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In samenwerking met gebruikers, mede-

werkers en vrijwilligers werkten we aan 

een nieuwe missie en visie. We voelden 

de noodzaak om de opdrachtverklaring 

grondig te bekijken en namen een jaar 

de tijd om zoveel mogelijk mensen te 

betrekken. We lanceerden een oproep 

aan alle medewerkers om deel uit te 

maken van een projectgroep. Deze 

groep  finaliseerde dankzij de onder-

steuning en de inspirerende begeleiding 

van Sibylle Ouwerx en Katie Verkinderen 

van Samman vzw de missie en visie van 

Katrinahome vzw. Via workshops met 

medewerkers en leden van de Raad 

van Bestuur werden vier kernwaarden 

geformuleerd. 

Katrinahome vzw kiest een duidelijke 

richting door een beleidsplan tot 2020 

uit te rollen en te communiceren aan 

gebruikers, medewerkers en haar part-

ners. Daarbij wordt dialoog een cen-

traal begrip om ondersteuning en zorg 

op een kwalitatieve manier te blijven 

realiseren. 

 

 

De Zindag in 2015 was het startschot van een proces van organisatievernieuwing en –

verandering. Er was de duidelijke vraag voor een referentiekader voor ons handelen en 

om af te kunnen toetsen wat onze resultaten moeten zijn. Begin 2016 bekrachtigde de 

Raad van Bestuur de missie en het beleidsplan 2020 van Katrinahome. 
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Het jaarverslag werd samengesteld met bijdragen van Laura Marsoul, Joyce Van Noten, Wim Hermans, Marleen 

Daniels, Koen Devriendt. Foto’s: Birgit Van Dorst, Laura Castro Fontan, Marie-Anne Verbraken, Koen Devriendt 
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I n de renovatie van De Stappe werd er een extra kamer voorzien om tijdelijke woonon-

dersteuning te kunnen realiseren. In 2016 werd dit aanbod opengesteld voor de be-

zoekers van het dagcentrum. 

Tijdens de renovatie van 2015 werd 

er in de woningen van de Stappe te 

Mortsel een extra kamer ingericht 

voor tijdelijke woonopvang. “Vier 

deelnemers van ons dagcentrum 

maakten er in 2016 gebruik van”, ver-

telt Laura Marsoul, stafmedewerker 

sociale dienst. “De tijdelijke woonop-

vang laat toe de zorg voor wie nog 

thuis woont te faciliteren door perio-

des te voorzien waarbij wij de woon-

zorg tijdelijk overnemen.”  

De vraag om tijdelijk op woonon-

dersteuning beroep te kunnen 

doen werd ial eerder door de ge-

bruikersraad gesteld. Wie er vroeger 

nood aan had, kon terecht bij en-

kele kortverblijfcentra in de re-

gio. Katrinahome vzw kon dit vanaf 

2016 aanbieden binnen het Flexibel 

Aanbod Meerderjarigen (FAM). 

Maar ook binnen het systeem van 

de Persoonsvolgende Financiering 

(PVF) loopt dit verder. 

“We kregen ook heel wat positieve 

reacties van ouders en families”, ver-

volgt Laura. “Door de tijdelijke op-

vang kregen ze ruimte om de zorg 

voor hun zoon, dochter, broer of zus 

na een korte onderbreking weer vol-

op op te nemen.  We denken dat 

heel wat mensen gebaat zijn met de-

ze tijdelijke woonopvang en hebben 

daarom besloten om het aanbod uit 

te breiden naar personen buiten het 

dagcentrum. “ 

“We hebben er in 2016 voor gekozen 

om deze kortverblijfkamer ruimer te 

gaan openstellen vanaf januari 2017. 

Op die manier kunnen ook externe 

cliënten gebruik maken van de tijde-

lijke woonopvang.”  

Hierbij komt er voor de dagcentrum-

gebruikers de mogelijkheid voor een 

vroegboeking in de maand januari. 

“Nadien kunnen ook externe gebrui-

kers zich aanmelden voor de kortver-

blijfkamer. Hierdoor hopen we opti-

maal gebruik te kunnen maken van 

deze extra kamer, “ besluit Laura. 

