elke cliënt. Bovendien 
is de tafel ook dé plaats om met de vele partners de kwalitatieve 
zorg in te kleuren. 
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SPANNENDE DIRECTIEWISSEL  
2015 brengt het Koninklijk Instituut Woluwe veel vreugde en 
een gevoel van samenhorigheid op de campus. Maar wat leer-
krachten en leerlingen het meeste bezighoudt, is de spannende 
directiewissel. Na 15 jaar besluit Marc Brans om de fakkel door 
te geven aan Kika Carpentier (toenmalig leerkracht zakelijke 
communicatie, klastitularis en begeleidster in ‘leren leren’) en 
zelf aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider.  

BLOEMETJES  

Sam uit O.C. De Beweging in Gijzenzele zet zich vrijwillig in voor 
de Petanque Federatie Vlaanderen. Hij werkt met trots mee aan 
de voorbereiding van het wereldkampioenschap petanque door 
onder andere de website vorm te geven. Maar Sam is niet al-
leen, ook Tom (foto) beleeft zijn hoogtepunt op de werkvloer. Hij 
werkt voor Forest & Nature Lab en is een graag geziene me-
dewerker. Daarom werd hij in de bloemetjes gezet en verrast 
met een receptie. Een mooi gebaar van de medewerkers en een 
moment om te koesteren voor Tom.

11 | '15



NIEUW DAGBESTEDINGSCENTRUM 

Orthopedagogisch centrum Clara Fey in 
Brecht legt de focus op keuzevrijheid, de eigen-
heid van de cliënt en dialoog. Dat idee komt 
sterk terug in de dagbesteding. Ook samen-
werken met diensten is heel belangrijk. Om dat 
alles te kunnen realiseren, wordt er een nieuw 
dagbestedingscentrum in gebruik genomen.

09 | 05

IN SNELTREINVAART NAAR 
EEN ANDERE STRUCTUUR!

In 2015 zijn alle voorzienin-
gen binnen de sector omge-
vormd tot Flexibel Aanbod 
Meerderjarigen (FAM). Zowel 
voor FAM als voor de mul-
tifunctioneel centra (MFC) 
werd in de loop van het jaar 
gewerkt aan het definitief 
regelgevend kader dat vanaf 
2016 van kracht zal zijn. De 
regelgeving zal in grote mate 
een voortzetting zijn van 
de huidige praktijk van de 
beheersovereenkomsten. Wij 
hadden voor minderjarigen 
graag het behoud gehad 
van de tabel met gewichten 
om aangeboden functies te 
wegen om zo ook al ele-
menten van zorgzwaarte te 
kunnen meenemen in de 
financiering. Dat zou voor 
onze voorzieningen eindelijk 
zorgen voor rechtmatigheid. 
Voorlopig kregen we echter 
nog geen gehoor.

Het nieuwe decreet kinder-
opvang heeft er intussen een 
vol jaar praktijk opzitten en 
blijkt dat het niet eenvoudig 
is om flexibel om te springen 
met de vragen naar opvang. 
Het zal belangrijk zijn om in 
het komende werkjaar samen 
met het Vlaams Welzijns-
verbond de overheid aan te 
moedigen om de pijnpunten 
weg te werken.Het landschap 
welzijn en onderwijs herte-
kent zich in een sneltrein-
vaart. Naast het inhoudelijk 
pro-actief inspelen op die 
evoluties spoorde dit ook aan 
tot bezinning omtrent onze 
arbeidsorganisatie. Daarom 
gingen we met Flanders 
Synergy in zee om een struc-
tuur op poten te zetten die 
dicht aanleunt bij wat we 
vanuit onze missie en visie 
willen realiseren.

DÉ GEBEURTENIS VAN 2015  
IN BUSO DE REGENBOOG  

IN LIER?

Frauke stapte met succes over naar 
het secundair, Jonas kwam terug naar 
school dankzij een creatief individu-
eel traject, Femke kreeg de regel van 
drieën onder de knie, Fatima mocht 
uiteindelijk toch mee op de kennisma-
kingsdagen, een paar collega’s werden 
(groot)ouder, de spiksplinternieuwe 
OV1-werking liep al vlot, ’s middags was 
er heerlijke soep dankzij de leerlingen 
van de afdeling grootkeukenmedewer-
ker, de leerkrachten gaven Dave een 
zoveelste nieuwe kans, de leerlingen 
van winkelhulp bemanden een stand op 
een kerstmarkt,… Te veel om op te noe-
men. Kleine zaken die voor de betrok-
kenen een wereld van verschil maken.
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IRIS
Warme koffie

“Ik hou van mijn bewoners. Ik probeer in te spelen op hun 
verlangens en gevoelens en stel me in hun plaats. Ik heb bij-
voorbeeld graag dat mijn koffie warm is en ik beeld me in dat 
zij dat ook fijn vinden. Daarom zorg ik ervoor dat hun koffietje 
heet is als ik het klaarmaak. Die kleine dingen maken het 
leven van de bewoners mooier en mijn job waardevoller.” 

