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Beste Lezer,

De tijd vliegt, en z
o ook in 2019. W

e zijn bijna aan 
het 

einde van ons fee
stjaar gekomen. We kijken terug op

 een 

aantal prachtige
 momenten en initiatie

ven waarmee we onze 

50e verjaardag v
ierden. 

In deze nieuwsbrief geven we j
e er enkele mee en schrijven  

we je bij over het
 dagelijks leven o

p Zonnehoeve|Living+. 

Veel leesplezier!



Persoonsvolgende Financiering - Correctiefase II

De invoering van persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017 betekende het einde van 
VAPH-subsidiëring aan voorzieningen. In plaats daarvan werd aan de individuele gebruikers een 
eigen, persoonsvolgend budget (PVB), toegekend. 

Dit persoonsvolgend budget werd bepaald op basis van de beschikbare subsidies van de  
voorziening van de cliënt in 2016 en niet op basis van de zorg- en ondersteuningsnood van de cli-
ent. Daardoor kreeg niet elke cliënt het budget waarop hij volgens de inschaling recht op had. 
Sommige cliënten kregen te veel budget, anderen te weinig. Om deze reden voert het VAPH een 
correctiefase door met de bedoeling dat vanaf 2027 elke budgethouder beschikt over een bud-
get dat beter overeenstemt met zijn ondersteuningsnood en zorgzwaarte.

Sommige cliënten zullen hun persoonsvolgend budget de komende jaren zien stijgen, andere 
zullen hun budget zien dalen of dienen over te stappen naar RTH-ondersteuning.
Cliënten die in 2016 (of daarvoor) door een voorziening ondersteund werden, ontvingen kort ge-
leden een brief van het VAPH. Deze brief bevat de persoonlijke uitkomst van deze correctiefase. 

Zonnehoeve|Living+ beschikt momenteel nog niet over alle gegevens, maar is al volop aan de 
slag met de informatie die we al ontvingen. Wij streven er naar u in januari 2020 verder te kun-
nen informeren.

Mocht u in tussentijd verdere vragen hebben, aarzel niet om contact op de nemen met het VAPH 
(02 2493000 of www.vaph.be/contacteer-ons).

Werking
Opvolging directie 

In september namen we afscheid van Tim Bruylandt als directeur van Zonnehoeve|Living+. De 
Raad van Bestuur boog zich over de opvolging, met volgende veranderingen als gevolg:

De Raad van Bestuur heeft besloten om Karolien Hulsbosch, directeur van het maatwerkbedrijf 
Zonnehoeve|Production, aan te stellen als directeur van Zonnehoeve|Living+. Karolien nam 
in september dan ook overkoepelend de leiding op over Zonnehoeve|Production en Zonnehoe-
ve|Living+. 

In deze structuur werd ook een nieuwe functie gecreëerd, deze van Operationeel Manager, voor 
zowel Zonnehoeve|Production als Zonnehoeve|Living+. Vanuit Zonnehoeve|Living+ werd een 
selectieprocedure opgezet welke kort geleden is afgerond. In januari mogen we dan ook een 
nieuwe collega verwelkomen: Katy Provoost. 



Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) wordt samenwerkingsplan

Handelingsplan, begeleidingsplan, samenwerkingsplan, individuele dienstverleningsovereen-
komst (IDO), … In het verleden werden op Zonnehoeve|Living+ diverse benamingen gebruikt 
voor wat we nu kennen als “IDO”. In de individuele dienstverleningsovereenkomst worden de 
ondersteuningsvragen en -noden samen met de cliënt uitgewerkt. De individuele dienstverle-
ningsovereenkomst omschrijft dit proces, op welke termijnen en op welke manieren bepaalde 
doelen nagestreefd worden en wordt periodiek geëvalueerd en bijgestuurd. Het opstellen ervan 
gebeurt in overleg met de cliënt en zijn steungroep. 