Samen ontbijten en de koffiekoeken 

zondagmorgen waren heel lekker. 

Het broebelbad is een echte topper, echt 

za a a lig om daar in te liggen 

Ik kon er ook puzzelen en helpen koken 

(het was dan ook heel lekker) en naar de 

voetbal zien op het voetbalveld 

Extra ruimte 
Tijdelijke woonondersteuning biedt ademruimte 
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Werken van De Stappe 

voltooid! 

Bewoners en deelnemers van De 

Stappe verhuizen naar de ver-

nieuwde gebouwen. 

De Raad van Bestuur bekrachtigt 

de missie en visie voor Katrina-

home. De Raad van Bestuur 

keurt het beleidsplan Katrina-

home 2020 goed. 

In De Stappe start het 

proefproject tijdelijke 

woonopvang 

Stadland vzw verlengt de sa-

menwerking met Katrina-

home, waardoor we extra 

kunnen inzetten op vrijwilli-

gerswerking en toegankelijke 

cultuur. 

We openen De 

Stappe feestelijk! 

In de voorbereiding van de 

transitie naar de persoons-

volgende financiering orga-

niseren we info-avonden. 

Tijdens de Dag van de Zorg 

ontvangen we heel wat 

bezoekers in De HoBo. 
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Stadland vzw verlengt de sa-

menwerking met Katrina-

home, waardoor we extra 

vrijwilli-

gerswerking en toegankelijke 

In samenwerking met 

HRWijs vindt er een HR-

audit plaats met aanbe-

velingen voor het perso-

neelsbeleid. 

De nieuwste dagbesteding 

“Den Buiten” gaat van start 

in de lokalen van Don Bosco.  

We organiseren een 

ervaringsdag in Don 

Bosco aan de hand van 

workshops om een 

nieuwe dagbesteding te 

ontwikkelen. 

Tijdens de Warmste Week 

worden er verschillende 

acties opgezet voor Katri-

nahome. De opbrengst 

wordt gebruikt voor de ver-

bouwingen van De Stappe 

én de realisatie van Den 

Buiten. De gebruikers en 

medewerkers nemen deel 

aan de Warmathon 

Personeelsactiviteit van 

het feestcomité in Den 

Buiten i.s.m. Natuur-

In De Hobo en De Stappe 

richten we twee herden-

kingsplekken in. 
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T oen de eerste, voorzichtige ideeën rond de realisatie van nieuwe dagbestedings-

activiteiten geformuleerd werd, ervaarde Wim Hermans veel steun, sympathie en 

engagement vanuit onverwachte hoek. 

Een nieuw dagbestedingsproject realiseren 

is gemakkelijker gezegd als gedaan. Er was  

al wel inspiratie in huis, maar er is meer no-

dig dan werkkracht alleen. Wim spreekt 

over positieve besmetting tussen mede-

werkers, vrijwilligers en de lokale Don Bosco

-gemeenschap. “Het bezorgde ons een 

stevige boost om de schouders onder dit 

project te zetten. Tijdens de voorbereiding 

en de realisatie werd “geen probleem” het 

standaardantwoord. Zo kregen we veel 

spontane hulp, zonder dat we iets vroe-

gen.” De aankondiging van een nieuw 

dagbestedingsproject creëerde betrok-

kenheid bij de lokale gemeenschap in 

Vremde en Boechout. Het project in Don 

Bosco, dat “Den Buiten” werd gedoopt, 

bleef niet onopgemerkt. Zo werd er een 

samenwerking opgestart met Kringloopwin-

kel Opnieuw & C°, Natuurpunt en De Groe-

ne Stap. Van de ene dag op de andere 

dag zagen velen wel mogelijkheden om 

met ezels te gaan werken. In die voorberei-

ding werd duidelijk wat er allemaal moge-

lijk is, als je samen-

werkt. Wim somt op: 

“Advies zoeken om 

ons op weg te zet-

ten rond het wer-

ken met ezels? 

Geen probleem! 