Myriam Goffin werkt al 20 jaar in orthopedagogisch centrum 
Saint-Lambert in Bonneville. Kwaliteit geven aan het leven van 
bewoners is voor haar zorgen dat haar mensen warme koffie 
krijgen in plaats van lauwe. 

Bezieling is...



JAN
“Het gezicht van een kind: 

onbetaalbaar”
“Sinds 1986 werk ik voor kinderen van 6 tot 12 
jaar die een licht mentale beperking hebben of 
gedrags- en emotionele stoornissen vertonen. 
Ik zie hoe zij elke dag nieuwe dingen leren. Dat 
is fantastisch. Het gezicht van een kind dat leert 
fietsen en voor de eerste keer in zijn leven zelf 
met de fiets een tochtje kan maken op straat: 
onbetaalbaar. Ik wil mijn verantwoordelijkheid 
opnemen en mijn ervaring doorgeven. Om onze 
zorg te verbeteren.”

Jan van der Heyden werkt als hoofdopvoeder in 
orthopedagogisch centrum Sint-Jozef in Gent. 
Hij kijkt bezield naar hoe de zorg de voorbije 
decennia is veranderd en op veel vlakken ook 
verbeterd. 'Zijn' kinderen worden er beter van. 

Bezieling is...
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onderwijs

ONDERWIJS IN BEWEGING
Dat onze onderwijskoepel 
kantelt van een niveauge-
oriënteerde organisatie naar 
een thematisch gerichte 
structuur staat symbool voor 
“onderwijs in beweging”. 
De besparingsmaatregelen 
en de vluchtelingencrisis 
zullen ook zeker hun invloed 
hebben op de werkvloer, het 
M-decreet krijgt een volledige 
uitvoering en een bestuurlijke 
optimalisatie en schaalver-
groting binnen het katholiek 
onderwijs is nakende. Gezien 
het belang van regionale 
samenwerking zijn we in 
alle regio’s in overleg met 
andere schoolbesturen voor 
de vorming van een nieuwe 
regionale netwerkvzw. Het 
is een intensief proces van 
dialoog waarvan het resultaat 
afhankelijk is van de bereid-
willigheid van alle part-
ners. Onze eigen basis- en 
secundaire scholen hebben 
reeds enkele jaren geleden 

een niveauoverstijgende 
beweging ingezet naar meer 
regionale samenwerking in 
clusters. Dat proces is het 
afgelopen jaar versneld. Per 
cluster is een directieteam 
aangesteld dat de verant-
woordelijkheid draagt voor 
het geheel. Zij bouwen verder 
een gemeenschappelijke 
boekhoud- en personeels-
dienst uit. Die evolutie wordt 
extra begeleid door onze 
eigen pedagogische begelei-
dingsdienst die meer inzet 
op ondersteuning van het 
schoolleiderschap en de orga-
nisatieontwikkeling. En ten 
slotte werd ook onze overkoe-
pelende organisatiestructuur 
aangepast met de start van 
een beheerscomité voor de 
sector van het gewoon onder-
wijs, zeg maar een mini-raad 
van bestuur. Dat ook externe 
experten daarin een zitje heb-
ben, is vernieuwend. 

2015



BAKSTEEN

Met een baksteen in de hand geeft Vlaams minister van On-
derwijs Hilde Crevits het startsein voor de eerstesteenlegging 
van de nieuwbouw van Viso Cor Mariae in Brakel. De leerlingen 
staan centraal op de avond en zorgen voor een hapje en drankje. 

BEESTIG

De leerkrachten van basisschool Sint-Augustinus in Brakel 
nemen deel aan Carnaval Brakel. Met een "beestige" act, een 
eigen carnavallied en een kar waar maandenlang hard aan ge-
werkt werd, winnen ze in de categorie "beste Brakelse groep".

GEZINSLEREN OP KINDERMAAT 
In het kader van Gezinsleren komen een tiental mama’s van de 
kleuterschool Sint-Michiel in leopoldsburg samen om te ont-
dekken hoe ze het leerproces van hun kind kunnen ondersteu-
nen. Ze krijgen les rond thema’s zoals voorbereidend rekenen 
of lezen, het nut van gezelschapsspelen, bewegingsopvoeding of 
voorlezen en voeren daarrond enkele opdrachten uit met hun 
kind. 

EEN KEI IN MUZISCHE VORMING

Vrije basisschool De Kei in Lierde krijgt een uitstekend doorlich-
tingsverslag voor de inspanningen die ze gedaan hebben voor 
het vak muzische vorming. Een hart onder de riem voor iedereen 
die hieraan meegewerkt heeft. 

