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Voorwoord 

 

Beste cliënten, families en sympathisanten, 

 

Een organisatie leeft, is continu bezig met het verbeteren van de werking en vindt zichzelf 

telkenmale uit in het streven naar haar missie en visie. 

Het coachingstraject dat Eindelijk, Projecten NAH bij de organisatie De Wilde Zwanen volgt, doet 

ons nóg meer stilstaan bij onze missie, onze visie en hoe we deze concreet willen vormgeven. De 

missie en visie zijn immers geen ‘stukje tekst’, maar zijn als het ware het kompas dat de koers bepaalt 

van onze organisatie. Stap voor stap zetten we allen samen (cliënten, medewerkers, familie en 

bestuurders) het verdere traject van de organisatie uit. Bedankt voor de constructieve 

samenwerking tot hiertoe! 

We zijn altijd al een organisatie geweest waar elke medewerker zijn meerwaarde biedt ten aanzien 

van de cliënten, maar ook een specifieke rol ten aanzien van de organisatie opneemt. Opdat de 

cliëntenwerking goed kan ‘draaien’, zijn immers vele organisatorische taken noodzakelijk. Sinds 

2019 werken we binnen elk team met sterpunten en -rollen. Elke sterpunt neemt een specifiek 

takenpakket op dat rechtstreeks met de ondersteuning van de cliënt te maken heeft. Zo is er een 

sterpunt materiaal en infrastructuur, trajectbegeleiding, kwaliteitsvolle zorg en planning. Daarnaast 

worden ook de sterrollen onthaalbalie, aanmeldingen en wachtlijst, medisch team opgenomen.  

Tot slot worden deze teams ondersteund door een teamcoach, een dienst kwaliteit, algemeen 

beleid, administratie en logistiek. 

Er is in 2020, het jaar van corona, waar de tijd ergens bleef stilstaan, toch ook heel wat gerealiseerd 

binnen Eindelijk. 

In deze nieuwsbrief vind je hiervan een overzicht, waarbij ook telkens de ambities in 2021 vermeld 

worden. Eindelijk staat dus zeker niet stil! Deze nieuwsbrief zal twee keer per jaar verschijnen, zodat 

jullie op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen in de organisatie. 

 

Veel leesplezier!  

 

Team Eindelijk 
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KWALITEITSBELEID 

REALISATIES 2020 

OPLEIDING EN EXPERTISEUITBOUW 

IIn 2020 werd enorm ingezet op interne 

opleidingen rond NAH en specifieke 

expertisegebieden om zo de interne kennis omtrent 

(het begeleiden van) een NAH te verhogen bij alle 

medewerkers. Ook externe medewerkers krijgen 

een opleiding over NAH bij de start in Eindelijk.  

We zijn dan ook fier op Maud die haar 

postgraduaat neurologische 

communicatiestoornissen met glans heeft afgerond 

én Steffi die ondertussen in bezit is van het diploma 

creatief therapeut. Ook Jonathan is afgestudeerd 

aan HoWest waarbij er gefocust werd op het ontwerpen van gepaste hulpmiddelen voor onze 

cliënten. 

Op vlak van wetenschappelijk onderzoek, werden in 2020 enkele samenwerkingsverbanden 

nauwer. Zo nemen we actief deel aan een onderzoek van HoGent i.k.v. biodivers zorggroen. Ook 

met Arteveldehogeschool vinden er verkennende gesprekken plaats i.k.v. het delen van onze 

expertise. 

Daarnaast begeleiden wij ook bacherlorproeven. Zo eindigt er in juni de bachelorproef omtrent de 

link tussen het biodiverse zorggroen en logopedie. 

Eindelijk is een erkende stageplaats en wij bieden studenten ook de kans om bij ons ervaring op te 

doen in het kwalitatief begeleiden van personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel. 

De Sociale Innovatiefabriek organiseert in 2020 de Social Grow Sessions rond het thema Mantelzorg. 

Elke heeft in dit kader een project ingediend en mocht in september op driedaagse naar Nederland 

met 9 andere organisaties om het project uit te werken, en veel kennis en vaardigheden op te doen 

rond sociaal ondernemen en beleidsbeïnvloeding. Het project wordt in 2021 verdergezet.  

 

MEDISCH TEAM 

De taken van ons medisch team zijn divers zoals de opvolging van medicatie, het bewaken van de 

medische situatie van de cliënten, het voorzien van noodmedicatie, het implementeren van de 

medische fiche, het voorzien van het nodige EHBO-materiaal, EHBO-opleiding voor alle 

medewerkers,…  

Sinds de opstart van ’t Eigennest bewaken we niet enkel overdag de medisch toestand van onze 

cliënten, maar voor de cliënten die hier wonen doen we dit 24/24. Voor hen staan we in 

rechtstreeks contact met de externe verpleegdiensten, dokters en apotheek.  

Een verpleegkundige neemt een actieve rol op in het medisch team. Ook onze zorgkundigen, 
Glenn en Julie, nemen een grote rol op binnen het medisch team. Glenn begeleidt alle consultaties 
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en staat in voor de bestellingen van de medicatie. Julie brengt achter de schermen veel 
documenten in orde. 

Veerle neemt de cliënten van het dagcentrum voor haar rekening en staat in nauw overleg met 
haar collega’s van het medisch team.  