Opnieuw & C° bood 

ons zinvolle activitei-

ten aan. Een vrijwilliger wilde gerust de ge-

vel opnieuw opvoegen. Wilden wij onze 

weide en stal toch nog wat groter? Voor 

Don Bosco was dat geen probleem. Waren 

we zelf mate-

riaal verge-

ten? We kon-

den ook bij 

hen terecht 

of bij Natuur-

punt. Kunnen 

we de ezels-

mest afleve-

ren bij de 

G r o e n e 

Stap? Geen 

probl eem .” 

Maar ook de 

lokale over-

heid steunde 

de werking. “Het gaat van een administra-

tieve kracht op het gemeentehuis die je 

aanbiedt om je op de hoogte te houden 

van een dossier, tot de daadwerkelijke 

steun vanuit de gemeente met het doel-

groepenbeleid. Maar ook inwoners uit 

Vremde bieden spontaan hulp aan, en wil-

len mee zorg dragen voor de ezels”.  

De steun uit de lokale 

omgeving is heel divers. 

“Natuurpunt legt voor 

ons twee extra balen 

hooi opzij, vier 

Boechoutenaars organi-

seren een benefiet, de 

Scouts van Vremde be-

schouwen ons als buren en lenen hun ma-

teriaal uit. Allemaal heel speciaal en bijzon-

der.” 

Tijdens Music for Life werden er verschillen-

Spontane hulp zonder iets te 

vragen en “geen probleem” als 

standaardantwoord. Dat gaf 

een stevige boost. 

Lokale verankering werkt 
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de acties gehouden om het initiatief 

verder te ondersteunen. Zo sponsor-

de de gebruikersraad van De HoBo 

de fruitdroogmachine. Andere gro-

te én kleine acties waren de kerst-

markt georganiseerd door het 

jeugdbestuurd van Korfbalclub 

Vooruit uit Edegem, een koekjesac-

tie in Beerse, de kilometers gelopen 

tijdens de Warmathon, … 

Wim beschouwt het als heel speci-

aal en bijzonder. “En wanneer ik nu 

de deelnemers zie genieten van 

hun arbeidsmatige activiteiten, de 

ezelstochtjes en de fruitverwerking 

… dan waren al die inspanningen 

zeker de moeite waard. En wat me 

nog meer pleziert is dat “Den Bui-

ten” nog verder zal groeien in de 

komende tijd”.  

Trends bij vrijwilligers 

Dankzij de samenwerking met Stads-

land vzw, kan Joyce voor Katrinahome 

de vrijwilligerswerking verder uitbou-

wen. “Momenteel kunnen we rekenen 

op 67 vrijwilligers die zich inzetten in de 

verschillende afdelingen. Alle vrijwil-

ligers zijn aan de slag binnen een zeer 

gevarieerd takenpakket en elke vrijwil-

liger zet zich in naar zijn/haar eigen 

mogelijkheden.” 

De grootste groep vrijwilligers vinden 

we terug in de Hobo. Daar kunnen we 

rekenen op de hulp van 37 vrijwilligers. 

Zij worden ingezet bij verschillende ac-

tiviteiten bv: individuele uitstappen, 

chauffeurs, naaien, helpen in de keu-

ken, tuinvrijwilligers,…. Tegenover de 

vorige jaren merken we wel een grote 

groei van individuele vrijwilligers. Zij zor-

gen ervoor dat onze bewoners meer 

deelnemen aan culturele en sociale 

activiteiten die in de buurt van onze 

voorziening plaatsvinden. Het is al lang 

niet meer zo dat de vrijwilligers enkel 

actief zijn binnen Katrinahome vzw, 

steeds vaker ondernemen ze actie en 

gaan ze naar buiten met onze bewo-

ners. Dit zorgt voor een groter sociaal 

netwerk en een betere bekendheid in 

de buurt. De vrijwilligers overbruggen 

vaak de afstand om écht te kunnen 

deelnemen aan de samenlevering. 

Maar  ook in De Stappe en De Vlas-

laan neemt het aantal vrijwilligers toe. 