09 | 01 16 | 01 22 | 01 08 | 02
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WAARGEBEURD 

Na een lange voorbereiding halen 22 leerlingen van Midden-
school Sint-Michiel in Leopoldsburg hun beste acteerprestaties 
boven voor ‘De Golf’ van Ron Jones, een toneelstuk gebaseerd 
op een waargebeurd experiment in een school in de VS in 1967. 
Meer dan 200 toeschouwers genoten van een top acteerpres-
tatie!

SPEKTAKEL ON STAGE 
Meer dan 100 leerlingen van de Sint-Laurensscholen Zelzate-
Wachtebeke geven tijdens ‘SL on Stage’ het beste van zichzelf. 
Het spektakel boordevol muziek, dans, woord en beeld is na 3 
jaar al een begrip in Zelzate. De school bulkt van het talent!

ST PAUL’S GOT TALENT 

“Vijf jaar geleden zocht ik naar een mogelijkheid om leerlingen 
met talent een podium aan te bieden. Er bestaan wel verschil-
lende gelegenheden zoals de 100-dagen show, maar daar vallen 
altijd leerlingen van tussen”, zegt Hadewijch Vermeire, leer-
kracht muziek en godsdienst in het Sint-Paulusinstituut in Gent. 
“Ik wou een show waar leerlingen van het 1e tot het 6e jaar, van 
eender welke campus, konden aan deelnemen.” Dat is gelukt. 
Tijdens de show ‘St Paul’s Got Talent’ staan alle leerlingen vol 
enthousiasme op het podium en bewijzen ze dat zowel kunnen 
dansen, zingen als muziek spelen. 

2.700

De leerlingen van basisschool Sint-Paulus in Hansbeke leren 
tijdens de projectweek in het kader van de Zuidactie heel wat 
over Congo. Het project leverde 2.700 euro op. Die opbrengst 
gaat integraal naar de Zuidactie van Fracarita Belgium, de NGO 
van de Broeders van Liefde. Maar het belangrijkste is dat de sa-
menhorigheid tijdens de week iedereen dichter bij elkaar brengt. 
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DE 7 HOOFDZONDEN

140 gedreven leerlingen van Sint-Victor werken mee aan ‘Sali-
gia’, een project rond de zeven hoofdzonden. Er wordt een heus 
parcours uitgestippeld dat de enthousiaste toeschouwers door-
heen de donkere kelders tot de sportzaal van de school leidt. 

VRIJWILLIGE HANDEN 
Heel wat leerkrachten, ouders en de directie komen tijdens 
de zomervakantie vrijwillig helpen om het nieuwe klimtuig van 
basis school Sint-Victor in Torhout te plaatsen. Dankzij hun hulp 
kunnen de kinderen een leuke eerste schooldag beleven. Leef 
happy!

SPEURTOCHT

De leerlingen en het personeel van het Sint-Eduardusinstituut 
in Merksem kunnen na 15 maanden geduld oefenen op 1 sep-
tember een frisse start nemen in spiksplinternieuwe school-
gebouwen. De school organiseert een leuke oriënterende 
fotospeurtocht doorheen de gebouwen!

LASAFDELING

Leerkrachten en leerlingen van het Technisch Heilig Hart-
instituut in Tessenderlo slaan de handen in elkaar om de las-
afdeling van de school aantrekkelijker te maken. De leerlingen 
ontmantelen de lasafdeling en een leerkracht trekt de binnen-
muren op. Door het goede teamwork en de bereidwilligheid om 
heel wat vrije uren op te offeren, is het resultaat fantastisch. 

08 | 05 26 | 08 01 | 09 01 | 09
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BIBBER EN BEEF  

De hoofdingrediënten van de Halloween-
tocht, georganiseerd door Basisschool 
Sint-Medardus in Ursel, zijn beweging, 
dans, drama en beeld. Het spektakel 
wordt toepasselijk afgesloten in de “Hal-
loweenbar” waar 450 ouders en kinderen 
terechtkunnen voor een fijne babbel, een 
drankje en… frietjes! 

WITTE STRIJD

Alle scholen van Sint-Job slaan de han-
den in elkaar voor de internationale Dag 
tegen Kansarmoede. In hun witste kleren 
gaan ze zingend en dansend de strijd aan 
tegen armoede door symbolisch witte la-
kens met alle namen van de kinderen aan 
elkaar te knopen. Een prachtig hoogte-
punt voor basisschool Maria Middelares!

FACELIFT

Om de eerstesteenlegging niet zomaar 
voorbij te laten gaan, organiseert Visitatie 
Mariakerke een teambuildingsdag waar-
bij de school een facelift krijgt. “In ware 
Fata-Morgana-stijl daagt burgemeester 
van Gent, Daniël Termont, de school uit 
en legt 5 doelstellingen vast – elk team 
krijgt zo een doelstelling toebedeeld”, 
vertelt leerkracht Stijn Maenhaut. “We 
kijken vol verwachting uit naar de fees-
telijke opening van de prachtige nieuw-
bouw.”