Dankzij de opstart van ’t Eigennest werden voor Eindelijk alle medische en verpleegkundige 

handelingen hervormd naar de huidige regelgeving. 

Eindelijk beschikt ook over een medisch lokaal. Hier kunnen doktersafspraken plaatsvinden, 
bewaren we in gesloten kasten de medicatie en kan je al het EHBO-materiaal terugvinden. Dit is de 
thuisbasis van ons medisch team.  

Indien jullie contact willen opnemen met het medische team, kan dit best via: Zorgonline 
(contactschrift) of via mail (medisch@NAHeindelijk.be). Een boodschap aan de balie doorgeven is 
ook steeds mogelijk. 

 

KWALITEITSVOLLE ONDERSTEUNING 

Nieuwe performance 

Vijf personen met een NAH die niets met elkaar te maken hebben winnen een reis. Een reis met 

onbekende bestemming, een waar avontuur. Elke persoon heeft zijn eigen verhaal en reden 

waardoor ze vastzitten in het leven. De ene door zichzelf, de andere door zijn omgeving of 

netwerk. Allen hebben ze een doel, sommigen niets vermoedend, anderen met bewuste keuze. 

Onbekende ontmoetingen kunnen het verschil maken in slagen of mislukken, in eenzaamheid of 

vriendschap, in liefde of boosheid. Wordt dit de reis van hun leven of net niet?   

 

Momenteel zijn we bezig met het maken van enkele video's die we nodig hebben tijdens de 

performance. Tussendoor zijn we volop onze teksten aan het instuderen en aan het oefenen. Elke 

week merken we zaken die we aanpassen en verbeteren om een zo goed mogelijke performance 

neer te zetten. De decorstukken krijgen stillaan vorm en de techniek komt op punt. 

Na het maken van onze video's zullen we volop inzetten op het inoefenen van het script en het 

vanbuiten leren van onze teksten. 

 

  

mailto:medisch@NAHeindelijk.be
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Opstart balie 

Wij hebben in 2020 gefocust op uniformiteit en structuur in de dagelijkse werking. Hier zijn binnen 

team een aantal beslissingen genomen om dit te verwezenlijken. Concreet is hiervoor de balie in ‘t 

Eigennest opgestart. Zoals iedere opstart kende ook onze balie een aantal kinderziektes. Een 

theoretisch uitgewerkt model omzetten in praktijk is dan ook een constant evoluerend project, met 

vallen en opstaan en het belangrijkste “leren uit onze fouten”. Perfectie wordt nagestreefd, maar is  

steeds een doel op zich. 

Kotmadam 

De “kotmadam” werd in het leven geroepen om te focussen naar opvolging van dagelijkse werking 

en uniformiteit verder te integreren bij de medewerkers. Deze functie werkte nauw samen met 

dienst kwaliteit. Overleg over wat er beter kon en hoe we dit verder zouden aanpakken of 

uitwerken werd hierbij besproken.  

Samenspraak met families 

De focus in 2020 van het team lag voor het overgrote deel op de cliënt en wellicht te weinig op 

het netwerk. Dit was deels bewust omdat we een werking moesten uitbouwen en collega’s alsook 

cliënten leren kennen.   

Het netwerk werd eind maart 2020 

uitgenodigd voor overlegmoment, dat echter  

door covid niet kon doorgaan. Door de 

corona-crisis en de consequenties op vlak van 

organisatie die deze met zich meebracht, is 

pas veel later beslist om dit digitaal toch te 

laten doorgaan. Jammergenoeg konden we 

hierdoor niet iedereen bereiken. Aan het 

netwerk hebben wij duiding gegeven rond 

de algemene werking binnen ’t Eigennest: 

wie neemt wat op, welke taken worden 

opgenomen binnen dit team.  Ook onze missie en visie werd hierin nog eens uitgelegd en 

besproken.  Dit was een zeer constructief en opbouwende meeting.  

Mobiele en ambulante begeleidingen 

Cliënten met een NAH hebben soms nood aan individuele begeleiding, hetgeen niet altijd 

gegarandeerd kan worden in groepswerking. De vraag naar individuele begeleidingen wordt 

steeds groter. De druk op het team van wonen en het dagcentrum werd te groot, waardoor we 

deze individuele begeleidingen in een apart team georganiseerd hebben. In 2021 ging dit team 

ten volle van start.   

AMBITIES IN 2021 

OPLEIDING EN EXPERTISEUITBOUW 

In 2021 zal de VTO-procedure (vorming, training en opleiding van medewerkers) efficiënter en 

eenvoudiger gemaakt worden. Ook de implementatie van de vergaarde kennis zal beter in de 

werking geïmplementeerd worden. De aanzet voor het organiseren van intervisiegroepen in al 

gegeven. Vanaf januari 2021 worden intervisiegroepen intern georganiseerd. Deze werking zal 

nog verder bijgestuurd worden gedurende het jaar. 
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De opstart van intervisiegroepen zal het introduceren van concepten en methodieken stimuleren. 

Zo zullen we ook de vergaarde kennis omtrent concepten zoals oplossingsgericht werken en het 

implementeren van biodivers zorggroen verder uitgewerkt worden. 

We richten ons in 2021 tot doelstellingsgericht werken binnen een vraaggestuurde omgeving.  