Enkele jaren geleden werd gekozen voor de term IDO omdat het er naar uit zag dat het VAPH 
deze term voor dezelfde inhoud ging hanteren. Uiteindelijk gaf het VAPH er een andere invulling 
aan waardoor dit alles voor spraakverwarring zorgt…

Op het multidisciplinair overleg werd dan ook besloten om de term IDO te vervangen door  
samenwerkingsplan. De term geeft duidelijker weer wat met het plan bedoeld wordt.  
Wij nemen binnen onze interne werkwijze de nodige maatregelen om de nieuwe naam te  
implementeren. U hoeft in deze niets te ondernemen. 

Verkeersveiligheid domein Zonnestraat 13

Het afgelopen jaar namen we in samenwerking met Zonnehoeve|Production en externe deskun-
digen verschillende initiatieven om de verkeersveiligheid op ons domein aan de Zonnestraat 13 
te optimaliseren. Verschillende aanpassingen: 

- Er werd een fiets- en wandelsuggestiestrook geschilderd op de 
  baan en met paaltjes waar nodig afgeschermd
- Er werden verschillende verkeersdrempels gelegd
- De maximumsnelheid werd terug gebracht naar 15 km/u

Naast de aanpassingen, voorzagen we vorming voor de cliënten door Paul Michielsen van de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De vorming focuste o.a. op 

- Theorie over de verkeersregels, op maat en herkenbaar  
  (met foto’s uit de directe leefomgeving)
- Een praktisch fietsparcours 
- Een praktisch dode hoek spel

In de namiddag kregen een aantal medewerkers van Zonnehoeve|Production een opleiding rond 
dode hoeken bij voertuigen.

Het aanbod van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bleek op onze maat te zijn. Daarom voor-
zien we in 2020 zeker nog een paar extra sessies voor onze cliënten.



Winkelatelier Markt Gavere

Het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan de ontwikkeling van een winkelatelier op de Markt in 
Gavere.

Terwijl we het concept van en de visie achter het winkelatelier en de producten verder  
verfijnen, worden de laatste details aan het pand afgewerkt.

De officiële opening van de winkel wordt 31 januari 2020 gepland, maar we willen jullie in de 
eindejaar periode graag al ontvangen. Daarom tovert het winkelteam 20 en 21 december het 
pand alvast om tot een heuse Pop-Up. We kleden de ruimte helemaal in de sfeer van de einde-
jaar feesten in en bieden een ruim aanbod aan (eindejaar)artikelen aan, waaronder eigen  
creaties uit het dagactiviteitencentrum en producten van Oxfam Wereldwinkels. Kom langs en: 
Geniet, met een hapje en een drankje! Neem een kijkje achter de schermen! Leer ons en onze 
producten kennen! Koop je eindejaarsgeschenken!

Allemaal welkom!



Terugblikken...

Zonnehoevefeest
Ter gelegenheid van ons jubileumjaar, organiseerden we een extra groot(s) Zonnehoevefeest. 
We sloegen de handen in elkaar met Zonnehoeve|Production en zetten een feestelijk program-
ma op met o.a. een opendeurdag van Zonnehoeve|Production, een extra groot eetfestijn en 
vele optredens van o.a. niemand minder dan Willy Sommers! We lieten de zon in ons hart en 
niet alleen daar: we mochten genieten van een stralende dag. Op de teller stonden meer dan 
1100 eters en we mochten daar zeker nog een paar 100 bezoekers bij optellen!

Het werd een geslaagde dag, dankzij de inzet van vele medewerkers, vrijwilligers en cliënten. 
We mochten ook rekenen op de nodige ondersteuning van verschillende sponsors. We kijken 
enorm tevreden terug op dit mooie feest en bedanken iedereen die er met ons zo’n prachtige 
dag van heeft gemaakt!
 

DACart
In juli waren het terug Gentse Feesten, en Gentse Feesten betekent voor ons ook de DACart ten-
toonstelling. We trokken met een prachtige collectie aan kunst en artisanale producten vanuit 
ons dagactiviteitencentrum naar de Reviszaal van het Secundair Kunstinstituut in Gent. Er ging 
terug een grondige voorbereiding aan vooraf en het resultaat mocht gezien worden. En dat  
vonden wij niet alleen: we ontvingen tijdens de 10 dagen welliefst 7.500 bezoekers! 