'ZAKKEN'

Het Emmaüsinstituut in Aalter werkt aan 
een school waar leerlingen met verschil-
lende talenten samen kunnen leren en 
waarbij niemand hoeft te ‘zakken’. Het 
resultaat tot nu toe mag er zeker al zijn. 
Verschillende vormen van ongelijkheid 
worden weggewerkt en er wordt één ge-
meenschappelijke campus gecreëerd. 
Er wordt ook voor gezorgd dat leerlingen 
uit het buitengewoon onderwijs hier hun 
plekje krijgen. 

17 | 1217 | 10 23 | 10

(SPEEL)MAATJES  

De leerlingen van basisschool Sint-
Laurens in Zelzate kunnen zich elke 
maandag- en donderdagmiddag volle-
dig uitleven met het spelconcept ‘speel-
maatjes op school’. Het initiatief van de 
Stichting Vlaamse Schoolsport stimu-
leert leerlingen van het 6de leerjaar om 
activiteiten te begeleiden voor het eerste 
leerjaar. 

03 | 09 13 | 11

CLOUSEAU IN BRAKEL

Net voor de herfstvakantie blikken de 
leerlingen en leerkrachten van basis-
school Sint-Augustinus in Brakel een 
origineel filmpje in voor een wedstrijd 
van Clouseau. Tegen hun verwachtingen 
in winnen ze de wedstrijd en mogen ze 
Clouseau onder luid gejuich verwelko-
men. Deze fantastische dag kunnen de 
kinderen afsluiten met een handtekening 
en een foto van Koen en Kris. 

31 | 12



KWALITEIT EN ZORG 
GAAN SAMEN VOOR GOED 

ONDERWIJS!
We zijn enthousiast over ons 
nieuw opvoedingsproject. 
Belangrijke vernieuwingen 
zijn aandacht voor inspi-
ratie, voor diversiteit en 
multiculturaliteit. De school 
is een oefenplaats voor het 
samenleven ‘in verschil’, 
een echte katholieke dia-
loogschool. Ook het werken 
met en het ontwikkelen van 
talenten, het inzetten op 
teamwork, aandacht voor 
de professionaliteit van de 
leerkracht en verder werken 
aan inclusief onderwijs zet-
ten we graag in de spotlights. 
Samenhangend daarmee 
werd ook een nieuwe visie op 
godsdienstonderricht boven 
de doopvont gehouden. Het 
uiteindelijke doel van ons 
godsdienstonderricht is dat 
mensen in staat zijn zich 

zinvol in het leven te situeren 
en levensbeschouwelijk ver-
antwoorde keuzes te maken. 
Leerlingen centraal stellen en 
godsdienst benaderen vanuit 
de basisstructuur van gelo-
ven vormen daarbij onze twee 
uitgangspunten. Dat in prak-
tijk brengen, is een uitdaging 
die onze scholen graag aan-
nemen! Nieuwe richtingen 
met technologie (STEM), ICT, 
duaal leren en talrijke initia-
tieven van onthaalonderwijs 
voor anderstaligen zijn daar 
een voorbeeld van. Kwaliteit 
en zorg gaan dus wel degelijk 
samen voor goed onderwijs! 
Een tiental scholen introdu-
ceren daarbij principes van 
innovatieve arbeidsorganisa-
tie om met meer teamwerking 
de goesting en de onderwijs-
kwaliteit te verhogen.
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LUC  
“Moeite doen, loont de moeite”

“Sinds 2015 kunnen hogerbegaafde leerlingen met gedrags- en emotionele stoor-
nissen en autisme les volgen op de campus van een school voor gewoon in plaats van 
buitengewoon onderwijs. Klaslokalen en speelplaatsen anders inrichten, een nieuwe 
pedagogische visie, kennis van medewerkers uit gewoon en buitengewoon onderwijs 
samenbrengen, de googlelaptop ‘chromebook’ gebruiken in de klas, individuele han-
delingsplanning opstellen, leerkrachtenteams bouwen rond leerlingen, orthopedago-
gen voor de klas zetten. Dat is niet evident. Maar ik voel vertrouwen, aanvaarding, 
verbondenheid. En ik zie leerlingen die kansen krijgen en openbloeien. Moeite doen, 
loont de moeite. Geloof mij. Wij moeten ons aanpassen aan de noden en mogelijk-
heden van de jongeren en niet omgekeerd. Is er iemand die mij kan vertellen waarom 
we dat niet zouden doen?”

Luc Van Baelen is pedagogisch directeur van BuSO Sint-Ferdinand in Lummen. Hij 
is trots om sinds 2015 opleidingsvorm 4 (OV4) aan te kunnen bieden op de campus 
van Sint-Michiel, een school voor gewoon onderwijs in Leopoldsburg. Hogerbegaafde 
leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen en autisme kunnen daardoor in 
een gewone school les volgen. 