Ook de interne opleidingsmomenten per dienst/team bij opstart nieuw personeel en stagiairs 

worden nog in afgewerkt. We stimuleren het initiatief om bij medewerkers VTO’s aan te vragen. 

Alle vernieuwingen zullen ook weergegeven worden in het VTO-beleidsplan dat telkens opgesteld 

wordt in december voor het komende jaar. 

In 2021 zullen nog verder verkennende 

gesprekken plaatsvinden omtrent het 

vergaren en delen van onze expertise. 

Hiervoor zijn reeds onderhandelingen 

opgestart met de Arteveldehogeschool. 

Ook zullen we steeds initiatieven omtrent 

stages en bachelorproeven 

ondersteunen. 

De acht zorgkundigen die in Eindelijk 

werken zullen een opleiding volgen in 

2021 om meer verpleegkundige 

handelingen op te kunnen nemen. 

MEDISCH TEAM 

Aangezien Debby onlangs een nieuwe uitdaging gevonden heeft bij een andere werkgever, zal 

vanaf 19 april Veronique haar taak overnemen. Zij is een gedreven verpleegkundige met veel 

ervaring. 

KWALITEITSVOLLE ONDERSTEUNING 

In kader van het Zorgverleningsplan willen we in 2021 nog verder toespitsen op de huidige 

ondersteuningsvormen die we aanbieden. Een goed overleg tussen individuele, woon- en 

dagbegeleiding is hierbij noodzakelijk. De doelstellingen van de cliënten binnen de verschillende 

ondersteuningsvormen worden in 2021 geherstructureerd. 

Daarnaast wordt het kwaliteitshandboek verder hernieuwd en de onthaalbalie nog verder 

gestructureerd.  

Het project ‘mantelzorg’ zal verder uitgewerkt worden binnen een intervisiegroep. 

De functie “kotmadam” was tijdelijk en wordt afgebouwd vanaf maart 2021. Lindsay die deze taak 

opnam sluit vanaf maart 2021 terug mee aan binnen sterpunt kwaliteit en vervoegt sinds februari 

mee het balieteam, om van daaruit de structuur en houvast te kunnen blijven bieden.  

Verder willen we in 2021 ook verder werken rond uniformiteit en dagelijkse structuur. Belangrijk 

hierbij is om nieuwe medewerkers op een zo snel en efficiënt mogelijke manier te laten inwerken. 

Ook de “algemene” kwaliteit wordt verder bewaakt, zoals in 2020 gedaan werd: in samenspraak 

met de cliënt en het netwerk. Beeldmateriaal van de ochtend- en avondshiften van een begeleider 

wordt opgesteld om de ideale ochtend- en avondshift uit te werken. 
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De vernieuwde missie-visie houden we levendig. Deze maken we voelbaar binnen onze werking. 

De sterpunten kwaliteitsvolle zorg zetten hierachter hun schouders. Binnen 't Eigennest 

wordt momenteel gewerkt rond het thema "samenspraak" wat ook nauw samenhangt met 

evenwaardigheid.   

We maakten eerst de definitie van Samenspraak voelbaar. Dit werd zowel bij de cliënten als bij de 

medewerkers concreet gemaakt. Hierbij nog even het mooiste antwoord: "Samenspraak is voor mij 

een overtreffende trap van inspraak. Waar je bij inspraak een idee/voorstel aftoetst bij 

cliënten/collega's/context en hun mening hierover vraagt, gaat het bij samenspraak over samen 

nadenken, beslissen en uitvoeren."                                           

 

We blijven concrete situaties creëren waarbij we de samenspraak van de cliënten kunnen 

vergroten. Uiteraard wordt dit samen met de cliënten gedaan tijdens bijvoorbeeld de 

bewonersvergadering, individuele gesprekken met de WAB'er,...  
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Trajectbegeleiding 

REALISATIES 2020 

CLIËNTDOSSIERS EN –BESPREKINGEN 

De leden van het sterpunt traject werden intensief gecoacht om de taken omtrent het proces van 

onze cliënten te beheren.  

Het cliëntdossier werd volledig hervormd. Zo werden nieuwe concepten zoals STAR en SMART 

geïmplementeerd. De nieuwe opmaak werd toegelicht aan alle medewerkers in 2020. De 

zorgverleningsdocumenten volstaan volgens de huidige regelgeving.  

INTAKEPROCEDURE EN WACHTLIJST 

Er is een nieuwe intakeprocedure 

uitgeschreven, waarbij de sterrol 

Aanmeldingen alle eerste contacten 

onderhoudt. Daarnaast maakte vzw Eindelijk, 

projecten NAH, in samenspraak met de 

cliënten en het netwerk, de bewuste keuze 

om ondersteuning te bieden aan cliënten met 

een NAH. De wachtlijst werd bekeken en alle 

vragen van personen zonder een NAH 

werden doorverwezen. Van de huidige 

wachtlijst werden alle actuele zorgvragen in kaart gebracht, momenteel staan er 38 personen op 

de wachtlijst. Er is een prioriteringswijze opgesteld voor de wachtlijst.  

PERSOONSGEBONDEN PROCEDURES  

Er werden nieuwe kwaliteitsprocedures uitgewerkt omtrent palliatieve zorg en de procedure 

omtrent overlijden. Cliënten die wensen, kunnen ook een traject doorlopen waarbij er geluisterd 

wordt naar hun ‘laatste wens’.  