Zowel bij individuele vrijwilligers als al-

gemene vrijwilligers kunnen we een 

groei zien. Momenteel zijn er bij de 

Stappe 24 vrijwilligers aan de slag, in 

de Vlaslaan zijn dit er 6.  

In Den Buiten zijn we bezig met het uit-

bouwen van een vrijwilligerswerking. Er 

zijn al 5 vrijwilligers die zich inzetten in 

Den Buiten, zij staan voornamelijk in 

voor de zorg van onze ezeltjes in het 

weekend en er is ook 1 vrijwilliger die 

een extra handje komt toesteken bij 

de activiteiten binnen deze dagwer-

king. In de toekomst zullen er ook hier 

nog extra vrijwilligers aan de slag 

gaan.  

V rijwilligers zijn onmisbaar binnen Katrinahome vzw, door hen zijn we in staat om een 

nog betere zorg aan te bieden aan onze bewoners”, vertelt Joyce Van Noten.  
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De Mediakrant wordt samengesteld door de deelnemers van het 

media-atelier in De HoBo en De Stappe. De krant verschijnt 4x 

per jaar en wordt verdeeld op 400 exemplaren.  Deze bijdragen 

verschenen het afgelopen jaar. (Samenstelling: Marleen Daniels) 

…Buiten de kazerne mochten we met de 

brandspuit kleine brandjes blussen. Ook 

mochten we met een brandweerladder 

naar boven. Dat vonden we heel leuk… 

 

In onze tuin staat een speciale boom… 

 

Opening van herinneringstuintje voor de overledenen…Er werd een toneeltje 

uitgebeeld. Ze hingen ook huisjes in de boom.  

De ouders waren er allemaal. Er werd ook muziek gespeeld. Het was aan-

doenlijk voor allemaal. Het was ook een mooie dag. Zelfs de zon was er ook 

bij. Ze zullen in de hemel het wel allemaal horen. Ik vond het een speciale 

dag.  Emotioneel…dat mogen ze meer doen. De bloemen waren ook mooi. 

Dit was mijn verslag. Bedankt iedereen. (Ria) 

DAG LUTJE (afscheidvan een bewoner) 

…Ik gaf je eten in de daggroepen op dinsdagnamid-

dag en op donderdagnamiddag kwam ik jou in je 

huisje eten geven. Ik vond het heel leuk dat je naar 

mij lachte en mijn hand wou vasthouden. Lutje, ik vind 

het spijtig dat je zo snel achteruit ging en geloof erin 

dat het nu voor jou beter is. Ik ga je heel hard missen. 

Voor mij blijf je mijn lieve schat.  

Veel groetjes van je dikke vriendin Talitha. 
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Met de go-cart rijden 

Op restaurant gaan en spaghetti eten 

Schelpen zoeken met Leen 

Ik had mijn blokken bij.  

Het was een leuke vakantie.  

Wanneer gaan we weer???  

(Peter) 

We gingen op zoek naar de verloren 

pompoenen van heksie, de heks, zodat zij 

terug pompoensoep kon maken. Tijdens 

onze zoektocht moesten we opdrachten 

uitvoeren: een toverspreuk verzinnen, een 

heksenbrouwsel maken, (snoep)spinnen 

happen, iemand in een mummie veran-

deren…en nog veel meer! We brachten 

alle opdrachten tot een goed einde en 

kregen als beloning de verdwenen pom-

poenen. Daarvan maakten we in de na-

middag lekkere pompoensoep! Het was 

een leuke, griezelige dag! (Bianca) 

IK HEB EERST KOFFIE GEDRONKEN IN DEN BUITEN EN DAARNA 

MOEST IK KRIJTJES IN EEN ZAKJE DOEN EN EEN STIKERTJE OP 

HET ZAKJE KLEVEN EN HET WAS EEN LEUKE VOORMIDDAG EN 

TOT VOLGENDE WEEK. 

( RUDI P.) 
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In 2016 waren in Katrinahome 96 medewer-

kers (71 VTE) aan de slag. Ruim 76% werkt 

deeltijds, waarmee we qua deeltijdfactor 

zeer hoog scoren in de sector. Mannen vor-

men een minderheid in onze organisatie. Als 

we dit in koppen bekijken, zien we dat we 

slechts 20% mannen tewerkstellen. 