Bezieling is...



IRIS   
Stilstaan bij de ander

“Ik wil de ogen van mijn leerlingen open trekken. Ze zijn al-
lemaal meter of peter van vluchtelingen die hier op onze 
campus les volgen. Fruitspiezen maken, pictionary, kubb, 
speeddate, samen lunchen. Een jongen uit Ghana vertelde 
hoe blij hij is dat hij hier geen stokslagen meer moet on-
dergaan. Dat is aangrijpend. Hoe meer verhalen ik hoor, hoe 
gemotiveerder ik word om voort te doen. Een goeie job, een 
diploma, een gezin, ijsjes of voetbal: hun achtergronden zijn 
verschillend, maar hun verlangens gelijk. We moeten elkaar 
leren kennen en onszelf herkennen in de ander. Integratie is 
geen vingerknip. Het is een empathisch proces.”

Iris is leerkracht cultuur- en gedragswetenschappen in het 
Sint-Victorinstituut in Turnhout. Haar rol als leerkracht is voor 
haar meer dan kennis over brengen. Ze wil op een bezielde 
manier dat haar  leerlingen als mens stilstaan bij de ander, 
die anders is, maar toch in de eerste plaats gewoon een mens 
zoals jij en ik.

Bezieling is...
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 economie

2015

PLUS- EN MINPUNTEN VAN 
EEN NIEUW BELEID

2015 kondigde zich aan 
als het jaar van de grote 
verandering. Na jaren van 
voorbereiding zou het maat-
werkdecreet eindelijk van 
start gaan. Op 1 april 2015 
hielden sociale en beschutte 
werkplaatsen op te bestaan 
en werden ze omgevormd 
tot maatwerkbedrijven. De 
kracht van de verandering is 
dat elke beoogde medewerker 
een werkondersteuningspak-
ket (WOP) krijgt dat op zijn 
maat wordt gemaakt en min-
stens om de vijf jaar wordt 
geëvalueerd. Het WOP omvat 
naast de loonpremie ook 
een begeleidingspremie. Dat 
laatste wordt  ingezet voor 
een kwalitatieve begeleiding 
op de werkvloer, naast het 
ontwikkelen en opmaken 
van een persoonlijk ontwik-

kelingsplan (POP). Belangrijk 
pluspunt van het nieuwe 
beleid is dat personen met 
een ernstige psycho-sociale 
problematiek sneller naar 
een tewerkstelling in de 
sociale economie geleid kun-
nen worden en niet langer 
passief moeten afwachten 
tot ze vijf jaar uitkeringsge-
rechtigd werkloos zijn. Met 
de uitvoeringsbesluiten werd 
één en ander concreter maar 
de eerste jaarhelft kenmerkte 
zich door nog tal van ondui-
delijkheden. Zo kwam er 
slechts gaandeweg zicht op 
de (overgangs-) financiering 
voor de maatwerkbedrij-
ven. De minister erkende de 
problemen en zocht naar een 
oplossing, maar die liet op 
zich wachten tot in december. 



NIEUWE KANSEN OP WERK 

Buurt & Co in Roeselare wordt opgericht. Het is een bundeling 
van lokale diensteneconomie activiteiten en omvat verschillende 
deelprojecten, zoals dierenasiel Roeselare en buurtdienst Win-
gene. Samen werken er 17 doelgroepmedewerkers en 6 mensen 
in de omkadering. De projecten breiden nog steeds uit en ook 
mensen met statuten zoals Artikel 60 of vrijwilligers krijgen de 
kans om bij de vzw te werken.  

TOPJAAR

2015 is een topjaar voor de groendienst van het Tewerkstel-
lingsinitiatief Kanunnik Triest in Brussel.  Twee omvangrijke 
nieuwe opdrachten breiden dienstverlening uit. Voor het onder-
houd van het domein van Arenberg wordt een contract van 6 jaar 
afgesloten met de K.U.L . en ook het groenonderhoud van de Mi-
litaire Domeinen in Peutie, Melsbroek en Nederoverheembeek 
wordt de volgende 3 jaar door de mensen van TWI onder handen 
genomen.  Om dat allemaal vlot te laten verlopen, zijn nieuwe 
medewerkers aangetrokken en drie collega’s van maatwerk-
bedrijven ingeschakeld.

ANDERS ORGANISEREN 

In augustus wordt  het ESF-project “Anders organiseren” goed-
gekeurd voor maatwerkbedrijf De Enter in Brecht. Daarmee 
wil de Enter onder andere evolueren naar een procesgerichte 
organisatie met meer flexibiliteit, meer innovatie en meer pro-
ductiviteit. 