Deze procedures werden als vorming aangeboden aan de medewerkers in 2020.  

Daarnaast is er een grote verkennende studie gebeurd omtrent het vernieuwen van onze 

Vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 

AMBITIES 2021 

In 2021 wordt een aanmeldingswerkgroep opgericht, waarbij 1 lid van elk team aansluit. Deze 

aanmeldingswerkgroep zal in 2021 werken aan: het hervormen van de intakeprocedure en –

documenten naar onze missie-visie en huidige wetgeving, het uitbouwen van een netwerk voor in-

en uitstroom van cliënten (intern en extern) en een eenvoudige opvolging van de wachtlijst. 
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Materiaal en infrastructuur 

REALISATIES 2020 

STERPUNT MATERIAAL EN INFRASTRUCTUUR 

Binnen sterpunt materiaal en infrastructuur hebben 

we in 2020 de grootste focus gelegd op het 

optimaliseren van de bestellingen van de voeding. 

De eerste maanden tijdens de opstart van ’t 

Eigennest, werden de boodschappen besteld bij 

verschillende leveranciers. Na overleg hebben we 

beslist om te kiezen voor dezelfde leverancier, 

namelijk Delhaize.  

Doorheen het jaar 2020 zijn er in beide teams 

verschillende aankopen gedaan, deze telkens in 

functie van de cliënten en/of het optimaliseren van 

de werking.  

Er werd ook een gemeenschappelijke medische ruimte ingericht, waar alle medicatie 

weggeborgen wordt en waar wij de huisartsen ontvangen. Daarnaast werd ook een nieuwe 

wagen aangekocht. 

Ten slotte is ook een biodiverse tuin aangelegd, met een therapeutisch pad als kers op de taart. 

Beide teams werken nauw samen om de aankopen in kaart te brengen en daaruit op te maken 

wat prioritair is voor de werking en de cliënten. 

In de zomer van 2020 is een vrijwilligersdag doorgegaan, waar een tiental vrijwilligers zich een 

volledige dag hebben ingezet om onze tuin onkruidvrij en ‘toonbaar’ te maken.  

Dagcentrum 

Voor het dagcentrum zijn de boodschappen noodzakelijk voor: dagelijks verse soep, bak – en 

kookgroep en desserten. Voor onze vleeswaren doen we nog steeds een beroep op de plaatselijke 

beenhouwer, ‘Slagerij Saerens’.  

Het dagcentrum deed vooral aankopen in functie van de verschillende disciplines binnen het team. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn : globamix (logopedisch materiaal), voetsteunen Fun2Go (fiets), 

Blazepods (kinémateriaal), aankopen van planten (tuinproject)….  
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’t Eigennest 

Het woongedeelte presenteert elke avond een gevarieerde keuze 

uit beleg, zuivelproducten en dranken aan de cliënten met 

slikstoornissen die gezamenlijke maaltijden nuttigen. Iedere 

donderdag wordt een gezond ontbijt gemaakt (smoothies, 

eiergerechten, ontbijtgranen…). Zaterdag en zondag wordt er 

steeds vers en samen in groep gekookt aan hun menu. De broden 

worden steeds 2x per week afgehaald door een cliënt bij de 

plaatselijke bakker ‘David’.   

 

Binnen het woongedeelte lag de focus 

voornamelijk op het realiseren van de living. Van 

het verven tot het kiezen van de meubels, en het 

decoreren van de ruimte. 

 

 

INVESTERINGEN  

Met het geld, gekregen van zowel privaat sponsoring als van serviceclubs of andere organisaties, 

werd o.a. het volgende aangekocht voor een totaalbedrag van € 59.719,59 :  

Inrichting woonruimte: 

- meubels 

- textiel en gordijnen 

- geluidsdempende panelen in de gangen van ’t Eigennest 

- decoratie 
 

Nieuw meubilair 

- kasten onthaalbalie 

- tafels voor het dagcentrum 
 

Zorgmeubilair 

- bedsponden, doucherolstoel en stoelen voor kortverblijf 

- ROPOX hoog-laagsysteem 

- voetsteunen fun2go 

- waskraag en kleine hulpmiddelen 
 

Educatief en therapeutisch materiaal 

- globamix, educatieve spelen 

- creamaterialen 

- kickertafel 

- gewichtloze ondersteuning loopband, blazepods, airex balance pad 
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Therapeutisch pad en biodiverse tuin 

- therapeutisch pad 

- bloemenweide 

- hagen 
 

IT-materiaal 

- 3 laptops 

- mobiele beamer 
 

Wagen voor cliëntenvervoer 

 

AMBITIES IN 2021 

We hebben een behoorlijke verlanglijst van heel grote en kleinere noden, en geven in 2021 

prioriteit aan therapeutisch materiaal en de inrichting van ons gebouw.  

In het jaar 2021 zal het dagcentrum zich voornamelijk richten op de nieuwe performance, een 

nieuwe motomed en statafel. ‘t Eigennest hoopt vooral investeringen te kunnen doen voor extra 

rust- en schaduwplaatsen in de tuin, een diëtiste voor voeding op maat, steunbaren in de gangen 

en een weegbrug. 

Daarnaast zullen ook enkele structurele werken aan het dagcentrum plaatsvinden. Zo zijn de 

loodslabben, de buitenmuren en de muren in de gangen aan renovatie toe.  