Onze medewerkers kiezen voor een lange 

loopbaan bij ons. Bijna 4 op 10 is langer dan 

20 jaar aan de slag in de vzw. Dit gaat ge-

paard met een hoge gemiddelde leeftijd. 

Een medewerker in Katrinahome is gemid-

deld 40 jaar. Dit komt overeen met het ge-

middelde in de sector dat op 40,6 afpunt. 

Anderzijds staat een jonge garde klaar om 

de ondersteuning te continueren: 1 op 3 is 

jonger dan 35 jaar. 

Hieronder vindt u het aandeel 50-plussers 

over de jaren heen. Sinds 2015 overschrijden 

we het gemiddelde in de sector.  

De toename van 50-plussers heeft een zeer 

grote impact op de VAP-dagen (bijkomende 

verlofdagen voor 45-plussers). Net als de col-

lega’s in de sector staan we voor de uitda-

ging om enerzijds deze - vaak deeltijds wer-

kende - personeelsgroep voldoende betrok-

ken te houden op de organisatie en ander-

zijds voldoende vervangende arbeidskrach-

ten te blijven vinden om de dienstverlening 

te continueren. Wij zullen die vervangers trou-

wens hard nodig hebben op het moment 

oudere medewerkers zullen uitstromen om-

wille van pensionering de komende 10 à 15 

jaar.  

Qua opleidingsniveau scoort Katrinahome 

vzw traditioneel erg hoog. Ruim 67% van on-

ze medewerkers heeft minstens een bache-

lordiploma.  

We moedigen onze medewerkers aan om 

interne en externe vorming te volgen. 1,32% 

van de gepresteerde uren gingen naar vor-

ming. Hiermee komen we dicht in de buurt 

van het sectorgemiddelde dat op 1,37% ligt. 

In 2016 werd extra ingezet op het evalueren 

en waarderen van onze medewerkers. Sinds 

we 2 jaar geleden gestart zijn met een nieu-

we methodiek voor de waarderingsgesprek-

ken, vonden er met 35 medewerkers één of 

meerdere van die gesprekken plaats. We 

streven er naar om tegen eind 2017 met alle 

medewerkers minstens één waarderingsge-

sprek gevoerd te hebben. 

 

De transitie naar de persoonsvolgende finan-

ciering en de realisatie van het Perspectief-

plan 2020 dagen onze organisatie en onze 

medewerkers uit. We ervaren dat onze rol als 

begeleider, maar ook als administratief- of 

stafmedewerker, meer dan ooit in evolutie is. 

Door in dialoog te gaan met onze gebruikers 

en hun netwerk moeten we soms vertrouwde 

kaders loslaten. Dat leidt soms tot wat onrust, 

maar het biedt anderzijds vooral nieuwe kan-

sen en opportuniteiten om met de gebruikers 

dagdagelijks aan de slag te gaan en onze 

organisatie verder uit te bouwen. 

Medewerkers zetten Katrinahome vzw in beweging. Koen Devriendt blikt terug op 2016. 

Grafiek: aandeel 50-plussers in koppen op 31 december. 

Werken in Katrinahome 
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Enkele cijfers over wie ondersteuning krijgt bij Katrinahome (31/12/2016) 

De gebruikers centraal 

Mannen 

Bezetting over afdelingen 

Vrouwen 

Gemiddelde leeftijd per afdeling 
9 Nieuwe  

gebruikersovereenkomsten 

3 
Overlijdens 

5  

Personen gebruikten 

 tijdelijke woonopvang. 

80  

Verschillende gebruikers 

Aantal dagen ondersteuning 



 

Jaarverslag 2016 Katrinahome vzw 12 

Wij, bestuurders en medewerkers van Katrinahome vzw geloven dat jij, een volwas-

sene met een verstandelijke beperking, kan groeien vanuit je eigen talenten en zo 

je eigen plek vindt in een inclusieve samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat een 

stabiele en ondersteunende omgeving hiervoor essentieel is. Wij willen je daarbij 

alle kansen bieden om dit waar te maken. 

