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Beste lezer ,  

Ook in 2021 beïnvloedde corona
onze werking sterk.  Vele
evenementen werden in een
andere vorm uitgevoerd of
geannuleerd.  Er werd echter ook
voor het eerst  werd een
hersenletselcafé in Eindel i jk
georganiseerd.
De vaccinat ies wierpen hun
vruchten af  en l ieten ons (af  en
toe)  terug proeven van een
'normale werking' . . .

Op v lak van samenwerkingen
werden verschi l lende banden
aangehaald en verstevigd.  De
fusie met Bl i jdorp vzw werd
grondig voorbereid,  met respect
voor elkaars eigenheid en
autonomie.  Ook met het hoger
onderwi js  wordt steeds meer
samengewerkt om de organisat ie
te laten groeien in kwal i te i t ,
innovat ie en organisat iestructuur.

Een organisat ie zoals Eindel i jk
staat niet  st i l .  De organisat ie is
de voorbi je jaren sterk gegroeid.

de versterking van de
organisat iecultuur waar
Eindel i jk  voor wi l  staan.
de implementat ie van een écht
traject  op maat ,  waarbi j  de
opvolging van de c l iënt en z i jn
doelstel l ingen centraal  staan.  

Deze evolut ie brengt heel  wat
gevolgen met z ich mee op
organisat ievlak.  Ook in 2021
bleven we verder werken aan het
real iseren van onze missie op
basis van het a lgemeen
beleidsplan 2020-2024.  

Ook in 2022 bl i j f t  d it  een
prior i te it ,  waarbi j  de focus zal
l iggen op 

1.

2.

Vol  trots op wat we in 2021
bereikt  hebben,  gaan we in 2022
met goede moed opnieuw  aan de
slag in het bl i jven innoveren,
verbeteren en uitbouwen van
onze missie en v is ie.

Veel  leesplezier !

E lke Sarens
Afdel ingshoofd



EINDELIJK ZET ZICH OP DE
KAART ALS
EXPERTISECENTRUM

Beleidslijn 1
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Ook dit  academiejaar worden
enkele bachelor-  en
masterproeven begeleid vanuit
Eindel i jk .  Zo onderzocht L isa
(KULeuven,
handelswetenschappen) wat
impact heeft  op de gedragenheid
van stakeholders in een
veranderingsproces in de zorg.
Het onderzoek rond Biodiversiteit
in de zorg loopt dit  jaar ten
einde.  

Samen met 18 andere
innovatoren in de zorg heeft
Eindel i jk  mee geschreven aan een
white paper van de Sociale
Innovat iefabriek om een
systeemverandering in beweging
te zetten rond mantelzorg.  De
dans is  ingezet . . .
Ook ELZ Dender heeft  z ich achter
deze paper geschaard.  E lke wordt
l id van de Cluster Mantelzorg,  om
zo mee het beleid af  te stemmen
op de v is ie.

Via de interne vormingen bij Eindelijk en
de mogelijkheden die we creëren tot
externe vormingen ontwikkelen we op
regelmatige basis de kennis van onze
medewerkers.  Daarnaast zijn drie
intervisiegroepen opgestart (logo, ergo en
psychologie) om deze expertise verder uit
te bouwen en te delen in en buiten de
organisatie. 
Acht zorgkundigen behaalden het attest "5 extra verpleegkundige handelingen", Maud is
gestart met het postgraduaat "Dysfagie". Er zijn twee meeleerdagen georganiseerd voor de
medewerkers. 

Sinds eind 2021 zijn we van start gegaan met de uitbouw van een expertisecentrum vanuit
Eindelijk, projecten NAH. Vanuit dit centrum willen we onze kennis delen omtrent NAH en dit
zowel intern als naar de buitenwereld. Eerst en vooral zijn we van start gegaan met het luik
‘sensibilisering’. 
Samen met de Arteveldehogeschool zijn we bezig met de concrete uitrol van sensibiliserings-
en integratieprojecten. Dit om NAH in de kijker te zetten en onze cliënten met NAH beter te
includeren in de maatschappij. Het is een groter doel dat we stap voor stap wensen te
bereiken en dit voor en door cliënten. Eind 2022 hopen we het volledige project rond
sensibilisering te kunnen voorstellen. 
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Het al lereerste
hersenletselcafé dat
doorging op 12/10/2021 in
kader van de week van de
hersenletsels was een
succes!  Samen nadenken
over hoe je (opnieuw) je rol
in je gezin,  maatschappi j
opneemt,  is  een thema dat
leeft . . .