Ten slotte willen we ook de missie en visie visualiseren in het gebouw van het dagcentrum en ’t 

Eigennest. Het gebouw moet deze missie en visie ‘uitstralen’. Verfwerken en enkele decoratieve 

elementen zullen hun intrede maken. 
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Algemeen Beleid 

REALISATIES 2020 

ALGEMEEN BELEIDSPLAN  

Het algemeen beleidsplan dat opgesteld werd 

eind 2019, geeft de ambities over de 

verschillende jaren weer voor elk van de zes 

pijlers van het beleidsplan. Deze werden in het 

jaarverslag van 2019 besproken onder “verdere 

ambities”.  

Driemaandelijks werd in 2020 dit beleidsplan 

afgetoetst aan de effectieve realisatie van de 

actiepunten zoals deze beschreven in dit 

jaarverslag. 

 

MISSIE-VISIE VAN EINDELIJK 

Eindelijk is een organisatie met een duidelijk doel voor ogen. Ons doel is steeds het volgen van 

onze missie-visie waar onze cliënten met NAH de centrale plaats innemen. Deze missie-visie is actief 

opgesteld door cliënten, families en medewerkers van Eindelijk. 
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VOORBEREIDING FUSIE MET BLIJDORP VZW 

Onze ambitie om autonomie te behouden voor onze toekomstige afdeling Eindelijk wordt op twee 

vlakken voorbereid: zowel intern in onze organisatie als in het fusieverhaal met Blijdorp. 

In onze organisatie zijn we van start gegaan met sterpunten. Zo heeft bijvoorbeeld de sterpunt 

Materiaal en infrastructuur van elk team een specifiek budget ter beschikking waarmee ze 

eigenaarschap kunnen opnemen en de noodzakelijke materialen voor de werking kunnen 

aankopen. Dit wordt regelmatig gerapporteerd naar het afdelingshoofd, waardoor transparantie 

en overzicht gecreëerd wordt.  

Dit systeem willen we ook in de fusie met Blijdorp vzw toepassen. Binnen de afgesproken kaders 

(op welk vlak dan ook) wordt de autonomie van Eindelijk behouden om zelf de keuzes te kunnen 

maken die noodzakelijk zijn om de werking naar eigen visie te kunnen blijven uitwerken.  

We werken reeds twee jaar samen met Blijdorp vzw op gebied van Veiligheid en Preventie, IT, HR 

en sollicitaties,… 

In 2020 zijn veel verkennende gesprekken opgestart omtrent de voorbereiding van de fusie op de 

verschillende domeinen.  

De voorbereiding voor de overname van de boekhouding door Blijdorp vanaf het boekjaar 2021 is 

afgerond.  

KLIMAATVISIEPLAN 

We zijn een duurzaamheidsproject opgestart met HoWest. Er werd een duurzaamheidsanalyse van 

Eindelijk gemaakt, en een concreet actieplan opgesteld om vanaf 2021 aan de slag te gaan om 

steeds meer naar een duurzame organisatie toe te werken.  

SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Er is in 2020 een samenwerking met I-mens en Wijkwerken opgezet om onze organisatie te 

ondersteunen in groepsverband. Hierover leest u meer in het medewerkersbeleid.  

ORGANISATIEBELEID (VLIEGWIEL) 

Eindelijk, Projecten NAH heeft zich ingeschreven om een coachingstraject van het VAPH te volgen  

in kader van de besparingen waarmee onze sector geconfronteerd werd door onder andere 

correctiefase 2. We ontvingen hiervoor €10.000 om ons door een externe coach te laten 

begeleiden door deze besparingen. Wij zijn in zee gegaan met De Wilde Zwanen, een organisatie 

die bedrijven en organisaties naar een innovatieve arbeidsorganisatie begeleidt. Zo kunnen we 

dynamischer inspelen op de evoluties in het zorglandschap en onze visie kunnen blijven 

waarmaken. 

In dit kader is een ‘vliegwiel’ opgestart, dat het traject naar innovatieve arbeidsorganisatie 

coördineert binnen de organisatie. Dit vliegwiel bereidt voor, maar beslist ‘niets’. Alle stappen die 

genomen moeten worden, worden steeds besproken, afgetoest,… met de cliënten en de 

medewerkers. Ook het netwerk wordt stap per stap betrokken. Dit is in 2020 een eerste maal rond 

missie en visie georganiseerd.  

 

BESTUURSORGAAN 

Op de Algemene vergadering van 10 juni 2020 werd het bestuur van Eindelijk, Projecten NAH 

vervoegd met bestuurders van vzw Blijdorp. Omgekeerd werden drie leden van het bestuur van 
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onze organisatie toegevoegd aan het bestuur van vzw Blijdorp, en werd Hiëron Mertens als 

waarnemend bestuurder bij vzw Blijdorp aangesteld. 

Zo hebben beide vzw’s, als voorbereiding op de fusie, eenzelfde raad van bestuur. 

Daarnaast werd een beheerscomité ingesteld, een adviesorgaan voor de raad van bestuur, 

bestaande uit alle vorige bestuurders van vzw Eindelijk, Projecten NAH.  