 

De wereld om je heen verandert: het Perspectiefplan 2020 geeft je de kans om zelf 

aan het stuur te zitten en te bepalen hoe je je dagen invult, hoe je wil wonen en 

werken, kortom hoe jij ondersteund wil worden op verschillende levensdomeinen. 

Bij ons vind je een uitvalsbasis om je weg te zoeken en verder te bewandelen. Je 

staat steeds centraal. We willen je de beste ondersteuning en zorg bieden, en blij-

ven bieden. Dat betekent dat jij en je familie tevreden zijn. We doen dit met aan-

dacht voor je talenten en ook je behoeften en noden.  

We ondersteunen je flexibel en werken in dialoog met jou, je familie en je netwerk. 

We zetten in op de talenten en toewijding van medewerkers, vrijwilligers en part-

ners. Samen met hen breiden we je netwerk uit. Zo blijf je actief en betrokken in on-

ze samenleving. 

 

 

Katrinahome biedt jou, een volwassene met een verstandelijke beperking uit onze 

regio kwalitatieve ondersteuning in dagbesteding en wonen aan. Daarbij gaan we 

voor warme zorg en kleinschaligheid. Jij staat hierbij centraal. Zo kan jij optimaal 

groeien in een inclusieve samenleving. 

We nemen ook (pro-)actief initiatieven om je belangen te behartigen bij de uit-

bouw vn ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in onze re-

gio. 

 

 

Wij verbinden ons rechtstreeks met jouw uniek verhaal en doen dat bewust klein-

schalig. Onze betrokken medewerkers zoeken continu naar de optimale ondersteu-

ning, die nodig is om jouw zelfstandigheid maximaal te laten bestaan. 

 

 

We gaan te werk vanuit 4 kernwaarden. 

Geborgenheid : We creëren voor jou een warme omgeving waarin je je 

goed voelt.  

Warme deskundigheid : Onze medewerkers combineren hun expertise 

met een persoonlijke en warme aanpak. We moedigen hen aan om hun 

Visie 

Waarden 

Missie 

Unieke kracht 

Katrinahome 2020 



 

 Jaarverslag 2016 Katrinahome vzw 13 

passies en talenten te ontplooien, leergierig te zi jn en te groeien, zowel 

professioneel als persoonli jk. Zo ontwikkelen onze medewerkers een des-

kundigheid waarmee ze kunnen voldoen aan jouw veranderende noden 

en verwachtingen en die van je netwerk.  

Ontplooien : In dialoog ontdekken we jouw talenten en zoeken we sa-

men met je netwerk naar de beste manier om deze verder te ontplooien. 

We bli jven ons als organisatie continu in vraag stel len, om optimaal te 

kunnen ontwikkelen in een veranderende maatschappij. 

Over grenzen : We willen gebruikers, familieleden en vrienden, medewer-

kers, vrijwil ligers en partners  in onze werking stimuleren om grenzen te 

verkennen en te verleggen.Als organisatie wil len we naar buiten treden 

en samenwerken met lokale partners. 

 

Je kent onze naam en weet waarvoor we staan. 

We hebben de ambitie om een rijker aanbod  uit te bouwen in samenwerking met 

anderen. Daarbij zijn we in staat om diverse ondersteuningsvragen te beantwoor-

den voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 

We verdiepen en verruimen dag- en woonondersteuning op een kleinschalige ma-

nier, op meer locaties dan vandaag om zo meer mensen te kunnen ondersteunen. 

We willen financieel gezond blijven, zodat we de draagkracht blijven houden voor 

kleinschalige ondersteuning. 

Medewerkers zijn tevreden en trots om voor Katrinahome te werken. Gebruikers zijn 

tevreden over de zorg en ondersteuning die ze hier krijgen. We bouwen aan een 

gemeenschap en versterken de sociale netwerken van personen met een handi-

cap.  

 

 

 

In het beleidsplan Katrinahome 2020 leggen we de strategische doelstellingen vast 

waar over de periode 2016-2020 aan gewerkt zal worden. We willen daarbij de voor-

waarden creëren waardoor Katrinahome vzw haar kernopdracht kan blijven vervul-

len ten dienste van volwassenen met een verstandelijke beperking.  

