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Op de beleidsdag van Broeders van 
Liefde werkte ik samen met een 130-tal 
directeurs rond de thema’s diversiteit en 
inclusie. Het eerste wat me opviel was 
hun open houding: iedereen nam deel 
aan de gesprekken en durfde zich kwets-
baar op te stellen. Directieleden deelden 
hun vragen, onzekerheden, twijfels en 
bedenkingen. Die bereidheid is de eerste 
en meest belangrijke stap. 

Maar is er meer nodig. Er moet voldoen-
de draagvlak zijn om diversiteit en inclu-
sie echt te verwezenlijken.  Broeders van 
Liefde zet sterk in op inclusie van kwets-
bare doelgroepen in onze maatschappij 
en toch is het bijna onvermijdelijk dat 
mensen onbewust in hokjes worden 
gestopt. Stel jezelf eens de vraag: Welke 
hokjes en misverstanden leven er bij jou 
over de doelgroepen waar je mee werkt?

Diversiteit en inclusie bieden een reële 
meerwaarde voor de werking van een 
organisatie en zijn een verrijking binnen 
een team, maar enkel als we loskomen 
van vooroordelen. Doen we dit niet, 
dan ontstaan frustraties en valkuilen. 
Daarom is het zo belangrijk om weer-
stand, onderliggende overtuigingen en 
spanningen bij jezelf en anderen te ach-
terhalen en te bespreken. Dat vraagt tijd, 
inspanning en lef, want het is niet altijd 
het meest eenvoudige pad. Vertrouwen, 

openheid en exploreren van wat er leeft, 
zijn dé sleutels om dit te doen slagen.

Sommige mensen zijn bang van diver-
siteit of weten er geen weg mee. Dat is 
nergens voor nodig, het is iets van ons 
allemaal. Uiteindelijk is iedereen ver-
schillend. Eens we dat beseffen, kunnen 
we kijken naar wat ons verbindt. We 
delen talenten, waarden en normen en 
streven als team of organisatie samen 
naar een gemeenschappelijk doel. Dat 
gemeenschappelijk doel en die waarden 
hebben niets te maken met het vrouw/
man zijn, het cijfer op onze bankreke-
ning, het wel of niet hebben van een be-
perking of van een migratieachtergrond. 
Nee, ze zijn in ons vervlochten, los van 
bepaalde kenmerken en eigenschap-
pen. Wij zijn meer dan de som van onze 
 delen.

De missie van Broeders van Liefde luidt: 
geïnspireerd en verbonden, in beweging 
met mensen. Mensen met al hun hoekjes 
en kantjes, niet als slechts één stukje van 
zichzelf. Dat is meteen ook de kern van 
diversiteit en inclusie. 
Het zaadje is geplant, de bereidheid om 
het te laten groeien is aanwezig. Dat is 
al heel wat. Maar zaadjes hebben water 
nodig om te ontkiemen. Geen vruchten 
zonder bloei. Het is tijd voor de volgende 
stap: er samen werk van maken. 

ALLES BEGINT MET 

BEREIDHEID.

“Diversiteit, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn we allemaal”

R a c h i d a  C o a c h i n g 

Rachida studeerde 
toegepaste psychologie, 
sociologie en intercultureel 
management. Door haar 
eigen diverse culturele 
achtergrond ging ze op 
zoek naar een manier 
om de diversiteit binnen 
zichzelf te accepteren, 
verzoenen en verbinden. 
Dat trok ze door in haar 
professionele leven. Ze 
sensibiliseert, ondersteunt 
en begeleidt organisaties 
en ondernemingen bij het 
creëren van meer ruimte 
voor diversiteit en inclusie. 
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weerspiegelingwat we geloven

Diversiteit en inclusie. Het is iets waar we als organisatie heel sterk op willen inzetten. 
Het is iets dat integraal gedragen moet worden op alle niveaus en bij alle betrokkenen 
binnen de organisatie. En het is iets waar we een duidelijke visie over hebben die we op 
een geïntegreerde wijze willen toepassen op verschillende beleidsdomeinen.

WAT WE 
GELOVEN
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weerspiegelingwat we geloven

ONZE 10 
UITGANGSPUNTEN… 

01 Wij merken elke dag dat diversiteit veel 
gezichten kent. Het is de menselijke 
verscheidenheid in al haar vormen. 

02 Wij vinden diversiteit verrijkend en dromen 
ervan bij te dragen aan een open, verdraagzame 
en plurale samenleving.

03 Wij vertrekken vanuit christelijke 
inspiratie waarin waarden als tolerantie, 
vergevingsgezindheid, solidariteit en 
mededogen centraal staan.

04 Wij zien inclusie niet als een bijkomende 
opdracht, maar als een kans om onze blik te 
verruimen en de vele opdrachten waarvoor we 
staan beter te vervullen. 

05 Wij ervaren het als een continu proces van ons 
openstellen voor inclusie, exploreren van wat 
ons verbindt en waar we verschillen, en het 
creëren van een plek voor die verschillen. 

06 We erkennen en gaan in dialoog over 
verschillen. We waarderen ze en benutten de 
verscheidenheid ten goede.

07 We zetten in op motivatie, capaciteit en 
omgeving. Want geïnspireerd worden is 
de eerste stap, een verandering in gedrag 
teweegbrengen is de volgende. 

08 Wij willen gelijke kansen voor alle 
medewerkers en een evenwaardig aanbod in 
zorg- en onderwijsomgeving voor alle cliënten. 

09 Wij geloven dat het ons kan lukken om elke 
vorm van diversiteit te omarmen, ook al lijkt dat 
niet altijd even gemakkelijk. 

10 Wij zullen blijven werken aan dit positief 
diversiteits- en inclusiebeleid met vallen en 
opstaan, in beweging met mensen, geïnspireerd 
en verbonden.

— 5



ONZE ORGANISATIE MOET EEN 

WEERSPIEGELING 
ZIJN VAN DE SAMENLEVING

WAT WE 
VOELEN

Stagiaire en patiënt tijdens m
uziekactiviteit in leefgroep D

e Vleugel, O
C

 H
et Roerhuis.



We hebben allemaal al gehoord 
van diversiteit en inclusie, maar 
wat verstaan jullie onder deze 
begrippen? 
Raf De Rycke: “Diversiteit volgens 
het groot woordenboek Van Dale 
betekent letterlijk verscheidenheid. 
Spontaan denken we hierbij vaak 
aan het onderscheid allochtoon-au-
tochtoon, maar er zijn nog veel an-
dere kenmerken of gedragingen op 
basis waarvan we van elkaar ver-
schillen. Het is het besef dat elk in-
dividu uniek is en dat er verschillen 
zijn tussen mensen op het gebied 
van geslacht, etnische afkomst, met 
of zonder beperking, burgerlijke 
staat, seksuele geaardheid,… De ter-
minologie van diversiteit is vrij be-
schrijvend. Het is ook geen doel op 
zich. Het doel is inclusief werken: 
het insluiten in de samenleving 
van zo veel mogelijk mensen, ook 
mensen uit achtergestelde groepen. 
Daarom verkiezen we bij Broeders 
van Liefde om de woorden ‘diversi-
teit’ en ‘inclusie’ in eenzelfde adem 
te gebruiken. Voor ons zijn die on-
losmakelijk verbonden.”
Br. Veron Raes: “De droom is in-
derdaad de volwaardige deelname 
aan de samenleving van elke mens, 
op gelijke voet met anderen. Daar 
moeten we naar streven. Inclusie 
betekent echter niet dat alle men-
sen hetzelfde moeten hebben of 
krijgen, maar eerder dat er gekeken 
wordt wat elk individu nodig heeft 

om te kunnen participeren in de 
samenleving in zijn huidige vorm. 
Neem nu de sociale economie. Een 
tewerkstelling daar is bedoeld als 
tussenstap, maar in de werkelijk-
heid is het vaak niet mogelijk om 
door te stromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Ik geloof dat veel 
afhangt van de mensen waarmee 
je werkt, hun visie op inclusie en 
of zij bereid zijn energie te steken 
in het opvangen en begeleiden van 
mensen die dat nodig hebben. Dat 
is moeilijk afdwingbaar, maar ik 
koester toch hoop dat we hier ver-
der in zullen evolueren.”

