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Covid-huis

Samen met Den Brand en de Schakel 
verenigde wij onze krachten en 
realiseerde we een mooie samenwerking 

in het Covid-huis. Samen sterk tegen 
Corona.
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De weg naar zelfsturing zet ons voor 

vele uitdagingen. Door een volgehouden 
doorzettingsvermogen en een geloof in 
de kansen die een zelfsturend systeem 
biedt, groeit De Witte Mol stap voor stap 

naar een zelfsturende organisatie
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Warme tuinen

Een Warme tuin in De Witte Mol waarvan 
je de sociale rol niet mag onderschatten. 

Samen bezig zijn, ideeën en ervaringen 
delen, mensen ontmoeten zonder 

drempels. Daar gaan we voor!
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Beste lezer, 

Voor u ligt weer een nummer van ons magazine. We hopen u nogmaals 
mee te nemen in het reilen en zeilen van De Witte Mol. In dit nummer 
wordt het thema “zelfsturing” uit de doeken gedaan. Begin 2020 maakte 
De Witte Mol de omslag naar meer zelfsturende teams. De functie van 
meewerkende teamleider verdween en de teamleden werden geacht meer 
het heft in eigen handen te nemen om de zorg rond de zorggebruiker te 
organiseren. Ik hoef u niet te vertellen dat we daarmee een grote uitdaging 
aangingen! Met goesting, maar toch ook met een klein hartje. 

We maakten de start en toen … kwam Corona. De zelfsturing die we voor 
ogen hadden kreeg een net iets andere invulling. Vanuit een sterk crisisma-

nagement werden teams door de coronacrisis geleid. Binnen de geldende 
–vaak strenge- richtlijnen moesten ze veelal “hun plan trekken”. In de eerste 

lockdown waren eenzaamheid en afstand hierdoor van de partij; het virus was te 
dreigend aanwezig.

Na deze eerste lockdown gingen we –binnen de grenzen van het mogelijke- terug aan 
de slag. Teams en medewerkers werden gevormd in het zelfsturend zijn; coördinatoren 

zetten de stappen die ze eerder in het jaar hadden willen zetten. Intussen zijn we op weg. 
We zijn er zeker nog niet, maar hebben wel een aantal scheppende voorwaarden vervuld. 

De weg ligt open, we zijn hoopvol.

Hoopvol zijn we ook wat betreft het corona-virus. Voor het eerst in maanden (bijna een jaar intus-
sen) durven we een lichtje aan het einde van de tunnel zien. Binnenkort kunnen we ons hopelijk 
“volledig gevaccineerd” noemen. En ook al zullen we nog streng moeten zijn en maatregelen blijven 
opleggen, we zullen een stuk geruster zijn… . Geruster dat onze zorggebruikers ten minste niet 
meer zo ziek kunnen worden, geruster dat de meesten onder hen opgewassen zullen zijn tegen het 
virus! 

En nu maar hoopvol vooruit! 

Veel leesplezier,

An Konings 
Directeur De Witte Mol 

Voorwoord
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Het Zandkasteel geniet
In het Zandkasteel doen we ons best om onze zorgge-
bruikers een zo leuk en gevarieerd mogelijk aanbod te 
bieden. Helaas strooit het corona-virus heel wat roet in 
het eten. Zo kon ons thuiskamp niet doorgaan zoals we 
gepland hadden. Desondanks proberen we er het beste 
van te maken. Zo waarderen we de mooie natuur rond het 
domein van De Witte Mol en proberen we vaker te gaan 
wandelen, fietsen, snoezelen,…. 

Ook kunnen we rekenen op therapeuten die met de zorg-
gebruikers individueel iets fijns gaan doen bv. bodywrap, 
lichaamsmassage, ochtendwekking,… . En afgelopen 
week was er een leuke groepsactiviteit, georganiseerd 
door therapeut Tim. De klein groepje ging wafels bakken 
en een ander groepje ging een leuke wandeling maken 
in het Prinsenpark.

Het bakken van de wafels verliep erg goed. Eén van 
de zorggebruikers veranderde meteen in de sous-
-chef van Tim en zorgde voor een glad en lekker 
beslag. Om de wafels wat specialer te maken, werden 
er stukjes appel toegevoegd. Hierna was het tijd om 
te bakken! Het deeg werd door Tim in het wafelijzer 
gegoten en nadien was het spannend afwachten hoe 
de eerste wafels uit het wafelijzer zouden komen. De 
wafels waren prefect goudbruin en de geur was subliem! 
De ogen van de zorggebruikers fonkelden en het water 
liep hen al in de mond. In totaal werden er ongeveer een 
20-tal wafels gebakken, waarvan er reeds enkele werden 
opgesmuld tijdens het vieruurtje.