 

EEN PLEKJE OP DE UCO-SITE

Het maatwerkbedrijf De Sleutel in Gent koopt een gedeelte van 
de UCO-site in Gent aan. Alle Gentse activiteiten van De Sleutel 
krijgen er in de toekomst hun onderkomen. Daarnaast treden 
er ook twee externe bedrijfsleiders toe tot de raad van bestuur. 
Daarmee wil De Sleutel een belangrijke stap zetten om meer 
commercieel te werken, bijvoorbeeld bij de re-integratie in de 
maatschappij van mensen met een verslavingsgeschiedenis.

01 | 04 06 | ’16 08 | ’16 10 | ’16
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2 MAATWERKBEDRIJVEN WERKEN SAMEN

De Werkplaats in Malle start op. “De Werkplaats” is een samen-
werking tussen maatwerkbedrijf De Enter en Monninkenheide. 
Er zijn twee tewerkstellingsinitiatieven samengebracht. Een tex-
tielsorteeratelier (vanuit De Enter) voor mensen die wat verder 
van de arbeidsmarkt afstaan en een kurkatelier (vanuit Monnin-
kenheide) voor mensen met een verstandelijke beperking.

BEZIELD EN BEGEESTERD  
Na 10 jaar vol bezieling en begeestering aan het roer van De 
Winning te hebben gestaan, gaat algemeen directeur Edwin 
Michiels met pensioen. Met zijn 4H-management (Honesty, 
 Humility, Humanity en Humor) genoot hij het volle vertrouwen 
van medewerkers en bestuur en kende De Winning een sterke 
groei. Zijn laatste werkdag gaat dan ook niet ongezien voorbij. 
Er wordt uitgebreid afscheid genomen en iedereen wuift hem 
persoonlijk uit.  

200 HONGERIGE MAGEN

Dankzij de inzet van een enthousiast team vrijwilligers worden 
200 hongerige magen gestild tijdens de eerste winterbarbecue 
van bioboerderij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen. Er 
worden ook heel wat perspectieven geopend voor een vernieuw-
de infrastructuur. Een groot succes!
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NIET TREUREN, MAAR 
CREATIEF EN INNOVATIEF 

DENKEN!
Twee beschutte werkplaatsen 
trokken in 2015 naar de Raad 
van State om de uitvoerings-
besluiten, de overgangsfi-
nanciering in het bijzonder, 
aan te vechten en begin 2016 
schorste de Raad van State 
die uitvoeringsbesluiten. 
We hopen dat er alsnog snel 
een constructieve oplossing 
gevonden kan worden om 
uit deze lastige situatie te 
geraken. 
Daarnaast werden in 2015 
de gevolgen van de zesde 
staatshervorming merkbaar. 
De minister van Werk had 
aangekondigd dat hij zou 
snoeien in deze complexe en 
weinig doorzichtige reeks van 
maatregelen. De werkerva-
ringsprojecten (WEP) kregen 
als eersten te horen dat ze 
stopgezet zouden worden. 
Dat gebeurde al eind sep-
tember 2015. De erfopvolger 
‘intensief werkplekleren’ 

kreeg voor een beperkte 
periode een subsidiekader 
om dan resoluut op de markt 
te worden gegooid via een 
aanbesteding. Het Steunpunt 
Lokale Netwerken (SLN), 
de koepel van de niet-com-
merciële derden, zette alle 
middelen in en vond zichzelf 
opnieuw uit. Voortaan gaan 
ze door het leven als ‘Werk-
plekarchitecten’ en werpen ze 
zichzelf op als promotor van 
de inclusieve arbeidsmarkt. 
Ondanks het wijzigende 
beleidskader en de beleids-
onzekerheid die de vele 
veranderingen met zich 
meebrengen, doorstonden 
onze sociale economie 
ondernemingen de storm. De 
kernspreuk was: niet treuren 
om wat was, maar creatief 
en innovatief, focussen op 
de nieuwe mogelijkheden 
die het nieuwe beleidskader 
zeker ook zal brengen!
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van onze organisatie

Walter Verniers (directeur) 
en Piet De Muynck 
(coördinator van de 
werkgroep promo) 
zorgden met een nieuwbouw ervoor 
dat het Emmaüsinstituut in Aalter 
helemaal klaar is voor het onder-
wijs van de toekomst. Dat betekent 
meer kwaliteit, maar vooral een 
beter welbevinden van leerlingen en 
leerkrachten. 