Waarom hecht onze organisatie 
zoveel belang aan een diversiteits- 
en inclusiebeleid?
Raf De Rycke: “We leven niet lan-
ger in een diverse, maar in een su-
perdiverse samenleving. Toch heb-
ben we nog steeds de neiging om 
mensen te groeperen op basis van 
kenmerken en hen ook eenzijdig 
te benaderen vanuit één van deze 
kenmerken. Dat kan uitmonden 
in ongelijkheid en discriminatie, 
waarden waar wij ons absoluut van 
willen distantiëren. De superdiver-
siteit is een uitdaging binnen zorg 
en onderwijs en wij moeten ons zo 
weten te organiseren dat we met de 
diversiteit in onze organisatie een 
meerwaarde kunnen creëren voor 
onze cliënten en medewerkers. Zo 
kan meer diversiteit binnen een 

team zorgen voor meer inzichten, 
maar ook voor meer voeling met 
bepaalde patiënten en leerlingen. 
Neem bijvoorbeeld cultuursensitie-
ve zorg: door rekening te houden 
met iemand zijn culturele achter-
grond en medewerkers te betrekken 
die de cultuur delen, is het makke-
lijker om een persoon te begrijpen, 
diagnoses te stellen en bijgevolg de 
gepaste hulp aan te bieden.”

Is de aandacht voor diversiteit en 
inclusie een constante doorheen 
de geschiedenis van Broeders van 
Liefde?
Br. Veron Raes: “Inclusie zit in de 
wortels van onze organisatie. Het 
niet uitsluiten van mensen, mensen 
kansen geven en opkomen voor de 
zwakkeren: dat is de kern van het 
christelijk geloof. Inclusie zit dus al 
van dag één in ons DNA, maar komt 
nu met de huidige maatschappij 
meer expliciet aan bod. Diversiteit 
is een meer recent verhaal. Wij 
zijn met de Belgische congregatie 
Broeders van Liefde gestart met een 
duidelijk katholieke insteek. Diver-
siteit was geen prioriteit, al moet ik 
zeggen dat er in die tijd ook gewoon 
minder sprake van was. Ik ben op-
gegroeid in een samenleving waar 
de grootste diversiteit zich uitte in 
de groepen gelovig versus niet ge-
lovig. Maar de maatschappij is een 
dynamisch gegeven en diversiteit 
heeft nieuwe vormen aangenomen. 

R a f  D e  R y c k e  &  B r o e d e r  Ve r o n  R a e s

Diversiteit en inclusie. Die twee begrippen staan vandaag hoog op de agenda van Broeders 
van Liefde. Waarom hechten wij hier steeds meer belang aan en hoe krijgen ze een plek 

binnen de organisatie? Raf De Rycke en broeder Veron Raes over valkuilen, groeikansen en 
de ultieme droom. “We hebben reeds een lange weg afgelegd maar we moeten nog een heel 

eind verder. Met vallen en opstaan kom je echter ook op je bestemming.”
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Wij hebben ons hier doorheen de 
jaren meer voor opengesteld en 
hard ingezet op dialoog. Dat is een 
belangrijk gegeven om elkaar te 
begrijpen en harmonieus te kunnen 
samenleven. Exclusief denken past 
daar niet onder en hoort ook niet 
thuis in onze christelijke waarden. 
Diversiteit en inclusie des te meer.”

Van een organisatie als Broeders 
van Liefde wordt sociaal 
ondernemerschap verwacht. Hoe 
leg je daar de link met diversiteit 
en inclusie?
Raf De Rycke: “Sociale onderne-
mers worden geacht te bouwen 
aan een inclusieve werking van 
hun organisatie. Anders kunnen 
we moeilijk het adjectief “sociaal” 
waarmaken. Diversiteit is een com-
plexe uitdaging, maar mag niet als 
een bedreiging, wel als een kans ge-
zien worden. Rekening houden met 
de verschillen tussen medewerkers 
in een organisatie ligt niet voor de 
hand. Sociale ondernemers moe-
ten zichzelf de vraag stellen of ze 
voldoende representatief zijn voor 
de maatschappij waarin ze functi-
oneren. Het gaat dan op de eerste 
plaats over de representativiteit op 
het niveau van de dienstverlening 
die we aanbieden.” 

Sommige buitenstaanders zien de 
organisatie Broeders van Liefde 
vooral als blanke oudere mannen 
die zeer traditioneel en katholiek 
zijn…
Br. Veron Raes: “Ik kan daar op 
een manier wel inkomen. Hoe je 
het ook draait of keert, er zit een 
kern van waarheid in. De organi-
satie Broeders van Liefde is nauw 
verwant aan de congregatie Broe-
ders van Liefde, en dat zijn vooral 
oudere mannelijke broeders. Maar 

in onze scholen en voorzieningen 
zit het helemaal anders. Weet je dat 
twee derde van onze medewerkers 
vrouwen zijn? Steeds meer vrouwen 
nemen ook directiefuncties op en 
dat is heel fijn om te zien. We mer-
ken wel dat het moeilijk blijft om 
mensen met een andere culturele 
achtergrond aan te werven. Het feit 
dat wij ons christelijk profileren zal 
daar wel deels mee te maken heb-
ben. Maar ik geloof dat het één het 
ander niet hoeft uit te sluiten. Wij 
staan heel erg open voor medewer-
kers met een andere geloofsover-
tuiging, zolang ze zich ook kunnen 
vinden in de christelijke waarden 
en respect hebben voor onze grond-
stroom. Volgens mij zal het nog een 
tijd duren vooraleer mensen met 
een andere culturele achtergrond 
dat zonder twijfel geloven. Er is nog 

werk aan de winkel, dat steken wij 
ook niet onder stoelen of banken. 
We zijn zeker nog niet waar we wil-
len zijn, maar we werken eraan.”

Jullie verwezen daarnet al 
even naar de superdiverse 
samenleving. Hoe zie je de 
plaats van diversiteit en inclusie 
in de context van die huidige 
samenleving?
Raf De Rycke: “Een deel van de be-
volking meent het goed en zet zich 
in voor diversiteit en inclusie. Maar 
er is ook een deel van onze samen-
leving die dat niet doet. Woorden 
als extremisme, radicalisme, eigen 
volk eerst, vervreemding, … kleuren 
af en toe het publieke en politieke 
debat over het thema diversiteit. 
Onze sociale zekerheid staat onder 
druk als gevolg van economische en 

weerspiegeling

“Wij moeten ons zo weten te organiseren dat we met 
de diversiteit in onze organisatie een meerwaarde 
kunnen creëren voor onze cliënten en medewerkers”

R a f  D e  R y c k e

wat we voelen
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sociale veranderingen. We kunnen 
niet ontkennen dat onze samenle-
ving meer naar rechts opschuift en 
dat geldt niet alleen voor België. 
Onze maatschappij is te veel door-
geschoten naar autonomie, zelfge-
noegzaamheid ten koste van de me-
demens. Migratie vergroot deze druk 
en verklaart deels het succes van het 
politiek populisme. Ik geloof dat wij 
tegengewicht moeten geven en daar-
om meer dan ooit moeten inzetten 
op diversiteit en inclusie.”