Ook voor de wandelaars, 
die op dat moment nog niet terug in 
de groep waren, werd er een lekkere wafel aan de kant 
gelegd.

De wandelaars genoten van een deugddoende wan-
deling in het Prinsenpark. Met de kaart op zak werd er 
gestart. Iedereen genoot van de frisse buitenlucht en 
het zonnetje dat soms toch even door de wolken tevoor-
schijn kwam. Een wandeling in het park is natuurlijk niet 
compleet zonder een hapje en een drankje of een kleine 
picknick. Omdat de wafels nog op hen lagen te wachten in 
de groep, begonnen ze alvast met een overheerlijk kopje 
warme koffie. Dit was het ideale drankje tijdens hun win-
terse wandeling. Daarna keerden ze terug naar de groep 
om toch ook even van de wafels te genieten. Ook van hen 
kregen de wafels een welverdiende 10 op 10.

Kortom: Een fantastische namiddag!
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Covid-Huis 
Tijdens de eerste golf kwamen we voor heel wat uit-
dagingen te staan. Eén ervan was een covid-afdeling 
voorzien voor de zorggebruikers die positief testen. 
Het Zandmanneke stond leeg, want de schoolvervan-
gende dagopvang was nog gesloten. Zo kon deze 
locatie omgetoverd worden tot een covid-afdeling. 
Dat vraagt veel organisatie:

• Infrastructuur: een ‘besmette’ zone waar de zorgge-
bruiker kan leven, een ‘plaats’ waar de medewerker 
zich kan omkleden om zich te verplaatsen van de 
ene zone naar de andere zone, en een ‘propere’ 
zone waar het personeel kan vertoeven zonder 
beschermingskledij.

• Medewerkers: een team van gemotiveerde mede-
werkers die 24u/24u ondersteuning kunnen bieden. 
Deze medewerkers blijven tewerkgesteld op hun 
huidige plaats (vb. leefgroep x), maar worden daar 
weggehaald als een besmette zorggebruiker zich 
aandient.

• Beschermingsmateriaal: in De Witte Mol hechten we 
veel belang aan de nodige maatregelen: mondmas-
ker dragen, ontsmetten van handen en materialen, 
... Maar in een covidafdeling is dit des te belangrij-
ker: extra beschermingskledij, naleven van aan- en 
uitkleedprocedure, ...

Jammer genoeg lieten de vaccinaties op zich wachten en 
het gebouw van het Zandmanneke ‘moest’ opnieuw plaats-
maken voor de schoolvervangende dagopvang. Dus gingen 
we in september 2020 op zoek naar een alternatieve locatie. 
Zo staken we de koppen samen met De Scha-
kel en Den Brand. Daaruit ontstond een mooie 
samenwerking op vlak van ‘infrastructuur’,                                                                                                     
‘medewerkers’ en ‘beschermingsmateriaal expertise’! 
Een huis van De Schakel was al omgebouwd tot 
covidhuis in overleg met het ziekenhuis van Mol. Het 
is geschikt voor 11 zorggebruikers, er moeten wel 
enkele aanpassingen gebeuren voor onze zorgge-
bruikers. Zes medewerkers (ongeveer 2 medewerkers 
van elke voorziening) zijn stand-by. Zo gauw er ergens 
één besmetting is, worden zij allemaal ingeschakeld. 
Van eind oktober tot begin december was het covidhuis 
geopend en heeft men er doorlopend zeven zorggebruikers 
opgevangen, van wie één zorggebruiker uit De Witte Mol. 
Ondanks vele goede zorgen is hij daar alsnog overleden. 
We weten allemaal dat corona meedogenloos is en 
zijn daarom zeer tevreden dat we binnen De Witte 
Mol kunnen starten met vaccineren. Het covid-
huis zal geopend blijven tot alle inwoners van de 
drie voorzieningen volledig gevaccineerd zijn. 
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Dossier Zelfsturing

De weg naar een zelfsturende 
organisatie…

Steffie, inge & Eva  (deze foto is genomen voor de Corona-pandemie)
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Dossier Zelfsturing

Op 1 januari 2020 was het zo ver: we startten in 
De Witte Mol met een zelfsturende werking. Het 
doel hiervan is om het kernproces van onze orga-
nisatie centraal te zetten: namelijk, goede zorg 
bieden aan onze zorggebruikers.