Zomer 2019

We kijken terug op een mooie zomer. Vele cliënten gingen op reis, maar ook voor de thuisblij-
vers stonden er leuke activiteiten op het programma. Tijdens de sluitingsperiode van het DAC 
organiseerden verschillende teams uitstapjes en activiteiten en we namen ook deel aan festivals 
zoals Rock for Specials, de Lokerse en de Gentse Feesten. Vanuit onze werking organiseerden we 
bovendien twee grote evenementen: de DACart tentoonstelling en het Zonnehoevefeest. 



Sinterklaas cafetaria ZoVRIJ

ZoVRIJ vzw, de vrijwilligers voor Zonnehoeve, organiseren elke eerste zondag van de maand 
een cafetaria met een hapje, drankje en veel gezelligheid in de refter van Zonnehoeve|Living+. 
Regelmatig worden er leuke extra’s georganiseerd zoals een optreden, een wandeling of een 
thematische inkleding. Zo was er op 1 december een Sinterklaas cafetaria. De Sint kwam langs 
en nam cadeautjes en heel wat lekkers mee! Het werd een groot succes, ZoVRIJ mocht welliefst 
300 mensen ontvangen die na een gezellige namiddag tevreden huiswaarts gingen. Een welge-
meende dankjewel aan alle vrijwilligers voor dit initiatief!

ZoVRIJ is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Er kunnen altijd helpende handen gebruikt 
worden bij verschillende activiteiten zoals atelierwerking (bijvoorbeeld de Biotuin of de nieu-
we Winkel) of feesten en evenementen. Samen kunnen we kijken waar jouw interesse en talent 
ligt! Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Neem contact op:



Fondsenwerving
Ook in de tweede helft van 2019 namen verschillenden initiatief om onze werking een  
financieel duwtje in de rug te geven. Zoals vermeld, mochten we vele sponsors noteren voor ons 
Zonnehoevefeest. Daarnaast werden en worden verschillende acties ondernomen binnen  
Music for Life. We zijn één van de goede doelen en werden als zodanig niet vergeten, een 
overzichtje van de acties: 

Pop-Up Winkel – 20, 21 december

Begin volgend jaar openen we op de Markt in Gavere ons nieuw winkelatelier. We lichten een 
tipje van de sluier tijdens onze eindejaar Pop-Up op 20 (14u-19u) & 21(10u-16u) december in onze 
winkel (Markt 26, Gavere). Eerder in deze nieuwsbrief vind je meer details over de winkel en de 
Pop-Up. 

Aan iedereen die mee deze acties op de één of andere manier ondersteunt, een welgemeende 
dankjewel! Het is en wordt alvast een hartverwarmend eindejaar!

Naast Music for Life stonden en 
staan er enkele initiatieven op het 
programma die mee een duit in ons 
zakje steken:

Geschenkenbeurs  
AZ Sint-Lucas – 29, 30 novem-
ber, 1 december

Medewerkster Kathleen Wittouck 
stond met haar eigen keramiek op de 
Geschenkenbeurs in het AZ Sint-Lu-
cas. Ze verkocht daarnaast ook pro-
ducten van DACart, hierop werd een 
percentage meerprijs gerekend wat 
naar het goede doel palliatieve zorg 
AZ Sint-Lucas te Gent gaat. De rest 
van de opbrengst uit verkoop ging 
terug naar de werking DACart. 

Kerstdorp Sint-Martens-Latem 
– 14, 15 december

Naar goede gewoonte staan we terug 
op het Kerstdorp in Sint-Martens-La-
tem. We verkopen twee dagen aller-
lei producten uit het DAC. We geven 
ook alvast een voorproefje van het 
winkelaanbod met o.a. producten 
van Oxfam Wereldwinkels. 



Vrijwilligersdagen

In mei kregen we medewerkers van Randstad Belgium over de vloer die een hele dag vrijwillig 
kwamen helpen bij allerlei taken op Zonnehoeve|Living+. Dit najaar namen ING en Hilti een 
soortgelijk initiatief. In het kader van “Volunteering Days” kwamen 7 medewerkers van ING 25 
september een hele dag meewerken met onze Technische Dienst. 15 medewerkers van Hilti  
kwamen dan weer 7 november hun handen uit de mouwen steken.