Hoe zien jullie dat in de toekomst 
evolueren? 
Br. Veron Raes: “Ik heb vertrouwen 
in de toekomst: vooruitgang ver-
loopt nooit in één rechte lijn, ik zie 
het meer als een slingerbeweging. 
Twee stappen vooruit, eentje terug. 
De maatschappij is altijd in evolu-
tie, we gaan gradueel vooruit. We 
kunnen dit zelfs niet tegenhouden, 
het gebeurt automatisch en is een 
tendens doorheen de geschiede-
nis. Maar soms gaat het te vlug en 
dat kan afschrikken. Het is vooral 
die angst die een rem zet op voor-
uitgang. Maar ik geloof dat deze 
afremming van tijdelijke aard is. Het 
mengen van verschillende culturen 
is ook geen nieuw gegeven. Wij heb-
ben doorheen de geschiedenis altijd 
onder invloed gestaan van andere 
culturen. In mijn ogen hebben we 
hier ook niet slecht bij gevaren, dus 
waarom bang zijn? Los daarvan 
vind ik het wel nog steeds belangrijk 
om te blijven investeren in landen 
waar het minder goed gaat. Na-
tuurlijk moeten we openstaan voor 
diversiteit en inclusief werken, maar 
in de context van de vluchtelingen-
problematiek moeten we migranten 
en vluchtelingen ook helpen om 
in het thuisland een toekomst op 
te bouwen. Het is vaak geen keuze 

om te vluchten en de eigen thuis en 
cultuur achter te laten. Diversiteit en 
migratie zijn een wereldwijd verhaal 
waarin iedereen zijn verantwoorde-
lijkheid moet opnemen.”

Zie je de huidige besparingen 
binnen onderwijs en zorg als 
een bedreiging voor een goed 
diversiteits- en inclusiebeleid? 
Br. Veron Raes: “De besparingen 
op onderwijs en zorg hebben zeker 
een negatief effect op diversiteit 
en inclusie. Besparen betekent 
dat men terug moet komen tot de 
kerntaak. Geef les en verleen zorg. 
Alles daarnaast is bijzaak. Ik plaats 
het nu zwart-wit, maar uiteindelijk 
is dat wel de onderliggende bood-
schap. Als we echter nu investeren 
in diversiteit en inclu sie geloof ik 
dat dat later sowieso een bespa ring 

oplevert. Neem bijvoorbeeld een 
kind met een moeilijke thuissitu-
atie. Als je hier geen goede bege-
leiding kan bieden, dan bestaat de 
kans dat het kind die problemen 
zijn hele leven lang meesleurt: als 
volwassene, medewerker en ouder. 
Dat heeft dan weer effect op andere 
mensen, die daardoor misschien 
ook meer hulp en bijstand zullen 
nodig hebben. Maar zoals je ziet, 
spreken we dan over langetermijn-
denken. Dat is binnen de politiek 
niet gemakkelijk omwille van de 
verschillende bestuursperiodes van 
regeringen. Met de huidige corona-
crisis komt de economie nog meer 
onder druk, ook dat zal een diver-
siteits- en inclusiebeleid geen goed 
doen. We zullen nu allemaal extra 
hard moeten opletten waar midde-
len naartoe gaan.”

weerspiegeling

“Inclusie zit in de wortels van onze organisatie. 
Diversiteit is eerder een recent verhaal”

 B r o e d e r  Ve r o n  R a e s

wat we voelen
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Welke zijn de volgende stappen 
die de organisatie nu moet zetten?
Raf De Rycke: “Een belangrijke 
stap is appreciative understanding: 
begrip opbrengen dat je anders 
bent, niet streven naar het aan-
passen, maar naar het appreciëren 
van de verschillen. We moeten niet 
echt op elkaar lijken om te kunnen 
samenwerken. Laat babyboomers, 
millennials, de generaties X, Y en 
Z constructief samenwerken. We-
derzijds respect opbrengen is een 
van de hoekstenen van een sterk 
diversiteits- en inclusiebeleid. Het 
is geen kwestie van toegeven en 
aanpassen, wel van samenwerken, 
samenleven, luisterbereidheid en 
dialoog. Voldoende verbondenheid 
kan heel veel problemen voorko-
men. We moeten ook actief verder 
bouwen aan een geïntegreerd diver-
siteitsbeleid. Teams moeten vooral 
inclusie en verbondenheid realise-
ren. In een aantal gevallen is het 
aangewezen dat meer diversiteit in 
teams wordt gebracht met de be-

doeling nog meer inclusief te gaan 
werken. Vaak blijken de verschillen 
minder groot te zijn dan we denken 
en komen we tot de slotsom dat 
we eigenlijk hetzelfde van elkaar 
verwachten: goed onderwijs, goede 
zorg. 
Vanuit onze organisatie moeten 
we samen bouwen aan een warme, 
solidaire en inclusieve samenle-
ving. Het is een gedeelde verant-
woordelijkheid op verschillende 
niveaus. Dat is geen vrijblijvende 
oefening. We willen ervoor gaan om 
de kansen die diversiteit met zich 
meebrengt ten volle te benutten en 
zo te bouwen aan een samenleving 
waarin effectief elke mens tot bloei 
kan komen.”

Welke uitdagingen staan ons nog 
te wachten? 
Br. Veron Raes: “We hebben nog 
een lange weg te gaan, vooral op 
vlak van diversiteit en inclusie in 
ons medewerkersbeleid. We heb-
ben meer diversiteit nodig binnen 
ons zorg- en onderwijspersoneel, 
maar ook en vooral in onze mid-
denkaders en directies. Al geloof ik 
niet dat onze organisatie daar een 
uitzondering in is. Op vlak van di-
versiteit binnen welzijn en psychia-
trische zorg doen we het best goed. 
Mensen worden opgenomen omwil-
le van een zorgnood, ongeacht be-
paalde factoren of achtergrond. Het 
onderwijs biedt dan weer meer uit-
dagingen en groeikansen. We moe-
ten zelfs opletten dat de diversiteit 
er niet te eenzijdig wordt: het is 
niet de bedoeling om concentratie-
scholen te creëren. Ook de inclusie 
van leerlingen met een beperking 
in onze maatschappij is nog niet 
wat het zou moeten zijn, maar dat 
is niet iets dat wij alleen kunnen 
oplossen, het vergt gemeenschap-

pelijke inspanningen. Wij moeten 
daarom aan de kar blijven trekken 
en blijven inzetten op  dialoog en 
zoeken naar hoe we  diversiteit 
werkbaar kunnen maken, zodat 
iedereen er beter van wordt.”

Raf De Rycke oefende tal van functies 
uit bij Broeders van Liefde en is vandaag 
voorzitter van het bestuursorgaan 
van de vzw Organisatie Broeders van 
Liefde. Daarnaast bekleedt hij nog 
verschillende bestuursmandaten in de 
social profitsector. De koning verleende 
hem de adellijke titel van ridder.

Broeder Veron Raes begon 40 jaar 
geleden bij Broeders van Liefde in 
vzw Bloemenstad, waar hij kampen 
voor mensen met een beperking 
organiseerde. Vandaag is hij regionale 
overste en lid van verschillende 
bestuursorganen binnen de groep 
Broeders van Liefde.  