Structuur   cijfers
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CONGREGATIE
BROEDERS VAN LIEFDE
SINT-VINCENTIUSREGIO

ORGANISATIE
BROEDERS VAN LIEFDE

* de vzw De Broeders van Liefde stelt haar patrimonium ter beschikking aan de hele groep
** de centrale coördinatiestaf staat ten dienste van de hele groep
*** psychiatrische centra Vlaanderen en Wallonië
**** vzw Tewerkstellingsinitiatieven Kanunnik Triest, vzw Werkspoor, vzw De Enter, vzw Werkervaring De Sleutel,
 vzw Sociale Werkplaats De Sleutel en De Winning, vzw Den Diepen Boomgaard
***** in voorbereiding 

 IS HET BESTE MEDICIJN 
TEGEN EEN BURN-OUT
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GEWOON ONDERWIJS
BASISONDERWIJS

EMMAÜS > AALTER
SINT-AUGUSTINUS > BRAKEL
KLEUTERSCHOOL VALKENBERG > BRAKEL
SINT-PAULUS > DRONGEN
SINT-PAULUS E. DE DEYNE EN R. NOVARUM > GENT
SINT-PAULUS OTTERGEMSESTEENWEG > GENT
SINT-PAULUS SMIDSESTRAAT > GENT
SINT-PAULUS > HANSBEKE
SINT-FRANCISCUS > KNESSELARE
SINT-MICHIEL > LEOPOLDSBURG
DE KEI > LIERDE
SINT-GEROLF > MERENDREE
SINT-EDUARDUS > MERKSEM
SINT-VINCENTIUS > NEVELE
SINT-PAULUS > SINT-DENIJS-WESTREM
MARIA-MIDDELARES > SINT-JOB-IN-'T-GOOR
HARTELU(S)T > TESSENDERLO
KLEUTERSCHOOL SCHOOT > TESSENDERLO
SINT-VICTOR > TURNHOUT
SINT-MEDARDUS > URSEL
SINT-LAURENS PERSYNPLEIN & DORP > WACHTEBEKE
SINT-LAURENS OVERSLAG > WACHTEBEKE
SINT-LAURENS ASSENEDESTEENWEG > ZELZATE
SINT-LAURENS PATRONAGESTRAAT > ZELZATE

SECUNDAIR ONDERWIJS

EMMAÜS > AALTER
VISO COR MARIAE > BRAKEL
SINT-PAULUS > GENT
SINT-MICHIEL > LEOPOLDSBURG
VISITATIE > MARIAKERKE
SINT-EDUARDUS > MERKSEM
TECHNISCH HEILIG-HART INSTITUUT > TESSENDERLO
SINT-VICTOR > TURNHOUT
SINT-LAURENS > ZELZATE/WACHTEBEKE

INTERNATEN

SINT-PAULUS > GENT
SINT-VICTOR > TURNHOUT
SINT-LAURENS > WACHTEBEKE

SOCIALE ECONOMIE
VZW DE ENTER > BRECHT
VZW SOCIALE WERKPLAATS DE SLEUTEL > GENT
DE WINNING > LUMMEN
VZW BUURT EN CO > ROESELARE
VZW WERKSPOOR > ROESELARE
VZW TWI KANUNNIK TRIEST > WOLUWE
VZW DEN DIEPEN BOOMGAARD > GRIMBERGEN

ORTHO(PED)AGOGISCHE ZORG
WELZIJN - BUITENGEWOON ONDERWIJS

ORTHO-AGOGISCH CENTRUM CIRKANT > AARTRIJKE
ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM HUIZE TERLOO > BELLINGEN
CENTRE ORTHO-AGOGIQUE SAINT-LAMBERT > BONNEVILLE
CENTRE SAINT-LAMBERT > BONNEVILLE
ECOLE PROF. SEC. INFÉRIEURE ST-LAMBERT > BONNEVILLE
ORTHO-AGOGISCH CENTRUM CLARA FEY > BRECHT
MFC CLARA FEY > BRECHT
FAM CLARA FEY > BRECHT
BUBAO SINT-RAFAËL > BRECHT
BULO KRISTUS KONING > BRECHT
BUSO KRISTUS KONING > BRECHT
KONINKLIJK ORTHOPEDAGOGISCH INSTITUUT WOLUWE > BRUSSEL
MFC KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE > BRUSSEL
BUBAO KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE > BRUSSEL
BUSO KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE > BRUSSEL
ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM SINT-JOZEF > GENT
MFC SINT-JOZEF > GENT
BULO SINT-JOZEF > GENT
BUSO SINT-JOZEF > GENT
BUSO SINT-JULIAAN > GENT
VIBSO LEIELAND > MACHELEN
OOOC DE TWIJG > GENT
KONINKLIJK ORTHO-AGOGISCH CENTRUM SINT-GREGORIUS
> GENTBRUGGE
MFC SINT-GREGORIUS > GENTBRUGGE
FAM DE BEWEGING > GIJZENZELE
BUBAO SINT-GREGORIUS > GENTBRUGGE
BUSO SINT-GREGORIUS > GENTBRUGGE
ORTHO-AGOGISCH CENTRUM SINT-JAN DE DEO > HANDZAME
ORTHO-AGOGISCH CENTRUM HET ROERHUIS > LEUVEN
ORTHO-AGOGISCH CENTRUM SINT-FERDINAND > LUMMEN
MFC SINT-FERDINAND > LUMMEN
FAM SINT-FERDINAND > LUMMEN
DEN BLINKER  > LUMMEN
BUSO SINT-FERDINAND > LUMMEN
ORTHO-AGOGISCH CENTRUM SINT-IDESBALD 
MFC SINT-IDESBALD > ROESELARE
FAM SINT-IDESBALD > ROESELARE
BUBAO SINT-IDESBALD > ROESELARE
BUSO SINT-IDESBALD > ROESELARE
OOOC DE LUWTE > SLYPSKAPELLE
ORTHO-AGOGISCH CENTRUM BR. EBERGISTE > VURSTE
BUBAO DE REGENBOOG > KESSEL
BUSO DE REGENBOOG > LIER