Iedere medewerker binnen De Witte Mol heeft zijn of 
haar steentje hierin bij te dragen. Om te komen tot deze 
‘goede zorg’ hebben we elkaar nodig. We hebben elkaars 
expertise, elkaars ervaring, elkaars kennis, elkaars talen-
ten nodig. We willen binnen De Witte Mol dan ook anders 
gaan nadenken over de rol die medewerkers elke dag 
opnieuw spelen binnen onze organisatie.

We willen dat elke medewerker vanuit zijn of haar kennis 
en ervaring gehoord en betrokken wordt en invloed uit-
oefent op beslissingen. Hiermee streven we naar een 
accentverschuiving: in plaats van het geven van opdrach-
ten en het controleren ervan, wordt er meer de nadruk 
gelegd op ieders eigen verantwoordelijkheid en op de 
teamverantwoordelijkheid. Er wordt dus niet langer vóór 
medewerkers gedacht, maar meer mét medewerkers 
gedacht. Voor iedere medewerker betekent dit een veran-
dering in denken en handelen, wat de nodige uitdagingen 
met zich meebrengt.

Wanneer we deze accentverschuiving dag in dag uit in 
de praktijk willen vertalen, is het allereerst belangrijk dat 
een medewerker of een team aanvoelt waar de noden, 
plannen en ideeën zitten. Vervolgens moet ieder individu 
de nodige initiatieven nemen om die noden aan te geven. 

Door zelf initiatief te nemen, zullen medewerkers dus 
invloed kunnen uitoefenen op wat er nodig is om goed te 
functioneren.

Als organisatie zetten we onze missie en visie voorop als 
breed kader waarop we ons handelen baseren. Hieraan 
toetsen we onze beslissingen. Bovendien worden er door 
het beleid kaders gezet waarbinnen zelfsturende teams 
beslissingen mogen nemen. Een kader geeft richting en 
grenzen waarbinnen een beslissing moet passen. Een 
coördinator schept met het kader de voorwaarden waar-
aan een beslissing dient te voldoen. Dat maakt dat de 
invulling van dat kader of de beslissingen die gemaakt 
worden binnen dit kader, verschillend kunnen zijn per 
team. Op die manier creëren we de ruimte om te zoeken 
naar manieren van werken die zo goed mogelijk afge-
stemd zijn op de noden van de zorggebruikers, wat in hun 
voordeel speelt.

Om voorstellen te kunnen vertalen naar de praktijk, om 
beslissingen te kunnen nemen, baseren we ons binnen 
De Witte Mol op het model van no-objection decision 
making. Met dit model gaan we ervan uit dat in een orga-
nisatie slechts zelden of nooit iemand over alle kennis 
en informatie beschikt die nodig is om een beslissing te 
nemen, waardoor er advies en input nodig is om tot een 
beslissing te komen. Deze input dient gevraagd te worden 
bij mensen die de effecten van de voorgestelde beslis-
sing zullen dragen of voelen, en bij mensen met relevante 
ervaring of expertise. Er kunnen bovendien bezwaren 
gegeven worden op een voorstel, waardoor het voorstel 
aangepast kan worden. Indien er geen (geldende, valide) 
bezwaren zijn, kan het voorstel doorgaan.
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Dossier Zelfsturing
Deze omslag vraagt heel wat van alle medewerkers van 
De Witte Mol. Een cultuuromslag gebeurt dan ook niet 
vanzelf. Daar is heel wat energie, doorzettingsvermo-
gen en drive voor nodig. Om zelfsturend te werken is 
het nodig om samen te kunnen werken met collega’s op 
basis van vertrouwen en goed overleg. Er is dus vertrou-
wen nodig in de expertise en het kunnen van collega’s, 
en vertrouwen dat een collega beslissingen maakt vanuit 
de juiste beweegredenen met alle beschikbare informatie. 
Tegelijkertijd dienen we meer en meer bereid te zijn om 
compromissen te sluiten. We moeten rekening houden 
met elkaar, waardoor het nodig is om een flinke portie 
flexibiliteit aan de dag te 
leggen in ons denken 
en handelen.