 

CORONACRISIS – BELEIDSPLAN  

Sinds maart 2020 worden we 

geconfronteerd met Corona. We 

hebben alles in het werk gesteld om 

de veiligheid van zowel onze cliënten 

als medewerkers te garanderen via het 

Business Continuity plan Covid-19. Aan 

de hand hiervan werd een 

risicoanalyse opgesteld dat een 

kleurcode toekend. Van iedere 

kleurcode werd een volledig draaiboek 

opgesteld en gecommuniceerd met 

de cliënten, families, netwerk en 

medewerkers. Telkens werd er 

rekening gehouden met het zo 

maximaal mogelijk aanbieden van kwalitatieve ondersteuning van onze cliënten, maar ook het 

garanderen van hun veiligheid. 

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen die opgesteld moesten worden, werd ook een 

zorginspectie uitgevoerd bij vzw Eindelijk, projecten NAH. Hieruit kwam slechts 1 klein 

aandachtspunt. 

Tot op heden werd er nog geen uitbraak vastgesteld binnen de voorziening en kan kunnen we de 

ondersteuning blijven garanderen met minimaal kwaliteitsverlies. 

COMMUNICATIE – LOTGENOTENCONTACTEN - INCLUSIE 

In 2020 is de eerste bewonersvergadering van start gegaan. Deze worden maandelijks 

georganiseerd. Daarnaast is er regelmatig overleg met de cliënten omtrent de werking, is er de 

wekelijkse gespreksgroep in het dagcentrum… 

Er werd een living ingericht voor ’t Eigennest. Hier kunnen cliënten mekaar ontmoeten, 

ontspannen,… Zo worden sociale contacten gestimuleerd. 

Cliënten en families geven aan dat ze meer nood hebben aan niet-georganiseerde activiteiten ikv 

lotgenotencontact. 

Door Corona was het moeilijk om grote bijeenkomsten (seizoenscafé) te organiseren met de 

familie/ netwerk van onze cliënten. Als alternatief werden enkele overlegmomenten online 

georganiseerd. 

Overlegmomenten met familie/netwerk gedurende 2020 
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o 8 mei - seizoenscafé rond psychosociaal welzijn bij Corona 

o 27 oktober - gebruikersoverleg omtrent missie-visie 

o 17 november - 1 jaar ’t Eigennest+ communicatie 

o 15 december - gebruikersoverleg woon- en leefkosten 

Corona heeft ook extra de focus gelegd op Communicatie naar familie en netwerk toe.  

Naar aanleiding van het Vliegwiel zijn we een nauwere betrokkenheid aangegaan bij de 

families/netwerk omtrent de organisatie van Eindelijk. 

Op vlak van inclusie in de maatschappij heeft Eindelijk, Projecten NAH weinig stappen gezet, 

omwille van de beperkte mogelijkheden door de coronacrisis. We hebben nog steeds een 

vruchtbare samenwerking met vrijetijdsorganisatie Hoi!. 

AMBITIES 2021 

ALGEMEEN BELEIDSPLAN 

Ook in 2021 wordt het algemeen beleidsplan en de specifieke actiepunten die voor 2021 worden 

vooropgesteld als basis gebruikt voor de driemaandelijkse zelfevaluatiemomenten.  

VOORBEREIDING FUSIE MET BLIJDORP VZW 

De boekhouding van Eindelijk, Projecten NAH zal vanaf 2021 door Blijdorp opgevolgd worden. De 

belangrijkste voordelen hiervan zijn reeds duidelijk: we kunnen veel sneller communiceren t.o.v. met 

een extern boekhoudkantoor, er worden maandelijks opvolgingsrapporten doorgestuurd, er is zeer 

veel kennis met betrekking tot de boekhouding van zorgorganisaties,…  

In 2021 wordt de fusie verder voorbereid op alle gebieden:  

- kwaliteitsprocedures: bij vernieuwing van ons kwaliteitshandboek wordt steeds 

bekeken welke procedures we samen kunnen bekijken en verder uitwerken 

- medisch gebied: we zullen een beroep doen op de medische dienst van Blijdorp 

om ons te ondersteunen 

- personeelsadministratie 

- cliëntadministratie 

- juridische aspecten 

- technische dienst en logistieke diensten 

- aankoopbeleid 

- … 

Het is belangrijk om hier telkens autonomie en efficiëntie af te wegen. Onze belangrijkste pijler 

Autonomie in het fusieverhaal wordt op vlak van zorgverlening steevast als noodzakelijk 

vooropgesteld. Daarbij wordt steeds gekeken: “Wat moet in Eindelijk zelf beslist kunnen worden?”. 

De ondersteunende diensten, zoals bv boekhouding en technische dienst, zijn ondersteunend en 

kunnen wellicht ‘efficiënter’ georganiseerd worden binnen een groter geheel, waar 

expertiseuitbouw op deze gebieden mogelijk is. Het is uiterst belangrijk dat we ons als Eindelijk 

zijnde écht kunnen focussen op het uitwerken van onze missie en visie, op onze cliënten en 

medewerkers. We ambiëren met de fusie het “ontzorgen” van ondersteunende taken. Deze 

elementen zijn in een aantal ‘leidende principes’ gegoten, die telkens afgetoetst worden bij 

beslissingen omtrent de fusie. 

De fusie zal op 1 januari 2022 officieel ingaan.   
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KLIMAATVISIEPLAN 

In 2021 wordt Mei Plasticvrij georganiseerd. Een hele maand lang zullen 

we alternatieven zoeken om plastiekvrijer door het leven te gaan.  