R a f  D e  R y c k e

“Sociale ondernemers 
moeten zichzelf steeds de 
vraag stellen of ze voldoende 
representatief zijn voor de 
maatschappij waarin ze 
functioneren”

weerspiegelingwat we voelen

aan  
de slag

B r o e d e r  Ve r o n  R a e s

“Ik heb vertrouwen in de 
toekomst: vooruitgang 
verloopt nooit in één rechte 
lijn, ik zie het meer als een 
slingerbeweging”
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Directie en medewerkers van Broeders 
van Liefde over diversiteit en inclusie 
binnen hun school of voorziening en 
hoe ze zich daarvoor inzetten. 

aan  
de slag

WAT WE 
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wat we doen

DIVERSITEIT & INCLUSIE: ANDERSGELOVIGEN 

WEDERZIJDS RESPECT

In mijn 27 jaar als directeur heb ik de 
Sint-Eduardus Basisschool zien evo-
lueren van een witte, overwegend 
katholieke jongensschool, naar een 
gekleurde superdiverse basisschool, 
met heel wat moslimleerlingen 
maar ook boeddhisten, orthodoxe 
katholieken, leden van Afrikaanse 
christelijke kerken en niet-gelovigen. 
Met vallen en opstaan heb ik samen 
met het hele leerkrachtenteam leren 
omgaan met de leefwereld van an-
dersgelovigen en geleerd dat dialoog 
en wederzijds respect de sleutel-
woorden zijn voor een harmonieuze 
samenleving op onze school. Het 
respect voor elkaars diversiteit is 
voor mij dan ook de grote rijkdom 
van onze school. Ik ben daar heel 
fier op. Dat zeg ik ook telkens letter-
lijk aan kandidaat-ouders die zich 
komen aanmelden. 
Ik heb op mijn bureau naast de Bij-
bel en de Koran nog een aantal reli-
gieuze boeken staan, duidelijk in het 
zicht. Wanneer het dan al eens tot 
een meningsverschil komt vanwege 
de religieuze achtergrond, neem ik 
die boeken erbij. Dat levert telkens 
boeiende gesprekken op. Ook zien 
wij de verschillende religieuze feest-
dagen als sleutelmomenten waarin 

we elkaar ontmoeten: we maken 
vergelijkingen tussen de vastenpe-
riode en de ramadan, de moslims 
vieren samen met ons kerstfeest op 
school en wij wensen hen dan weer 
een fijn Offerfeest of Suikerfeest toe. 
Daarnaast proberen we bijvoorbeeld 
bij het plannen van oudercontacten 
of een schoolfeest rekening te hou-
den met de verschillende religieuze 
feestdagen en de ramadan en letten 
we op de voedingsvoorschriften voor 
moslims. 
Deze ‘dialoog-opstelling’ maakt 
dat ook wij als mens en als katho-
lieke school worden uitgedaagd 
om onze christelijke waarden te 
onderhouden. We proberen die dan 
ook duidelijk ‘voor’ te leven in onze 
schoolgemeenschap en er ook naar 
te handelen in ons dagelijks leven.

“Het respect voor elkaars 
diversiteit is de grootste 
rijkdom van onze school. Dat 
zeg ik telkens letterlijk aan 
kandidaat-ouders die zich 
komen aanmelden”
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wat we doen

DIVERSITEIT & INCLUSIE: VLUCHTELINGEN DIVERSITEIT & INCLUSIE: GENDER

ERVARING ALS TROEF

7 jaar geleden was ik een vluchteling, vandaag ben ik 
maatschappelijk werker bij PC Sint-Alexius en werk ik 
voor het project ‘psychiatrische ondersteuning en zorg 
voor asielzoekers aan huis’ (POZAH). Wij geloven in de 
inclusie van allé mensen, ook vluchtelingen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid. Vluchten brengt veel 
stress en angst met zich mee, maar er rust bij onze doel-
groep vaak een stigma op psychische problemen. Hulp 
zoeken is voor hen dan ook een grote stap. Door het feit 
dat wij werken met een ervaringsdeskundige, kunnen 
we de taal- en cultuurbarrière verlagen. Ook mijn eigen 
achtergrond als vluchteling zorgt ervoor dat een vertrou-
wensband sneller gevormd kan worden. Dat is cruciaal 
bij therapie en dus ook belangrijk voor het herstelpro-
ces. Wij behandelen asielzoekers een jaar lang tijdens 
de asielprocedure, deels in het ziekenhuis en deels 
in hun verblijfplaats. Wij merken dat dat oplevert en 
daarom proberen we onze expertise te delen met andere 
ziekenhuizen, want wij zijn momenteel nog de enige in 
onze soort in België. Een goede (psychische) gezondheid 
is belangrijk voor integratie. In een samenleving moet 
iedereen kunnen participeren, ook de meest kwets-
baren. Wie zich kan en mag 
engageren, kijkt alleen maar 
positiever naar die samen-
leving. En de samenleving 
naar hen. 

VEILIGE HAVEN

Omgaan met diversiteit en inclusie verloopt niet altijd 
vlekkeloos, ondanks goede bedoelingen. Het is een pro-
ces waar we ons voor moeten blijven inzetten en waar 
we stapsgewijs in groeien. Ik kreeg van een schooldirec-
tie de vraag om in gesprek te gaan met een mannelijke 
leerkracht die de transitie naar vrouw doorliep. De 
school wilde die transitie communiceren naar ouders 
en leerlingen, de leerkracht zag dat echter niet zitten. 
Dat conflict zorgde ervoor dat de leerkracht in kwestie 
het gevoel had dat de directie haar vertrouwen had ge-
schonden en meer inzat met hoe ouders en leerlingen 
zouden reageren, dan met haar. Ik heb toen bemiddeld 
in het conflict tussen beide partijen. Een school waar 
diversiteit en inclusie welkom zijn, moet een omgeving 
zijn waar personeel zich veilig voelt en zich gesteund 
en aangemoedigd voelt om zichzelf te zijn. In overleg 
met alle partijen hebben we uiteindelijk besloten om de 
leerkracht zelf de vrijheid en het vertrouwen te geven te 
communiceren op haar eigen manier. We gaven de di-
rectie toen ook als advies mee te reageren op eventueel 
transfoob gedrag en de leerkracht te ondersteunen in 
haar nieuwe genderrol. Want als je waarde hecht aan 
diversiteit, dan moet je ieders uniciteit waarderen.

“Wij geloven in 
de inclusie van 
allé mensen, ook 
vluchtelingen met 
een psychiatrische 
kwetsbaarheid”

“Een school waar diversiteit 
en inclusie welkom zijn, 
moet een omgeving zijn 
waar personeel zich veilig, 
gesteund en aangemoedigd 
voelt om zichzelf te zijn”
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DIVERSITEIT & INCLUSIE:  UITERLIJKE KENMERKEN DIVERSITEIT & INCLUSIE: ARBEIDSHANDICAP

UITSTRALING BOVEN UITERLIJK

Vroeger, toen ik zelf nog lesgaf, waren de regels over 
wat je als leerkracht en directie kon dragen en hoe je 
eruit moest zien, veel strenger. De afgelopen 20 jaar is 
de maatschappij geëvolueerd naar een meer diverse 
samenleving en dat weerspiegelt zich ook binnen onze 
school en in ons lerarenteam. Ik zie het als mijn taak om 
zorg te dragen voor de leerkrachten en erop toe te zien 
dat ze zichzelf kunnen zijn. Als dat is door bijvoorbeeld 
een hoofddoek te dragen, dan zie ik daar geen probleem 
in. Ik zal tijdens een sollicitatie nooit iemand weigeren 
op basis van zijn of haar uiterlijk. Uitstraling en enthou-
siasme zijn veel belangrijker. Wel hebben we bepaalde 
regels. Leerkrachten en directie hebben nu eenmaal een 
voorbeeldfunctie. Zo dragen we op school geen te korte 
jurkjes of trainingspakken. We proberen ons binnen 
het team ook wat sober te kleden. Maar het blijft heel 
belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan 
zijn. We zijn een zeer open team, er is veel bespreekbaar. 
Mocht een persoon bijvoorbeeld toch een opvallende 
piercing hebben, dan wordt dat samen besproken. 
 Wanneer iemand binnen ons lerarenteam twijfelt over 
bepaalde uiterlijke kenmerken of kledij dan is mijn 
 advies altijd: ‘ga thuis 
eens voor de spiegel 
staan en kijk of het oké is 
om te gaan werken’. Op 
basis van gezond ver-
stand, kan je dat meestal 
zelf wel beslissen. 