Het beleidsplan is gebaseerd op de bijdragen van gebruikers, hun vertegenwoordi-

gers, medewerkers, leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, die 

op verschillende wijzen werden verzameld in 2015. De Zindag en Nazinderdagen 

resulteerden in 10 projecten waar Katrinahome in wil groeien, waarin organisatiever-

nieuwing centraal stond. Daarnaast liepen er een eigen tevredenheidsmeting bij 

medewerkers en een efficiëntiescan bij gebruikers, vertegenwoordigers en mede-

werkers, uitgevoerd in samenwerking met Samman vzw. 

We formuleren vier strategische doelstellingen. Ze dragen bij tot een betere kwali-

teitsvolle zorg. Via deze strategische doelstellingen willen we duidelijke keuzes ma-

ken, beter prioriteiten stellen en deze dan grondig(er)afwerken en evalueren. We 

kiezen voor kwaliteit, warmte, grondigheid en systematiek. We geloven dat kwali-

teitsvolle zorg bieden aan volwassenen met een verstandelijke beperking onze mis-

sie is. 

 

Ambitie 

Beleidsplan 
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1.. We differentiëren in het aanbod (woon- en dagondersteuning) aan gebruikers 

uitgaande van hun noden, vragen/behoeftes en de middelen- zowel van gebrui-

kers als de organisatie. 

In 2017 zullen de eerste mensen met een eigen budget ondersteuning of zorg inko-

pen in Katrinahome. De ondersteuningsvragen zijn gevarieerd in intensiteit en fre-

quentie en zullen daarom een antwoord op maat moeten krijgen. We zoeken 

naar een evenwicht van de vraag van de gebruiker en onze deskundigheid en 

mogelijkheden. We willen garant staan voor kwalitatieve en warme ondersteu-

ning. 

 

2. We zetten in op externe werking en zetten samenwerkingsverbanden op met 

ander erkende zorgaanbieders en lokale partners, voor gebruikers en medewer-

kers. 

We zijn er van overtuigd dat er samenwerkingskansen liggen in de onmiddellijke 

omgeving van onze vestigingen. We willen deze samenwerkingen uitbreiden 

waarbij we oog hebben voor meerwaarde bij gebruikers en medewerkers. We zul-

len actiever samenwerken met voorzieningen voor mensen met een handicap uit 

onze regio, Daarnaast bouwen we samenwerkingen uit met lokale partners op 

vlak van welzijn, huisvesting, cultuur, … Intersectorale samenwerking geeft de ge-

bruikers én de medewerkers meer kansen op vlak van aanbod, sport, vorming, 

ontspanning, …  

 

3: We zetten in op groeimogelijkheden in kleinschaligheid 

In een tijdskader waarin erkende zorgaanbieders inzetten op schaalvergroting, 

wordt door gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, … gevraagd om de organisatie 

te ontwikkelen met oog voor  persoonlijke ondersteuningsnoden in een kleinschali-

ge context.  

In wat Katrinahome ontwikkelt, wordt er gekozen voor initiatieven op mensen-

maat. We engageren ons tegenover de gebruikers en hun vertegenwoordigers 

vanuit een visie op ondersteuning en nemen samen met medewerkers deze ver-

antwoordelijkheid op. 

 

4. We versterken de interne werking. 

Uit de tevredenheidsmetingen bij medewerkers klinkt de uitdrukkelijke vraag om 

een organisatiebeleid en personeelsbeleid verder uit te bouwen. We tekenen de 

functies en rollen binnen de organisatie duidelijk uit en communiceren dit naar alle 

betrokkenen. We stemmen organisatie en functies af op de nieuwe ondersteu-

ningsvragen. Daarbij willen we het eigenaarschap en de autonomie van mede-

werkers vergroten. Medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten te ontwik-

kelen. Verbindende communicatie, samenwerking en transparantie zullen cen-

traal staan. Zo willen we een aangenaam werkklimaat creëren met oog voor di-

versiteit. 
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