KINDERDAGVERBLIJVEN

KINDERDAGVERBLIJF ZWALMNESTJE > BRAKEL
KINDERDAGVERBLIJF WOLULAND > BRUSSEL
KINDERDAGVERBLIJF KINDERVREUGD > WACHTEBEKE

41Structuur & cijfers van onze organisatie 



VERZORGINGSINSTELLINGEN
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

P.C. SINT-AMANDUS > BEERNEM 
U.P.C. SINT-KAMILLUS > BIERBEEK 
P.C. BROEDERS ALEXIANEN > BOECHOUT 
P.C. SAINT-MARTIN > DAVE 
P.C. DR. GUISLAIN > GENT 
CENTRA VOOR DRUGHULPVERLENING EN PREVENTIE DE SLEUTEL > GENT 
P.Z. SINT-ALEXIUS > GRIMBERGEN 
P.C. ZOETE NOOD GODS > LEDE 
PSYCHO-SOCIAAL CENTRUM > LEUVEN 
P.C. ST.-BERNARD > MANAGE 
P.C. SINT-AMEDEUS > MORTSEL 
ALEXIANEN ZORGGROEP > TIENEN 
P.C. SINT-JAN-BAPTIST > ZELZATE 
V.Z.W. ASSTER > SINT-TRUIDEN 

OUDERENZORG

HUIZE SINT-ARNOLD > BEERNEM 
WOON- EN ZORGCENTRUM MARIATROON > DENDERMONDE
WOON- EN ZORGCENTRUM ST.-ALEXIUS > TIENEN
WOON- EN ZORGCENTRUM HUIZE NAZARETH > TIENEN
KLOOSTER-RUSTOORD SINT-JAN > ZELZATE

CONGREGATIONELE INITIATIEVEN
ARMOEDEBESTRIJDING

HUIZE TRIEST- GEMEENSCHAPSHUIS TABOR > GENT
LES SAUVERDIAS > JAMBES

OPVANG VOOR MENSEN MET ZINGEVINGSVRAGEN

HUIZE BETANIË > KNESSELARE

OPVANG VOOR MENSEN MET HIV/AIDS

EFFETA > RONSE

VORMING

VORMINGSCENTRUM GUISLAIN > GENT

VERSTILLING, VERDIEPING, VERBINDING

MENAS > SINT-MARIA-AALTER

NGO

VZW FRACARITA BELGIUM



Naast België zijn de Broeders van Liefde in nog 30 andere 
landen actief in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg 
voor mensen met een beperking en het onderwijs. 

KERNCIJFERS OP 31/12/2015

VERZORGINGSINSTELLINGEN

Capaciteit 

PSYCHIATRISCHE CENTRA – AANTAL BEDDEN/PLAATSEN 5.965
OUDERENZORG – AANTAL BEDDEN 427
DE SLEUTEL – AANTAL BEGELEIDINGEN/JAAR 

RESIDENTIEEL 76
AMBULANT 23.949

Aantal personeelsleden

PSYCHIATRISCHE CENTRA EN DE SLEUTEL 6.507

OUDERENZORG 349
 

WELZIJN - BUITENGEWOON ONDERWIJS

Aantal bewoners/cliënten/leerlingen

ORTHO(PED)AGOGISCHE ZORG 3.128
BUITENGEWOON ONDERWIJS 3.660
KINDEROPVANG 265

Aantal personeelsleden

ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG 3.117
BUITENGEWOON ONDERWIJS 1.500
KINDEROPVANG 23
 

GEWOON ONDERWIJS

Aantal leerlingen

BASISONDERWIJS  7.889
SECUNDAIR ONDERWIJS  6.155

Aantal personeelsleden

BASISONDERWIJS   675
SECUNDAIR ONDERWIJS  950 
 

SOCIALE ECONOMIE

Aantal doelgroepmedewerkers  628
Aantal omkaderingspersoneelsleden  200

België

Brazilië

Burundi

Canada

Centraal Afrikaanse 

Republiek

China

Ethiopië

Filippijnen

Ierland

India

Indonesië

Italië

Ivoorkust

Japan

Kenia

Nederland

Nicaragua

Pakistan

Papoea-Nieuw-Guinea

Peru

R.D. Congo

Roemenië

Rwanda

Sri Lanka

Tanzania

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Vietnam

Zambia

Zuid-Afrika