MAATWERK

Wij zijn er als sociaal inclusieve onderneming van over-
tuigd dat er op de arbeidsmarkt plaats is voor iedereen. 
Die plaats vinden, is echter niet evident. Met sommige 
medewerkers moeten we een heel traject doorlopen en 
dat gebeurt soms met vallen en opstaan. 
Neem nu bijvoorbeeld Tom: net afgestudeerd, geen 
werkervaring, geen rijbewijs, een zeer beperkt netwerk 
en een vermoeden van autisme. Hij is begonnen met een 
stage in één van onze bistro’s. Die stage was niet evi-
dent, maar we zagen groeipotentieel waardoor Tom via 
een gespecialiseerde beroepsopleiding kon doorgroeien 
naar een job met een regulier contract. In de bistro kreeg 
hij eenvoudige ondersteunende taken: de zaal klaar-
zetten en opruimen, afwassen, bediening op rustige 
momenten… Omwille van zijn arbeidsbeperking werden 
Toms taken ook vertaald naar zijn niveau. Zo voorzagen 
we naast individuele coaching bijvoorbeeld een check-
list om taken af te werken. 
Na enkele maanden bleek echter dat Tom niet zoveel 
vooruitgang boekte als we hadden gehoopt. De voorzie-
ne taken waren te zwaar voor hem. Dat merkte hij zelf 
ook waardoor hij niet gelukkig was op het werk. Na ver-
schillende gesprekken tussen Tom, zijn coaches en zijn 
ouders werd besloten om voor Tom een erkenning maat-
werk aan te vragen. Het 
reguliere arbeidscircuit 
bleek voor hem momen-
teel nog een stap te ver. 
Tom wacht nu op een 
vacature om te kunnen 
starten in een maatwerk-
bedrijf.

“Mijn advies is altijd: 
‘ga thuis eens voor de 
spiegel staan en kijk of 
het oké is om te gaan 
werken’. Op basis van 
gezond verstand, kan je 
dat zelf wel beslissen”

“Wij zijn er als 
sociaal inclusieve 
onderneming van 
overtuigd dat er op de 
arbeidsmarkt plaats 
is voor iedereen”
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DIVERSITEIT & INCLUSIE: WAARDEN EN NORMEN 

VERTROUWENSBAND

De laatste jaren wonen er steeds 
meer gezinnen met een Intra-Euro-
pese Migratie-achtergrond (voorna-
melijk Romagezinnen) in Gent. Er 
werd bovendien vastgesteld dat een 
kleine groep minderjarigen binnen 
die gezinnen aan het ontsporen was. 
Gezien de vaak complexe problema-
tiek drong een integrale aanpak zich 
op. Op initiatief van Stad Gent werd 
een samenwerking tussen veldwerk, 
jeugdhulp, politie en justitie gestart. 
Zo werden we ook met MFC Styrka in 
het project betrokken voor een in-
tensieve en gerichte begeleiding van 
deze ouders en kinderen. 
Wij gaan langs bij de gezinnen met 
een IEM-achtergrond en kijken naar 
wat zij op dat moment nodig heb-
ben. Vaak zijn die gezinnen warm en 
liefdevol maar krijgen de kinderen 
door omstandigheden niet genoeg 
kansen. Met de contextbegeleiding 
proberen we dit aan te pakken. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld contact 
leggen met de school en het CLB van 
de kinderen, op zoek gaan naar een 
wijkgezondheidscentrum, overleg-
gen en verbinding maken met de 
andere diensten die betrokken zijn 
bij het gezin,… Daarnaast proberen 
we ouders ook opvoedingsadvies te 

geven. Zo leren we hen bijvoorbeeld 
dat het belangrijk is om grenzen te 
stellen en consequent te zijn. Het is 
niet altijd gemakkelijk, soms moet je 
eigen ideeën of waarden en normen 
opzij zetten. Zwangerschapspreven-
tie is bijvoorbeeld moeilijk bespreek-
baar. De meisjes in deze gezinnen 
worden nog steeds op heel jonge 
leeftijd zwanger, net zoals hun moe-
der in het verleden.
Boeken we goede resultaten? Ik denk 
het wel, al proberen we geen te hoge 
verwachtingen te hebben. Elke klei-
ne vooruitgang zien we als een grote 
stap. Anders verliezen zowel wij als 
hulpverlener als het gezin dat we 
begeleiden de moed. Het is al heel 
positief dat je wordt binnengelaten 
in een gezin en een vertrouwens-
band kan opbouwen. 

“Elke kleine vooruitgang 
zien we als een grote stap. 
Anders verliezen zowel wij 
als hulpverlener als het 
gezin dat we begeleiden  
de moed”
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HOOGTEPUNTEN

CP Saint-Martin
NIEUW DAGZIEKENHUIS

Het Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin (Dave) 
opende in februari 2019 een nieuw dagziekenhuis in 
Ciney. Dit project kadert in de vermaatschappelijking 
van de geestelijke gezondheidszorg en wil de 
zorg op een aangepaste manier dichter bij het 
doelpubliek brengen. Het CP Saint-Martin heeft al een 
dagziekenhuis in Jambes, maar voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid is het niet altijd evident 
om zich (met het openbaar vervoer) te verplaatsen. De 
nood in de zuidelijke regio van de provincie Namen 
was groot.  
Het dagziekenhuis heeft een capaciteit van 30 
plaatsen. Een ploeg van 10 hulpverleners staat 
in voor de begeleiding en ateliers. De doelgroep 
(volwassenen) is divers en daarom wordt vrij 
individueel gewerkt, maar de groepsdynamiek in de 
ateliers en tijdens de vrije momenten wordt eveneens 
aangegrepen als therapeutische kans. 

PC Sint-Jan-Baptist
UNIT VOOR GEÏNTERNEERDE SEKSUEEL 
DELINQUENTEN MET LICHT VERSTANDELIJKE 
BEPERKING

Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist (Zelzate) opende 
met ‘Diga’ een unit binnen het forensisch zorgcircuit 
voor geïnterneerde seksueel delinquenten met een licht 
verstandelijke beperking. Het is een gesloten afdeling 
voor mannen met een medium-risk interneringsstatuut 
omwille van feiten binnen de categorie seksuele 
misdrijven. De multidisciplinaire behandeling in Diga 
zet in op het voorkomen van herval van het plegen 
van misdrijven en er wordt gestreefd naar een veilige 
terugkeer naar de maatschappij. De behandeling wordt 
afgestemd op de verlaging van het risico, op noden van 
de patiënt en op de vaardigheden (responsiviteit) van de 
betrokkene.

OC Cirkant, Clara Fey, Sint-Idesbald,  
Huize Terloo & De beweging
NIEUWBOUWPROJECTEN

In heel wat masterplannen van voorzieningen stonden 
nieuwbouwprojecten vermeld. Die worden nu in de praktijk 
omgezet. Nicolas Vandeweerd, sectorverantwoordelijke 
welzijn en buitengewoon onderwijs Broeders van Liefde: 
“Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten de best 
mogelijk zorg ontvangen en goede infrastructuur is daar 
onlosmakelijk mee verbonden.” Dit jaar hadden we de eerste 
spadesteek van het woonzorgproject ‘Huis 4’ van OC Cirkant. 
Ook in Clara Fey en Sint-Idesbald is een nieuwbouwproject 
opgestart. Daarnaast is het meerjarenplan met nieuwbouw 
voor Huize Terloo goedgekeurd en volgt er ook een 
nieuwbouwproject voor OC De beweging in Groot-Bewijk. 