 
Medewerkers van Eindelijk krijgen zeer veel vormingen in
functie van het kwaliteitsvol handelen bij cliënten met een
NAH.  Hieronder enkele thema's die aan bod komen van
september tot december: transfers van cliënten, EHBO
gegeven door het Rode Kruis, slikstoornissen en
maaltijdbereidingen, werking van de hersenen,
evacuatieoefening,... Ook werd er een opleiding gegeven aan
de medewerkers van I-mens en Familiehulp die onze
cliënten begeleiden in 't Eigennest. 

 

Acht zorgkundigen haalden
het attest  "v i j f  extra
verpleegkundige
handel ingen" in 2021.
Hiervoor werd 20u theorie
gevolgd en nadien een stage
van 75u in de eigen
organisat ie gevolgd.
Veronique werd als
stagebegeleider aangeduid.



EINDELIJK WORDT
TOONAANGEVEND OVV
SOCIAAL ONDERNEMEN
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De samenwerking met I-mens op vlak van
groepsondersteuning is positief
geëvalueerd. Daarom is deze opgedreven
naar 54 uur per week ondersteuning bij
Eindelijk. Deze thuiszorgdienst wordt
hierbij intensief gecoacht. Hiervoor
vonden verschillende uitgebreide
vormingsmomenten plaats. Ook zijn deze
personen vertrouwd met onze missie-visie
via VTO en gaan ze steeds gaan handelen/
keuzes maken via de missie-visie van
Eindelijk.

Via Artikel 60 werd ons team tijdelijk versterkt. Dit liep via de gemeente Londerzeel Werner (2
jaar) aangeworven en via de gemeente Buggenhout Farah (1 jaar).

Er is daarenboven een veranderingstraject opgestart onder begeleiding van De Wilde Zwanen
naar een innovatieve arbeidsorganisatie. In het denkproces wordt ook de oefening gemaakt
hoe we een betaalbare werking kunnen opzetten voor onze cliënten.
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EINDELIJK BIEDT HOOG
KWALITATIEVE EN
THERAPEUTISCHE ONDERSTEUNING
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De cl iënten van de therapie
"Fata Morgana" hebben een
jaarplanning uitgewerkt voor
2022 rond het thema "Eindel i jk
mee(r)  leven":  Ze wi l len opnieuw
ten vol le deelnemen aan het
sociale leven,  kunnen gaan en
staan waar ze wi l len en opnieuw
als evenwaardig gezien worden.
De organisat ie van een groot
f ietsevenement,  een uitstap naar
de zee,  een restaurant waar
mensen met s l ikproblemen ook
terecht kunnen, . .  Hun dossier is
goedgekeurd door de Warmste
Week 2021!  

Bij de coaching naar een innovatieve
arbeidsorganisatie werd onze missie-visie hernieuwd.
Hierbij staat de regie van eigen leven en de
zelfstandigheid van onze cliënten centraal. Deze
missie-visie wordt ook écht vertaald naar de
werkvloer. Dit was één van de grote pijlers waaraan
gewerkt werd op de evaluatiedag bij verschillende
teams. Ook kregen alle medewerkers hieromtrent
bijscholingen en werden ze volledig ondergedompeld
in de missie-visie. Er werden ook leidende principes
opgesteld die ons leiden in het maken van keuzes.
De doelstellingen waaraan we werken met onze
cliënten, zijn volledig in lijn met deze missie-visie.

Er worden nieuwe initiatieven genomen naar het
doelstellingsgericht werken binnen het team van 't
Eigennest, waarbij ze verder de missie-visie trachten
na te streven. Zo worden er tijdsblokken ingepland
om bij de volledige personeelsbezetting individuele
cliëntmomenten in te plannen voor het realiseren
van hun persoonlijke doelstellingen.

Er werd hard gewerkt aan het kwaliteitshandboek.  Er
werd ook al een eerste aanzet gegeven in de
overeenstemming van het kwaliteitshandboek met
dat van Blijdorp. Het KHB is gekend door de
medewerkers via VTO. Het KHB is ook gepubliceerd
op zowel de website als op Zorgonline. Tijdens de
inspectie in juni 2021 werd geen enkel gebrek
vastgesteld door de inspecteur van Zorg en
Gezondheid. 