Dankjewel aan alle vrijwillige helpers!

Besteding van fondsen

Het overgrote deel van de opgehaalde gelden binnen de fondsenwerving ging ook dit jaar naar 
het solidariteitsfonds, het fonds waarmee we de financieel meest kwetsbare cliënten ondersteu-
nen. Concreet werd het solidariteitsfonds dit jaar ingezet om cliënten te helpen bij kosten voor 
voeding, vervoer en medische ondersteuning. 

Een concreet project dat al jaren op ons verlanglijstje staat binnen de fondsenwerving, is een 
plateaufiets ofwel rolstoeltransportfiets. Deze fiets heeft vooraan een plateau waarop elke 
manuele rolstoel te bevestigen is. Hierdoor kunnen rolstoelgebruikers ook genieten van een fijne 
fietstocht door de natuur. De aankoop van zo’n fiets vraagt echter een relatief hoge investering. 
Om gebruik voor zowel de begeleider als rolstoelgebruiker veilig en aangenaam te maken, zijn 
namelijk een aantal extra opties noodzakelijk, zoals elektrische aandrijving. Om tot het beno-
digde bedrag te komen, combineren we de opbrengst van verschillende fondsenwervende acties, 
namelijk de opbrengst van de initiatieven van het data- en energiebedrijf Aelectrics binnen 
Music for Life 2018 en de subsidies vanuit het Projectenfonds Duurzame Mobiliteit. We hopen 
het benodigde bedrag te kunnen vervolledigen met de opbrengst van acties binnen Music for Life 
2019! Bij deze alvast een warme dankjewel aan iedereen die bijdraagt aan dit project!

Energieambassadeur
In het voorjaar van 2019 dienden we een kandidatuur in binnen een projectoproep van de Pro-
vincie Oost-Vlaanderen. De bedoeling was het opstellen van een project dat de CO2-uitstoot 
vermindert en concreet meebouwt aan een duurzame energietransitie. Wij noemden ons project 
“Energieambassadeur zonder beperking” en focusten ons op het installeren van fietsenstallingen 
met zonnepanelen en sensibiliseren van onze cliënten rond duurzaam energie gebruik.
 
Ons project had succes en we werden geselecteerd, we verkrijgen een mooie subsidie om ons 
project te laten slagen en een mentor die ons inhoudelijk kan bijstaan met zijn of haar experti-
se. Meer nieuws hierover in het nieuwe jaar!

Projectenfonds Duurzame Mobiliteit
Eveneens in het voorjaar, dienden we een project in als antwoord op de oproep voor het  
Projectenfonds Duurzame Mobiliteit vanwege de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook hier kregen we 
een gunstig antwoord: we mochten 5.000 euro ontvangen om te besteden aan duurzame mobili-
teit.  

Projectsubsidies



Cliënten
Nieuws over onze cliënten sinds juni 2019:

Nieuwe cliënten: 
Jens D.M. woont sinds 1 juni in een studio in de Sint-Rochuswegel.

Emma L. nam op 12 augustus haar intrek in Huis 2.

Margot D. werd op 19 augustus verwelkomd in Huis 8.

Mario C. woont sinds 1 september in Huis 3.

Jean-Paul C. nam op 4 november zijn intrek in Huis 8.

Thibaut S. wordt sinds 15 november begeleid door het Mobiel Team.

Verhuizen 
John S. kwam logeren in Huis 8 van september tot en met 10 december.

Miguel P. verhuisde 27 september van zijn studio in de Sint-Rochuswegel naar Huis 5 op het  
domein aan de Zonnestraat 13. 

Bert V. en Leopold T. verhuisden eind september - begin oktober naar een andere woning. 

Annemieke V.G. krijgt sinds 1 oktober mobiele begeleiding in haar eigen woning.

Simone V.T. verhuisde 1 oktober van haar studio in de Zonnestraat 11, naar een eigen huurap-
partement in Nazareth. Zij wordt begeleid door het Mobiel Team.

Laurenzo P. verhuisde 14 oktober van Huis 6 naar een studio in de Sint-Rochuswegel.

Diana H. verhuisde op 1 december van haar studio in de liefkenswegel naar een eigen huurap-
partement in de straat.