Wanneer we gecon-
fronteerd worden met 
uitdagingen, wanneer 
we opmerken dat we niet komen tot het op een goede 
manier invullen van onze kerntaak van goede zorg, is het 
aan ieder van ons om hier een verantwoordelijkheid in te 
zien en hier initiatief in te nemen. We dienen ervoor te 
zorgen dat we niet blijven hangen in dit probleem, maar 
dat we op een oplossingsgerichte manier met elkaar 
samenwerken om tot afspraken te komen waar we verder 
mee kunnen. Bij oplossingsgericht communiceren is 

gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en het oplossen 
van problemen belangrijker dan het opsporen van schul-
digen of het erkennen van fouten. Vertrekkende vanuit het 
hier en nu wordt er gekeken naar de toekomst. Het bete-
kent dat we vooral gaan kijken naar wat we wél willen, 
naar wat we kunnen doen om een situatie te verbeteren 
en wie of wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen.

Dit alles vraagt een inspanning van ons allen om tot een 
goede samenwerking te komen. Een rechtstreekse aan-
spreekcultuur is erg belangrijk om te komen tot een sfeer 
waarin we mekaar vertrouwen. Dit betekent enerzijds dat 

we mekaar als collega 
rechtstreeks feedback 
durven geven, ander-
zijds dienen we ook 
zelf open te staan voor 
feedback en bereid te 
zijn om hier iets mee te 

doen. Vaak vinden we het moeilijk om feedback te geven 
aan mekaar. Ieder van ons heeft eigen ideeën, overtuigin-
gen, belemmerende gedachten, … die ons tegenhouden 
om feedback te geven. Het is van belang dat we ons 
bewust worden van deze eigen belemmeringen, zodat 
er gezocht kan worden naar wat iemand nodig heeft om 
toch de stap te zetten. Met het kader van verbindende 
communicatie hebben we handvaten waarmee we op een 
respectvolle manier feedback uitwisselen.

Vanuit het team van de coaches werd al snel 
opgemerkt dat er een gemis was aan concretisering 

van wat zelfsturend werken nu precies inhoudt.
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Dossier Zelfsturing

Van theorie naar de praktijk…

Vanuit het ondersteunende team van de coaches werd al 
snel opgemerkt dat er een gemis was aan concretisering 
van wat zelfsturend werken nu precies inhoudt. Hierdoor 
waren teams volop zoekende in de manier waarop ze met 
allerlei zaken om moesten gaan. Wat zijn nu kapstokken 
rond zelfsturing waar we rekening mee dienen te houden? 
Hoe verhouden we ons tot elkaar nu er geen teamleiders 
meer zijn? Wat maakt dat we ineens zoveel zaken zelf 
moeten uitzoeken? En hoe doen we dat dan? Hoe komen 
we tot beslissingen zonder dat er een teamleider is die de 
knopen voor ons doorhakt? Dit is maar een greep uit de 
uitdagingen waar onze medewerkers voor stonden.

Door het gemis aan handvaten om op terug te vallen, 
bleef zelfsturend werken iets vaags en ongrijpbaars voor 
heel wat medewerkers. Vanuit de coaches kwam het initi-
atief om dit thema te verduidelijken binnen De Witte Mol. 
Tijdens de eerste lockdown hebben de coaches zich er 
dan ook op toegelegd om zichzelf te verdiepen in wat zelf-
sturend werken inhoudt, wat de basisprincipes zijn van 
dergelijke werking, wat we nodig hebben van elkaar om 
deze manier van werken een groeiende kans op slagen te 
geven. Van hieruit werd een informatieve coaching opge-
maakt, met de bedoeling deze info zo breed mogelijk te 
verspreiden binnen de organisatie. In het najaar werd er 
druk gepland, zodat alle kernteams, alle ondersteunende 
teams, alle specialisten en experten aan bod kwamen, in 
de hoop dat elke medewerker zo deze basiskennis mee 
krijgt.

Er werd bewust gekozen om deze teammomenten te zien 
als coaching, en dus niet als een vorming. Het groeien 
naar een zelfsturende organisatie komt niet vanzelf. 

En door de basisprincipes te horen, is er nog geen verta-
ling hiervan naar de praktijk. Dit teammoment werd dus 
gezien als een startpunt om verder mee aan de slag te 
gaan. Voor elk team werd nagegaan wat er al wel goed 
liep, waar teamleden al goed mee aan de slag zijn. Daar-
naast werd er gekeken op welke vlakken er nog een 
groeiproces te gaan is. Van hieruit werden verdere coa-
chingstrajecten uitgezet om zoveel mogelijk in te zetten 
op groei.