Nieuwe Middenschool Tessenderlo
SAMEN DURVEN GROEIEN

1 september 2019 was voor de leerlingen en 
leerkrachten van de Nieuwe Middenschool Tessenderlo 
in veel opzichten een heel speciale dag. Niet alleen 
stond er een nieuw schooljaar in de startblokken, 
het was ook de start van de samensmelting tussen de 
vroegere middenschool Pius X en THHI (Technisch 
Heilig Hart Instituut). Zo ontstond er 1 grote school van 
ongeveer 500 leerlingen waar alle 12 en 13-jarigen van 
Tessenderlo een thuis vonden. Nieuwe vrienden op de 
speelplaats, nieuwe maar ook nog steeds vertrouwde 
gezichten voor de klas, een ander gebouw, … Het werd 
een spannend maar succesvol avontuur! 

Van de eerste Limburgse ziekenhuisschool tot het eerst kindcentrum.  
Van slim organiseren tot gedurfd pionieren. Er gebeurden dit jaar weer veel 
prachtige dingen in onze scholen en voorzieningen. Een kleine selectie vind 
je hier! Meer lees je natuurlijk op www.broedersvanliefde.be 

HOOGTEPUNTEN
WAT WE  

VERWEZENLIJKEN
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HOOGTEPUNTEN
Gewoon onderwijs
HERSTART VAN DE SCHOLEN IN CORONATIJDEN

Corona. Ongeziene tijden. Nu ziet het er anders 
uit. Onzekerheid is nog de enige zekerheid. Na 
wisselende maatregelen konden de scholen 
herstarten. Het werd geen sprint, maar een 
marathon. We zijn trots op onze directies en 
leerkrachten, want ook zij zijn helden! Scholen 
tonen zich wendbaar want ook volgend schooljaar 
zal de crisis allicht nog aanslepen. Pedagogische 
begeleiding en schoolbestuur werkten in 
samenspraak met de directies een draaiboek uit om 
een kader te scheppen voor de komende maanden. 
Het was onze houvast en onze gids doorheen de 
bijzondere coronatijd op zoek naar een “new box” 
in plaats van out-of-the-box. Het leverde een variatie 
aan alternatieve les- en werkroosters op. Steeds een 
combinatie tussen contact- en afstandsonderwijs. We 
zijn fier dat we de sociale afstand konden bewaren 
zonder emotionele afstand! Meer over de herstart 
van de scholen lees je op

yvesdemaertelaere.com/2020/04/28/ 
heropstart-van-de-scholen/

De Radar
ZIEKENHUISSCHOOL VZW ASSTER

Als jongeren ziek worden, zeker als ze 
opgenomen moeten worden, verandert hun 
leefwereld. Ze verliezen school uit het oog en 
hebben de energie of de mogelijkheden niet 
om de achterstand in te halen. Ze verliezen 
een jaar, moeten noodgedwongen van richting 
veranderen of behalen het juiste diploma niet. 
De Radar, de nieuwe ziekenhuisschool van 
Asster, wil daar een antwoord op bieden.
De Radar is een aparte entiteit binnen het 
psychiatrisch ziekenhuis waar jongeren 
echt schoollopen, zodat het schoolgevoel 
tijdens de opname behouden blijft. Omdat 
alle 31 opgenomen jongeren uit verschillende 
richtingen en niveaus komen, richt De Radar 
haar aanbod op de individuele noden van elke 
leerling. Er wordt nauw samengewerkt met 
zowel het behandelingsteam als de thuisschool 
van elke leerling.

Zorggroep Sint-Kamillus
ZIEKENHUIS VAN HET JAAR

Zorggroep Sint-Kamillus mag zichzelf een heel jaar 
lang ‘Ziekenhuis van het Jaar’ noemen. Op het gala 
‘Zorgwerkgever van het jaar’ van ZorgAnders wonnen 
ze de award. Directeur Hendrik van Malderen: “Er was 
op voorhand niet gecommuniceerd wie de winnaar was, 
dus we hadden geen grote verwachtingen. Toen we 
hoorden dat wij één van de twee genomineerden waren, 
hadden we plots 50% kans om de award te winnen. 
Het was dan ook een hele ontlading toen we de prijs 
in ontvangst mochten 
nemen. De award 
is een onverwachte 
maar mooie erkenning 
voor de inzet, het 
enthousiasme, de fijne 
samenwerking en de 
warme zorg van al 
onze medewerkers de 
voorbije jaren.” 

wat we verwe zenlijken

WZC Mariatroon
GEKANTELDE WERKING

WZC Mariatroon staat momenteel voor veel uitdagingen 
omwille van de bewuste keuze voor nieuwe doelgroepen: 
bewoners met Korsakov of met de ziekte van Huntington en 
ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische achtergrond. 
Hierdoor wordt de zorg complexer en dit vraagt om een 
andere aanpak: een gekantelde organisatie waar iedereen 
zijn eigen specialisatie en kennis heeft. De teams leggen zich 
nu toe op de kernactiviteit zijnde kwaliteitsvolle zorg voor 
de bewoners. Secundaire processen worden meer extern 
uitbesteed, vaak in samenwerking met PC Ariadne. Directie 
en teamcoördinatoren hebben nu een meer coachende rol 
en bakenen binnen de teams de werkruimte af waarbinnen 
elke medewerker meer vrijheid heeft om zijn job op 
een zelfstandige en professionele manier uit te voeren. 
Een werkgroep van medewerkers uit de verschillende 
diensten fungeert als ‘verbeterteam’. Systematisch worden 
deelaspecten van de werking aangepakt, moeilijkheden 
besproken, oplossingen aangereikt en wordt de kwaliteit 
naar een hoger niveau getild. Op deze manier vinden 
veranderingen ook een breder draagvlak. 
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Nieuw leerplan ZILL  
in onze basisscholen
SLIM ORGANISEREN  
IS ZILLIG ORGANISEREN

4 schooljaren geleden startten 3 van onze 
basisscholen samen met de pedagogische 
begeleiding als proeftuinschool met het 
leerplanconcept “Zin in leren! Zin in leven!”, 
via speelse werkvormen. In september 
2020 schakelen al onze scholen over naar 
Zill. Een belangrijk accent vanuit ons 
opvoedingsproject is de ontwikkeling van de 
kinderen als totale persoon. Daarbij leveren 
de persoonsgebonden ontwikkelvelden 
van Zill een mooi kader. Spirituele groei 
van kinderen, onze godsdienstpedagogiek 
en de spiritualiteit van de Broeders van 
Liefde sluiten er naadloos op aan. Zill 
geeft eigenaarschap aan schoolteams om 
vanuit het opvoedingsproject en de eigen 
schoolvisie duidelijke klemtonen te leggen 
en zich anders te durven organiseren. Zo 
zijn onze scholen via dit leerplan klaar voor 
de uitdagingen van de 21st eeuw.

OC Sint-Idesbald, OC Sint-Gregorius  
& OC Sint-Ferdinand
GES+ VOORZIENINGEN INGEKANTELD  
IN AGENTSCHAP OPGROEIEN

Een GES+ voorziening biedt aangepaste opvang 
aan kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en 
emotionele problemen. Het zijn kinderen en jongeren 
die vaak een moeizaam hulpverleningstraject hebben 
afgelegd. Rust, structuur, veiligheid en een individuele 
aanpak, begeleiding en tempo op maat van de jongere 
staan voorop. In 2019 gebeurden de voorbereidingen 
voor de officiële overdracht van de GES+ voorzieningen 
naar Agentschap Opgroeien op 01/01/2020. Aan de 
inhoudelijke werking wijzigt niets: de ondersteuning 
blijft dezelfde. Wel opent deze inkanteling perspectieven 
voor een betere en meer afgestemde aanpak voor deze 
jongeren binnen jeugdhulp. Bij complexe zorgvragen 
volstaat een antwoord uit één invalshoek niet altijd. 
Binnen de Broeders van Liefde zijn OC Sint-Idesbald, 
OC Sint-Gregorius en OC Sint-Ferdinand samen voor 23 
plaatsen erkend.