Tenslotte is een samenwerkingsverband met de
medische dienst van Blijdorp opgezet, om de
verpleegkundige expertise binnen te halen, alsook
verder toe te kunnen spitsen op onze doelgroep. 
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In de zomer van 2021 werd ook de werking geëvalueerd: door de medewerkers,
het beleidsteam, de cliënten én door het netwerk van de cliënten. 

In het algemeen was de tendens van de evaluatie positief. 

Welke acties zijn naar voor gekomen op basis van deze evaluatie?

- Therapieën worden niet per keer voorgesteld aan families, maar per maand
wordt 1 therapie grondig omschreven, met foto's ter verduidelijking.

- Seizoenscafé's moeten nog meer ruimte laten voor lotgenotencontacten, maar
ook ruimte voor gesprekken met de aandachtsbegeleiders en familie, om zo de
band te versterken, maar ook sneller aandachtspunten aan te halen.

- Gebruikersraad wordt terug opgestart. 

- Meer bespreekbaar maken van opmerkingen en suggesties. 

- Werken aan weerbaarheid van cliënten

- Gebruik maken van een communicatiebord



EINDELIJK WORDT EEN
GEDRAGEN ORGANISATIE

Beleidslijn 4
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De persoonsvolgende f inancier ing
heeft  het zorglandschap vol ledig
gewi jz igd.  Om zelfredzaamheid
van personen met een
hersenletsel  na te streven,  is  de
samenwerking met col lega-
voorzieningen of  andere partners
essentieel .  

In 2021 heeft  E lke in naam van
Eindel i jk  het voorzitterschap van
het provinciaal  samenwerkings-
verband NAH Oost-Vlaanderen

opgenomen en van daaruit  ook
een rol  in de Hersenletsel l iga.  

Daarnaast is  E indel i jk  ook een
act ief  l id van meerdere
werkgroepen in de
eerstel i jnszone Dender om zo
haar netwerk uit  te bouwen. Zo
kunnen we,  v ia expert isedel ing,
ook buiten de eigen c l iënten aan
zelfredzaamheid werken bi j
personen met een NAH.

organisatie. Dit heeft tot nu toe een grote meerwaarde
betekend.

Ook het informeren van het breder netwerk rond
Eindelijk neemt een belangrijke plaats in als het gaat
over gedragenheid creëren. In 2021 zijn we daarom
gestart met het regelmatiger op de hoogte houden
van het reilen en zeilen binnen onze organisatie. 

Tijdens fondsenwervingsacties kon Eindelijk ook 2021
nog steeds rekenen op tal van vrijwilligers.

Ook het aantal deelnemers aan de activiteiten blijft
stabiel, wat de gedragenheid van Eindelijk ook op vlak
van steun uitdrukt. Bedankt! 

Eindelijk is steeds een organisatie geweest die gedragen werd door een netwerk van
sympathisanten en vrijwilligers. De huidige evoluties in de maatschappij maken het belangrijk
om te blijven investeren in deze gedragenheid. Want enkel het samen werken aan onze
doelstellingen zorgt voor de realisatie van onze missie en visie. 

Een eerste stap is de kernwaarde "samenspraak" ook op vlak van organisatieprocessen waar te
maken. Er werd in 2021 een financiële werkgroep opgestart als adviesorgaan voor Eindelijk.
Deze werpt een kritische en weloverwogen blik op de financiële situatie en beslissingen in de
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De cl iënten van de therapie
"Fata Morgana" hebben voor
2022 heel  wat in het
vooruitz icht . . .  Ze hebben
een jaar vooropgesteld rond
het thema "Eindel i jk  mee(r)
leven":  Ze wi l len opnieuw
ten vol le deelnemen aan het
sociale leven,  kunnen gaan
en staan waar ze wi l len en
opnieuw als evenwaardig
gezien worden.   
De organisat ie van een groot
f ietsevenement,  een uitstap
naar de zee,  een restaurant
waar mensen met s l ik-
problemen ook terecht
kunnen, . . .  Zo'n pracht ig
project ,  vol ledig door onze
cl iënten opgesteld. . .  
De Warmste Week heeft  het
project  dan ook
geselecteerd als  1 van de
200 projecten en heeft  hen
een bedrag van €16.500
toegekend. 