Daarnaast zullen ook enkele kleine projecten opgezet worden om het 

fietsen te stimuleren, afval beter te sorteren en het gebruik van de tuin 

meer te stimuleren. 

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN 

BuSO Richtpunt zal een intensere samenwerking opnemen, ze zullen ons ondersteunen bij 

logistieke taken (vb maken van deuren). 

Daarnaast wordt de samenwerking met sectorale en intersectorale partners onderzocht om onze 

missie verder te kunnen uitbouwen.  

ORGANISATIEBELEID (VLIEGWIEL) 

In 2021 wordt het traject van het vliegwiel verder afgelegd: hoe kunnen we onze missie en visie 

het beste realiseren voor onze cliënten? Het traject zal steeds concreter worden.  

CORONACRISIS – BELEIDSPLAN  

Tot op heden werden er nog geen besmettingen vastgesteld 

binnen de voorziening en kan kunnen we de ondersteuning 

blijven garanderen met minimaal kwaliteitsverlies. 

Op 19 februari en 12 maart 2021 werden alle medewerkers en 

de residentiële cliënten gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Op 24 

maart en 14 april volgden de cliënten van het dagcentrum. De 

vaccinaties zijn zeer vlot verlopen, met dank aan de arts Dr. De 

Brandt en verpleegkundige Dylan Boeykens.  

De versoepelingen in de sector zullen geleidelijk aan kunnen 

ingevoerd worden, zij het op het tempo van de maatschappelijke 

versoepelingen.  

 

COMMUNICATIE – LOTGENOTENCONTACTEN - INCLUSIE 

Na de coronacrisis willen we opnieuw meer inzetten op ontmoetingsmomenten in kader van  

lotgenotencontact. Daarnaast willen we ook de mogelijkheden van niet-georganiseerde activiteiten 

exploreren. 

De betrokkenheid van families/netwerk willen we nog verder uitbouwen naar de gedragenheid 

van de werking van Eindelijk. Zowel binnen het traject naar een innovatieve arbeidsorganisatie, als 

op vlak van financiële aspecten is de meerwaarde groot. Zo is een financieel comité opgericht.  

We willen tegen het einde van 2021-begin 2022 verder de communicatie optimaliseren, zowel 

intern als extern, aan de hand van een communicatieplan.  
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Administratie 

REALISATIES 2020 

FONDSENWERVINGSACTIES 

In 2020 is zowel het eetfestijn als de bloemenactie jammer genoeg afgelast. Het online eetfestijn 

van de zomer van 2020 was een alternatief dat 

eenvoudig in organisatie was, maar veel minder 

opbrengsten gaf.  

Dit maakt dat de enige fondsenwervingsactie van het 

jaar de wijndegustatie was. Deze is georganiseerd in 

een coronaproof jasje én welbevonden. Het concept 

van proeven aan tafel werd geapprecieerd. Ook de 

locatie in Opdorp zal in 2021 opnieuw gebruikt 

worden om de proeverij te laten doorgaan.  

In 2020 hebben echter zeer veel mensen hun warm 

hart adhv een gift getoond, waarvoor wij hen uitvoerig 

willen bedanken!  

 

JAARREKENING EN BEGROTING 

2020 werd, ondanks de coronacrisis waardoor zeer veel inkomsten daalden (woonkosten in ’t 

Eigennest, fondsenwervingsacties,…) afgesloten met een positieve afrekening.  

Het balanstotaal bedraagt €1.657.989,45 op 31/12/2020. Dit is een stijging van €57.047,97 t.o.v. 
31/12/2019.  

In 2020 kende vzw Eindelijk Projecten NAH een winst van €107.920,94 t.o.v. €80.642,87 in 2019. 

Hierbij belichten we graag het volgende: 

 ·We zien een stijging in de inkomsten VAPH voornamelijk door een toename van de 
personeelsinzet door het stijgende aantal gebruikers en de verhoging van de loonkost per 
punt door anciënniteitstoename en wijziging loonvoorwaarden in PC 319. 

 We stellen vast dat Eindelijk geen nadelige financiële gevolgen heeft ondervonden door de 
COVID-pandemie dankzij de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid, de steun van 
vele sympathisanten en een efficiënt kostenbeheer door de organisatie. 
De dagelijkse werking met onze gebruikers voelde daarentegen een heel grote impact. Het 
waren zware tijden voor alle gebruikers, hun familie en iedereen die in de zorg actief was. 
We danken uitdrukkelijk onze gedreven medewerkers en alle instanties die hulp geboden 
hebben tijdens deze pandemie. 

· De overgedragen winst van boekjaar 2020 wordt overgedragen en krijgt een bestemming binnen 
de missie van de vzw. 

Sinds 2020 wordt Correctiefase II uitgerold als correctie op ongelijke bepaling van de 

zorgbudgetten bij gebruikers die reeds in een voorziening verbleven op 1/1/2017. Hierbij zal er 

een budgetneutrale herverdeling van middelen gebeuren binnen de sector. De correctie wordt 

gespreid over 8 jaar doorgevoerd. Op 10/02/2021 is een hervorming van Correctiefase 2 
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aangekondigd, waarbij de budgetten maximum 15% afgetopt worden. Dit zal vanaf 2024 een 

gunstig effect hebben op het budget van de voorziening.  