OC Sint-Idesbald  
& OC Sint-Ferdinand
BEVEILIGEND VERBLIJF

In 2019 werd binnen jeugdhulp een nieuwe werkvorm 
‘beveiligend verblijf’ gelanceerd. Daar kunnen 
jongeren in alle veiligheid begeleid en ondersteund 
worden. Het gaat om jongeren met een moeilijke 
hulpverleningsgeschiedenis en vaak meervoudige 
problematieken die zich bevinden op het snijpunt tussen 
kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp. Vandaag 
komen deze jongeren nog te vaak terecht in een gesloten 
voorziening, die normaal is voorbehouden voor jongeren 
die als misdrijf omschreven feiten hebben gepleegd. OC 
Sint-Idesbald heeft in West-Vlaanderen een erkenning 
voor 6 plaatsen. In Limburg is OC Sint-Ferdinand samen 
met een zestal partners betrokken bij de uitbouw van 18 
plaatsen beveiligende opvang. Alles te realiseren in 2021 
en/of 2022; de voorbereidingen zijn in volle gang. 

MEER ANKERPUNTEN  
BINNEN JEUGDHULP VOOR  

VOORZIENINGEN VOOR  
MINDERJARIGEN

wat we verwe zenlijken
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Secundair onderwijs
ONDERWIJS OP MAAT VAN TALENTEN,  
INTERESSES EN MOGELIJKHEDEN

Het secundair onderwijs in Vlaanderen scoort 
internationaal goed. Toch wijzen onderzoeken 
en ervaringen op belangrijke verbeterpunten. 
Om elke leerling het beste onderwijs te 
bieden op maat van zijn talenten, interesses 
en mogelijkheden, werd met ingang van dit 
schooljaar (2019-2020) het secundair onderwijs 
hertekend. De modernisering van het secundair 
onderwijs biedt jongeren meer kansen om te 
ontdekken wat hen interesseert en waar hun 
mogelijkheden liggen. Op die manier worden 
studiekeuzes weloverwogen keuzes en zijn 
ze veel minder afhankelijk van de toevallige 
sociaaleconomische of sociaal-culturele 
situatie van leerlingen. We willen jongeren 
laten uitblinken in ‘hun’ mogelijkheden. 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen de 
sleutelcompetenties bezitten om goed te 
functioneren in de samenleving en zo goed 
mogelijk worden voorbereid op verdere studies 
of op de arbeidsmarkt. 

Implementatie in één van onze scholen:  
De Benedictuspoort 

Bij de implementatie van de modernisering secundair 
onderwijs trok de Benedictuspoort de kaart van 
projectmatige leerplannen, zowel in de A-stroom als 
in de B-stroom. Werken met projecten motiveert 
leerlingen en scherpt hun creativiteit aan. De 
projecten vertrekken steeds vanuit de interesses van 
de leerlingen, met een eventuele onderzoeksvraag, 
en laten leerlingen zelf ontdekken. Er wordt ook vaak 
naar een eindresultaat toe gewerkt: een creatie of een 
voorstelling. De Benedictuspoort biedt alle leerlingen 
het projectvak ‘artistieke vorming’ en ‘natuur, ruimte 
en techniek’ aan. Om het oriënterende karakter van 
de eerste graad daarnaast nog meer te accentueren, 
werken ze met heterogene klasgroepen en zetten ze 
actief in op differentiatie voor talen en voor wiskunde. 
De leerling krijgt hierdoor zijn eigen leerproces meer 
in handen en leert op eigen tempo: eerder gericht op 
verdieping of op remediëring.

Basisschool Sint-Paulus  
te Sint-Denijs-Westrem
PIONIEREN BINNEN  
‘THEMA GECENTREERDE INTERACTIE’

Basisschool Sint-Paulus te Sint-Denijs-Westrem mag zich een 
echte pionier noemen: ze implementeert namelijk als eerste 
school in onze organisatie ‘Thema Gecentreerde Interactie’ (TGI) 
op de klasvloer. TGI is een systeem van waarden en opvattingen 
en een concrete methodiek om mensen te ondersteunen 
bij het ontwikkelen van hun zelfsturing en het nemen van 
verantwoordelijkheid. Het is een internationaal gebruikt concept 
dat kan worden toegepast in organisaties waar ‘levend leren’ 
centraal staat. Ondanks het feit dat TGI onbekend terrein is 
voor Sint-Paulus, verloopt het zeer goed. De school krijgt voor 
de implementatie ook ondersteuning door de pedagogische 
begeleiding van Broeders van Liefde die daarvoor gecertificeerde 
medewerkers in dienst heeft.

wat we verwe zenlijken

’t Wondernest
EEN KINDCENTRUM  
VOOR 0 TOT 3 JARIGEN

Bij Broeders van Liefde zetten 
we in op sectoroverschrijdend 
en innovatief werken. Een mooi 
voorbeeld van beide begrippen 
is ’t Wondernest, waar kinderen 
van 0 tot 3 jaar terechtkunnen. 
In ’t Wondernest komen kin-
deropvang, zorg en onderwijs 
samen: schoolgaande peuters 
spelen samen met baby’s en kruipers, ondernemende 
tweejarigen delen verfkwasten en scharen met hun oudere 
vriendjes. De samenwerking tussen enerzijds kindbegelei-
ders en anderzijds een kleuteronderwijzer biedt de meer-
waarde dat elk vanuit hun verschillende expertise naar de 
groei van de kinderen kan kijken. Evelien Jacobs, Bouchra 
Rochdi en Jana Melis: “We streven naar een zachte transitie 
van opvang naar school. We willen op gepaste wijze kun-
nen inspelen op de ontwikkeling van de kinderen, zonder 
dat er blinde vlekken of drempels ontstaan. ’t Wondernest 
is een warme ‘thuis’, waar kinderen van 0 tot 3 jaar op 
 eigen tempo naar school toe kunnen groeien.”
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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
VZA CLARA FEY  //  BRECHT
BUBAO SINT-RAFAËL  //  BRECHT
BUBAO 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
BUSO GANSPOEL  //  HULDENBERG

ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM STYRKA  //  GENT
MFC STYRKA  //  GENT
BULO STYRKA  //  GENT
BUSO STYRKA  //  GENT
BUSO STYRKA SCHOOL AAN DE WATERKANT  //  GENT
OOOC DE TWIJG  //  GENT

KONINKLIJK ORTHO-AGOGISCH CENTRUM SINT-GREGORIUS  //  GENTBRUGGE
MFC SINT-GREGORIUS  //  GENTBRUGGE
VZA 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
VZA SINT-FERDINAND  //  LUMMEN
DE BLINKER  //  LUMMEN
SECUNDAIRE SCHOLEN SINT-FERDINAND  //  LUMMEN

ORTHO-AGOGISCH CENTRUM SINT-IDESBALD 
MFC SINT-IDESBALD  //  ROESELARE
VZA 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 
BUSO ZIEKENHUISSCHOOL DE RADAR  //  SINT-TRUIDEN-TIENEN

KINDERDAGVERBLIJVEN
KINDERDAGVERBLIJF ZWALMNESTJE  //  BRAKEL
KINDERDAGVERBLIJF WOLULAND  //  BRUSSEL
KINDERDAGVERBLIJF KINDERVREUGD  //  WACHTEBEKE

GEWOON ONDERWIJS

CLUSTER AALTER 
BAO EMMAÜS 
BAO EMMAÜS 
BAO SINT-FRANCISCUS 
BAO SINT-MEDARDUS 
BAO SINT-PAULUS HANSBEKE 
BAO SINT-VINCENTIUS 
BAO SINT-GEROLF 
BAO TABOR-SCHOLEN
SO EMMAÜS 