Emilie G. verhuist op 18 december van haar studio in de Sint-Rochuswegel naar Huis 8 op het 
domein aan de Zonnestraat 13. 

Johan N. verhuist midden december van zijn studio in de Zonnestraat 11 naar Huis 6 op het  
domein aan de Zonnestraat 13. 

We namen afscheid van:
Deze zomer moesten we helaas afscheid nemen van Paul H. uit Huis 8. Paul kwam te overlijden 
op 5 juli. De begrafenis werd bijgewoond door verschillende cliënten en medewerkers van Zon-
nehoeve|Living+.

Yari Y. verliet Zonnehoeve|Living+ op 6 oktober en verhuisde naar een andere voorziening.



Personeel

Binnen het DAC blijft Louise Brackez nog tot het einde van het jaar aan de slag als tijdelijke 
versterking. Marlies Vander Beken stapte over van Huis 2 naar het DAC, zij zal deel uitmaken 
van het winkelteam dat verantwoordelijk is voor de werking van de winkel en het winkelatelier 
die eind januari 2020 geopend worden. Kim Hacha werd in oktober aangeworven om Marlies in 
Huis 2 te vervangen. 

Het actieve nacht team mocht Caroline Geirnaert van de zomer tot september als tijdelijke 
versterking ontvangen. Ze vervoegde het team opnieuw in november en blijft nog tot januari 
2020. Momenteel zijn er ook twee openstaande vacatures binnen de actieve nacht. Eén vacatu-
re betreft een vervangingscontract wegens een zwangerschap en de andere is een vast contract 
(onbepaalde duur) wegens een positie die vrij komt omdat Tessa Uyttendaele een nieuwe uitda-
ging heeft gevonden en Zonnehoeve|Living+ gaat verlaten. 

An Simons is sinds juli tijdelijk aan de slag in Huis 8, ze versterkt het team tot het einde van 
het jaar. Lisa Albrecht vervoegde het team begin september in vervanging van Jessie Ghyselinck, 
die in zwangerschapsverlof is.

Het team van Huis 5 wordt sinds oktober tijdelijk versterkt door Queenie Gouwy, Queenie blijft 
tot eind 2019 aan de slag. 

In Huis 1 is Minerva De Bock in zwangerschapsverlof. Zij werd vervangen door Siel Desmeth. 
Siel vond echter een andere uitdaging en is daarop vervangen door Jirka Kuys. Jirka maakt sinds 
september deel uit van het team van Huis 1. Linse Martens is zwanger van haar eerste kindje en 
wordt sinds september vervangen door Aline Chiers. Aline was reeds aan de slag in Huis 2, Huis 6 
en Huis 8. 

Team 34 wordt sinds juli tijdelijk versterkt door Pieter Vandendriessche. Pieter blijft tot het 
einde van dit jaar. 

Dit voorjaar ging Leentje Machtelinckx een nieuwe uitdaging aan, na een lange carrière op Zon-
nehoeve|Living+. Daarop startten we de zoektocht naar een nieuwe coördinator voor de Multi-
disciplinaire Dienst. We mochten Nancy Meert in die functie verwelkomen op 1 oktober. 

We breidden de Vlinder afdeling tijdelijk uit met twee extra werkkrachten: Jolien Petrus en 
Lukas Somers blijven vlinderen tot het einde van dit jaar. 

Sinds september werkt Desislava Rashkova als tijdelijke schoonmaker op Zonnehoeve|Living+. 

Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld, is er in de vervanging van Tim Bruylandt een nieuwe 
functie gecreëerd, deze van Operationeel Manager. Na een grondige zoektocht, is Katy Pro-
voost geselecteerd voor deze functie. We mogen Katy verwelkomen op 6 januari van het nieuwe 
jaar. 

Nieuw in dienst en verschuivingen sinds juni 2019:



Kalender

20-21 december 2019   Pop-Up Winkel in Gavere

5 januari 2020    ZoVRIJ Nieuwjaarscafetaria

31 januari 2020    Officiële opening Winkel en Winkelatelier in Gavere

2 februari 2020    ZoVRIJ Carnavalscafetaria