Wekel i jks gaat een gespreksgroep door in het
dagcentrum. In ' t  E igennest gaat maandel i jks
een bewonersvergadering door.  Op beide
overlegmomenten worden zowel  mededel ingen
gedaan,  a ls  input van de c l iënten gevraagd
voor speci f ieke projecten of
werkingsgerelateerde verbeter ingstrajecten en
ruimte gegeven voor bezorgdheden en
suggest ies.  
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FONDSEN-
WERVING EN
GIFTEN

van het afgelopen jaar

In 2021 is in totaal €77.357,31 binnengehaald
door fondsenwerving of via giften. Hiervan is in
2021 €44.266 rechtstreeks naar therapeutische
materialen, inrichting van de tuin en zorgmeubilair
gegaan. Met het oog op grotere investeringen in
2022. is het overige deel overgezet naar 2022 om
de realisatie van extra projecten mogelijk te
maken.

1258
maaltijden op het
take away eetfestijn 

84
fiscale attesten
uitgereikt

Eigen fondsenwervingsacties Giften met fiscale attesten
Giften van bedrijven en serviceclubs

2019 2020 2021

€ 50.000 

€ 40.000 

€ 30.000 

€ 20.000 

€ 10.000 

€ 0 

Educatief en therapeutisch
materiaal:
motomed en f iets labyr int ,  statafel  -
l i f ter ,  materiaal  voor de performance
‘Turbulent ie ’ ,  educat ieve spelen,
creamateria len,  een éénhandige
graskantenmaaier 
IT-materiaal:  
3 laptops,  8 vaste computers +
schermen

(Zorg-)meubilair
leuningen in de gangen van ’ t  E igenest ,
een rolstoelweegschaal ,  de inr icht ing van
een snoezelruimte,  professionele
wasmachine voor c l iënten van ’ t
E igennest ,  brand- en zonwerende
gordi jnen in de therapielokalen
Buiteninrichting
Grote stertent ,  tuinmeubelen,  twee grote
partytenten,  bloemenweide,  hagen en
tuinplanten aan ' t  E igennest
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EINDELIJK BRENGT EEN
TOONAANGEVEND FUSIEVERHAAL
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Reeds verschillende jaren is een samenwerking met Blijdorp vzw een feit. Sinds 2018
werken we samen op vlak van aanwervingen en IT, in 2019 is daar ook Veiligheid en
preventie toegevoegd.

De continue veranderingen en uitdagingen in het zorglandschap wegen zeer sterk op
organisaties. Zo brengt de PVF een grote onzekerheid op vlak van medewerkersinzet met
zich mee en worden veel besparingsrondes in de sector vertaald (correctiefase 2, daling van
organisatiegebonden middelen, geen pot voor variabele prestaties meer voor nieuwe
wooninitiatieven...) naar de vergunde zorgaanbieders. 

Kleine organisaties zoals Eindelijk voelen deze druk nog meer dan grotere organisaties die
ondersteunende diensten kunnen opzetten. Om deze druk van buitenaf beter de baas te
kunnen en ons wendbaar te kunnen profileren in het zorglandschap, is de beslissing tot
schaalvergroting en dus een fusie met Blijdorp vzw gevallen. 

De doelstellingen die we met deze fusie beogen reiken echter verder dan dat:

Bundelen van onze innovatiekracht.
De toekomst ligt in nieuwe zorgvormen en diensten. Door bundeling van onze kennis
kunnen wij hierop gezamenlijk beter inspelen.

Verbreden van onze doelgroepen.
De fusie stelt ons in staat de diensten van de beide organisaties direct aan te bieden aan
een grotere groep gebruikers.

Regionaal versterken.
Schaalvergroting stelt ons in staat onze dienstverlening te versterken en uit te breiden
binnen onze regio en naar de gebieden grenzend aan ons huidig werkgebied.

Extra uitdagen van medewerkers.
De ambities van de fusie brengen voor onze medewerkers nieuwe uitdagingen mee.



SAMENWERKING
MET OOG OP
RESPECT VOOR
ELKAAR
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In 2021 zijn zeer veel overlegmomenten
doorgegaan om de fusie op een correcte manier,
in wederzijds vertrouwen en respect, voor te
bereiden. Autonomie van Eindelijk staat hierin
centraal.