CLUSTER BRAKEL/LIERDE 
BAO SINT-AUGUSTINUS 
KLEUTERSCHOOL VALKENBERG 
BAO DE KEI 
SO VISO COR MARIAE 

CLUSTER GENT 
BAO SINT-PAULUS DE WONDERBOOM 
BAO SINT-PAULUS OTTERGEMSESTEENWEG 
BAO SINT-PAULUS SMIDSESTRAAT 
BAO SINT-PAULUS SINT-DENIJS-WESTREM 
BAO SINT-PAULUS DRONGEN 
BAO DON BOSCO BAARLE / DE BERENBOOT 
BAO DE VUURTOREN 
BAO MARIAVREUGDE 
SO SINT-PAULUS 
SO VISITATIE 
SO BENEDICTUSPOORT 
SINT-PAULUSINTERNAAT 

CLUSTER LEOPOLDSBURG/TESSENDERLO 
BAO SINT-MICHIEL 
LAGERE SCHOOL HARTELU(S)T 
KLEUTERSCHOOL SCHOOT 
SO SINT-MICHIEL 
SO PIUS X 
SO TECHNISCH HEILIG-HARTINSTITUUT 

CLUSTER MERKSEM/SINT-JOB 
BAO SINT-EDUARDUS 
BAO MARIA MIDDELARES 
SO SINT-EDUARDUSINSTITUUT 

CLUSTER TURNHOUT 
BAO SINT-VICTOR 
SO SINT-VICTORINSTITUUT 
SINT-VICTORINTERNAAT 

CLUSTER ZELZATE/WACHTEBEKE 
BAO SINT-LAURENS WACHTEBEKE / OVERSLAG 
BAO SINT-LAURENS ASSENEDESTEENWEG 
BAO SINT-LAURENS PATRONAGESTRAAT 
SO SINT-LAURENSSCHOLEN 
SINT-LAURENSINTERNAAT

wie we zijn
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SOCIALE ECONOMIE 

VZW DE ENTER  //  BRECHT 
VZW WEERWERK  //  GENT, ROESELARE & ANTWERPEN 
DE WINNING  //  LUMMEN 
VZW TWI  //  WOLUWE 
VZW DEN DIEPEN BOOMGAARD  //  GRIMBERGEN 

VERZORGINGSINSTELLINGEN 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
PC SINT-AMANDUS  //  BEERNEM 
ZORGGROEP SINT-KAMILLUS  //  BIERBEEK 
ZORGGROEP MULTIVERSUM  //  BOECHOUT-MORTSEL 
CP SAINT-MARTIN  //  DAVE 
PC DR. GUISLAIN  //  GENT 
CENTRA VOOR DRUGHULPVERLENING EN PREVENTIE  
DE SLEUTEL  //  GENT, ANTWERPEN, MECHELEN, BRUGGE 
PC SINT-ALEXIUS  //  GRIMBERGEN 
PC ARIADNE  //  LEDE 
CP SAINT-BERNARD  //  MANAGE 
ALEXIANEN ZORGGROEP  //  TIENEN 
PC SINT-JAN-BAPTIST  //  ZELZATE 
PC ASSTER  //  SINT-TRUIDEN 

OUDERENZORG 
WOON- EN ZORGCENTRUM MARIATROON  //  DENDERMONDE 
WOON- EN ZORGCENTRUM ST.-ALEXIUS  //  TIENEN 
WOON- EN ZORGCENTRUM HUIZE NAZARETH  //  TIENEN 
WOON- EN ZORGCENTRUM PARK PASSIONISTEN  //  TIENEN 
WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-JAN  //  ZELZATE 

CONGREGATIONELE INITIATIEVEN 

ARMOEDEBESTRIJDING 
HUIZE TRIEST- GEMEENSCHAPSHUIS TABOR  //  GENT 
LES SAUVERDIAS  //  JAMBES 

VERSTILLING, VERDIEPING, VERBINDING 
MENAS  //  SINT-MARIA-AALTER 

NGO 
VZW FRACARITA BELGIUM

wie we zijn

KERNCIJFERS 
PER 31/12/2019 

In totaal zorgen 15.352 medewerkers  
voor 34.677 cliënten. 

LEERLINGEN GEWOON BASISONDERWIJS // 10.559
LEERLINGEN GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS // 7.581 
INTERNEN // 127

BEWONERS/CLIËNTEN ORTHO(PED)AGOGISCHE CENTRA // 3.884
LEERLINGEN BUITENGEWOON ONDERWIJS // 3.432 
PLAATSEN KINDERDAGVERBLIJVEN // 143 

BEDDEN/PLAATSEN PSYCHIATRISCHE CENTRA // 3.806
BEDDEN OUDERENZORG // 423
BEGELEIDE PERSONEN DRUGHULPVERLENING 

RESIDENTIEEL // 60
AMBULANT // 2.962

PLAATSEN BESCHUT WONEN // 817

DOELGROEPMEDEWERKERS SOCIALE ECONOMIE // 883 

PERSONEELSLEDEN GEWOON BASISONDERWIJS // 1.261
PERSONEELSLEDEN GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS // 1.240
PERSONEELSLEDEN INTERNATEN // 28

PERSONEELSLEDEN ORTHO(PED)AGOGISCHE CENTRA // 3.192
PERSONEELSLEDEN BUITENGEWOON ONDERWIJS // 2.225
PERSONEELSLEDEN KINDERDAGVERBLIJVEN // 46

PERSONEELSLEDEN PSYCHIATRISCHE CENTRA EN DRUGHULPVERLENING // 6.773
PERSONEELSLEDEN OUDERENZORG // 384
PERSONEELSLEDEN BESCHUT WONEN // cijfers 2019 niet beschikbaar

OMKADERINGSPERSONEELSLEDEN SOCIALE ECONOMIE // 203 

WIE WE 
ZIJN
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CONGREGATIE? ORGANISATIE? VOORZIENINGEN?  
SCHOLEN? BROEDERGEMEENSCHAP?

De structuur van de Groep Broeders van Liefde in België 
is het best te vergelijken met ‘de familie’ enerzijds en 
‘het bedrijf’ anderzijds.
‘Het bedrijf’ is dan de organisatie. Dat lokaliseert zich 
enkel in België en staat in voor de uitbating en het 
beheer van de initiatieven in zorg, welzijn, onderwijs 
en sociale economie. Het bedrijf is een aparte vzw, die 
weliswaar ook de naam Broeders van Liefde draagt, 
maar een afzonderlijke juridische entiteit is. Als ‘bedrijf’ 
werken wij nauw samen met de Belgische tak van de 

‘familie’. Zo zijn zij vertegenwoordigd in het bestuur.
‘De familie’ komt dan overeen met de congregatie 
Broeders van Liefde. Ze kent haar wortels in België, 
maar heeft doorheen de voorbije 200 jaar wereldwijd 
haar vertakkingen gekregen. Het generaal bestuur 
van de congregatie overkoepelt vanuit Rome de 
broedergemeenschap wereldwijd, maar in de 
verschillende landen waarin de familie aanwezig is, 
staan lokale besturen in voor de leiding van de lokale 
broedergemeenschappen.
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Hij hield een flesje in zijn hand, het was gevuld met water en blauwe olie. 

Wat de remedie was om diversiteit te doen werken en inclusie te realiseren? 

Het bleef muisstil. Hij hief zijn hand op en langzaam schudde hij het flesje 

heen en weer. Na een tijdje kleurde de hele inhoud blauw. Maar wanneer hij 

stopte, scheidde de olie zich weer van het water. “Goede wil alleen volstaat 

niet. We moeten blijven schudden – in beweging blijven – om te werken aan 

een diverse samenleving, voor iedereen.”

B e r t  B o o n e ,  s o c i a a l  o n d e r n e m e r
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