Het VAPH voert de aangekondigde besparing aan van de OG-middelen (organisatiegebonden) 

door. Gespreid over drie jaren daalt het % van de OG-middelen van 21,18% in 2019, naar 16,18% 

vanaf 2022. De daling van de werkingsmiddelen wordt door de directie meegenomen in de 

begroting, zodanig dat de werking gegarandeerd blijft. 

 

De begroting van 2021 werd voor de eerste maal samen met Blijdorp afgetoetst en opgesteld. 

AMBITIES 2021 

FONDSENWERVINGSACTIES 

Het eetfestijn werd georganiseerd in afhaaleditie. Er werden maar liefst 1.200 hoofdmaaltijden 

besteld!  

Ook de bloemenactie zal dit jaar in een coronaproof jasje gestoken worden met tijdsloten voor 

afhaling. Het vraagt meer organisatie, maar veiligheid blijft essentieel.  
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Medewerkersbeleid 

MEDEWERKERSKENGETALLEN 2020 

 

In december 2020 had Eindelijk Projecten 

NAH 34 medewerkers in dienst, goed voor 

28,17VTE. Hiervan heeft 89,22% een job met 

direct cliëntencontact. 

Daarnaast wordt een deel van de 

personeelspunten geïnvesteerd in de 

ondersteunende diensten van Blijdorp vzw, 

zoals IT, Veiligheid en Preventie en HR.  

De organisatie heeft op vlak van 

medewerkers een verjonging doorgemaakt: De gemiddelde leeftijd in 2020 was 33,36 jaar ten 

opzichte van 42,54 jaar in 2019.  

Het ziekteverzuim is in kaart gebracht (3,39%) en wordt verder opgevolgd en in beleid omgezet in 

2021.  
 

REALISATIES 2020 

 

Aangezien er meer en meer vraag naar individuele begeleidingen kwam in 2020, is het MAB-team 
voldoende groot geworden om als apart team te gaan fungeren.  
De organisatie van deze begeleidingen werd in 2020 verder op punt gezet zodat het voltallig in 
januari 2021 van start kon gaan.  
Onze vrijwilligerswerking werd uitgebreid, zowel als ondersteuning bij onze cliënten (zowel op vlak 

van dagcentrum, woonondersteuning als individuele begeleidingen) als op logistiek vlak. Er komen 
telkens nieuwe vrijwilligers bij om de werking te ondersteunen, zowel in dag als wonen.  
 
In de zomer is Willi gestart, een wijkwerker die Geert mee ondersteunt in de tuin op donderdag. 

Ook hij begeleidt donderdagvoormiddag mee enkele cliënten in het dagcentrum.  
 
I-mens, een thuiszorgdienst, komt de 

werking van Eindelijk extra 
ondersteunen. Door de samenwerking 

met I-mens kunnen we meer handen 
inzetten op de werkvloer, en dus meer 
tijd creëren voor de aanwezige 

cliënten.  Zij ondersteunen dagelijks 
het team van wonen in 

het ochtendontbijt van 8-10u en op 
zaterdag tussen 10 en 17u. Het team 

van dag wordt dagelijks ondersteund 
van 12u-16u.   
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Deze samenwerkingen op vlak van personeel zijn een absolute meerwaarde voor zowel 

onze cliënten, organisatie en medewerkers en bevorderen de kwaliteit van dienstverlening.  
  

Opnieuw hebben we een heel aantal aanvragen gehad voor stages. We hebben de stages in  
het wonen even ‘on hold’ gezet, maar zullen terug van start gaan vanaf september 2021. In dag 
zijn er nog steeds stagiair(e)s van verschillende disciplines die de werking mee ondersteunen.  

  
Het is een heel bewogen  jaar geweest voor onze medewerkers met een hoge werkdruk. We zijn 

groeitrajecten opgestart om hen individueel te begeleiden en hen mee op weg te helpen om 
telkens het beste van zichzelf te kunnen geven tijdens hun loopbaan.  

 
In september 2020 zijn veel medewerkers naar een vast contract overgestapt.  

 

AMBITIES 2021 

Op basis van de gegevens over verhoogd ziekteverzuim, alsook de resultaten van de 
functioneringsgesprekken in 2020, is een nieuw psychosociaal welzijnsbeleid opgesteld. Van hieruit 
willen we meer aandacht vestigen op het psychosociaal welzijn van de medewerkers. Als 

medewerkers zich goed voelen, gaan ze proactief aan de slag, nemen meer initiatief en komen 
creatief uit de hoek.   

Er werden ook in januari 2021 vaste contracten 
toegekend. We streven naar zo stabiel mogelijke 
teams, die op elkaar zijn ingespeeld en van daaruit 

gepassioneerd te werk blijven gaan en cliënten keer 
op keer centraal stellen.  
 
Farah heeft in april ons logistiek team versterkt 

onder de noemer ‘artikel 60’. Vanuit het OCMW 
wordt zij begeleid om werkervaring op te doen en 
zich voor te bereiden op de doorstroom naar het 

gewone arbeidscircuit. Zij ondersteunt in de 
voormiddag de dagwerking om haar Nederlandse 

taal bij te schaven en in contact te komen met onze cliënten. In de namiddag ondersteunt ze het 
logistiek team. 