Voor de cliënten zijn hier weinig implicaties aan verbonden. We zullen
onze eigenheid, kwaliteitsprocessen en manier van werken volledig
behouden. De IDO's worden overgenomen, dus hoeven niet opnieuw
ondertekend te worden. Nieuwe IDO's zullen wellicht binnen een
ander stramien opgesteld worden, maar de inhoud is volledig
afgestemd op de eigenheid van Eindelijk. 

Zo blijft het logo en de huisstijl van Eindelijk behouden,
blijft de financiële autonomie gevrijwaard door een
analytische boekhouding en eigen kwaliteitsprocessen.
Waar zinvol wordt samen afgestemd en geleerd van
elkaar. 



EINDELIJK BIEDT ZIJN
MEDEWERKERS KANSEN EN
STEUNT OP ZELFORGANISATIE

Beleidslijn 6
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De fusie met Bl i jdorp brengt
opportuniteiten voor mede-
werkers met z ich mee.  Zo hebben
twee medewerkers van Bl i jdorp
de overstap gemaakt naar
Eindel i jk  en delen we twee
medewerkers.

Daarnaast kunnen we in drukke
periodes of  bi j  vakant ie rekenen
op extra ondersteuning vanuit  

Bl i jdorp.  De samenwerking op
vlak van sol l ic i tat ies loopt reeds
geruime t i jd zeer v lot .  Hier komt
de ondersteuning van
medewerkersprocessen steeds
meer aan bod.
In 2021 werd de eerste hand
gelegd aan een gezamenl i jk
arbeidsreglement en werd een
gezamenl i jk  opleidingsmoment
rond competentiemanagement
georganiseerd.  

Het veranderingstraject, onder begeleiding
van De Wilde Zwanen, liep ook in 2021
verder. Dit traject behelst niet alleen
kwaliteitsprocessen, maar besteedt ook
aandacht aan medewerkers en de
organisatiestructuur.
 
Er werd onder andere gewerkt aan het
installeren van cliënt- en teamgerichte
rollen binnen het team. Door het (ver)delen
van verantwoordelijkheden binnen een
team, vergroot het eigenaarschap van een
team. We introduceerden bijvoorbeeld een
'mensgerichte rol' binnen elk team om het
psychosociaal welzijn van medewerkers te
bewaken. 

Daarnaast diepten we het onderwerp
"competentieprofielen" dieper uit. Het
inzetten van  de sterktes van medewerkers,
geeft niet alleen meer jobvoldoening en
werkgoesting, maar ook een verbetering
van kwaliteitsprocessen.



MEDEWERKERS 
IN CIJFERS
Eindelijk telde in december 2021 40 medewerkers.
Dit is een groei van 5 medewerkers. Dit is
grotendeels te verklaren vanuit de tijdelijke
vervangingscontracten voor medewerkers in
moederschapsrust. 

Daarnaast is de toekenning van persoonsvolgende
budgetten binnen prioriteitengroep 1
verantwoordelijk voor een lichte stijging van het
personeelsbudget. 

40
medewerkers

35
gemiddelde leeftijd

Bachelor Hoger beroepsonderwijs Master Lager secundair Hoger secundair

20 

15 

10 

5 

0 
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inzetten op sensibilisering in een nieuw jasje
expertise rond NAH bij alle medewerkers vergroten
een betaalbare werking voor rechtstreeks toegankelijke hulp opstarten
een proefproject opzetten rond cliëntgerichte zorg met verschillende onderzoekslijnen om
uit te leren
een communicatieplan uitwerken, om gedragenheid en betrokkenheid te vergroten
een beleidsplan voor fondsenwerving opzetten
verder bouwen aan het psychosociaal welzijn van medewerkers, rolduidelijkheid binnen de
organisatie

Er is de voorbije jaren heel wat gerealiseerd in Eindelijk. Het algemeen beleidsplan is een
mooie leidraad om te blijven inspelen op de samenleving, onszelf kritisch onder de loep te
nemen en te blijven werken aan onze grote droom. In 2022 zullen we dan ook alle
beleidslijnen opnieuw stappen ondernemen om onze missie waar te maken en onze
kernwaarden uit te stralen.

Zo zullen we in 2022:
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AMBITIES IN 2022...
Wat de toekomst brengt...
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Volg ons op:

www.naheindelijk.be
www.facebook.be/NAHEindelijk
https://www.linkedin.com/company/78063312