Eind september 2020 zaten de coaches met de eerste 
teams samen. Met mondmaskers op en op voldoende 
afstand van mekaar spraken we elkaar ‘live’, de meest 
aangename manier van werken op vlak van coaching. 
Door de steeds stijgende coronacijfers, werd er noodge-
dwongen overgeschakeld op online werken. Dankzij de 
steun van de informaticadienst hebben de coaches ook 
hierin hun weg gevonden, en zijn ze ondertussen hele-
maal mee in de digitale wereld! Vermits dit hoofdzakelijk 
een informatief moment was, werd ook de inschatting 
gemaakt dat dit op digitale manier door kon gaan zodat dit 
leerproces alsnog een vliegende start kon nemen.

Momenteel hebben alle medewerkers deze informatieve 
coaching gevolgd. Er werden per team thema’s aangereikt 
waar er verder rond gewerkt gaat worden. Ook werden er 
persoonlijke engagementen uitgesproken. Er wordt nage-
dacht hoe deze basiskennis verder verankerd zal worden 
en hoe ook toekomstige collega’s snel ondergedompeld 
kunnen worden in deze cultuur van samenwerken. Deze 
manier van werken vraagt de nodige aandacht en zorg. 
Door een volgehouden doorzettingsvermogen en een vast 
geloof in de kansen die een zelfsturend systeem biedt, 
groeien we hier als organisatie steeds verder in.

Het zijn niet de sterksten van een soort die overleven,              
en ook niet de meest intelligenten. Het zijn degenen 

die zich het best aan verandering aanpassen. 
– Charles Darwin
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Sinterklaas Kerst op De DuinKerstboom in de hoofdbouw

Kerst op De Knikker

Valentijnswandeling op
De Zandloper 

Kerst op De Korrel

Valentijnsactiviteit op 
De Zandheuvel

Kerst op De Anjers

Valentijn op het domein
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Kerst op De Duin Drie Koningen Sneeuwpret

Kerst op De Korrel

Valentijnsactiviteit op 
De Zandheuvel

Sneeuwpret op de slee

Appelbeignets  
op cluster De Kei

Sneeuwpret op de slee

Vredeslicht
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De Witte Mol en de gemeente Mol 
slaan de handen in elkaar! 

Ouders van schoolgaande kinderen met een 
beperking hebben het vaak moeilijk om tijdens 
de schoolvakanties geschikte opvang te vinden. 
Om aan deze nood tegemoet te komen, sloegen 
De Witte Mol en het gemeentebestuur de handen 
in elkaar. Samen zorgen we ervoor dat er tijdens 
schoolvakanties vakantieopvang is voor school-
gaande kinderen met een beperking, want ook 
deze kinderen verdienen een leuke vakantie 
samen met andere kinderen. 

In de kinderclubs van de gemeente worden ook kinderen 
opgevangen die extra zorg nodig hebben. Maar som-
mige kinderen hebben een specifieke zorg nodig die de 
gemeentelijke vakantieopvang niet kan aanbieden. Deze 
kinderen hebben nood aan bijzondere opvang in kleinere 
groepjes met de nodige expertise. 

Wij hebben met de gemeente samengezeten en bespro-
ken hoe wij deze opvang konden realiseren, gezien er 
toch vragen kwamen vanuit de gemeente. Binnen de 
gemeente werd gekeken naar een locatie en men kwam 
dan terecht bij De Witte Mol omwille van de expertise. 
Door een mooie samenwerking slaagden we erin om de 
vakantieopvang te realiseren.

De voorbije kerstvakantie startte De Witte Mol voor de 
eerste keer in kinderclub (Het Bieke) van de gemeente 
met vakantieopvang voor schoolgaande kinderen met een 
beperking. En het was een succes. We hebben maar liefst 
7 kinderen een leuke vakantieopvang kunnen aanbieden.

Gwendoline en Jullie vertellen hoe ze de vakantieopvang 
vorm hebben gegeven en hoe ze dit beleefden:

Toen we de vraag in onze interne nieuwsbrief zagen 
verschijnen om in het groepje te stappen van de vakan-
tieopvang, hebben we geen van beiden getwijfeld. 
Enthousiast en gemotiveerd hebben wij volmondig “Ja” 
geantwoord op de vraag of wij de opvang in de kerstva-
kantie wilden verzorgen. 
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We zijn maandag 21 december gestart met het klaar 
zetten van “het Bieke”. We maakten een gezellig hoekje 
met boekjes, een hoekje met dino’s en blokken, dan weer 
een hoekje met hoepels en grote ballen,... Kortom: we 
hebben geprobeerd om de ruimte zo interessant mogelijk 
te maken voor de kinderen die kwamen. 

Dinsdag keken we er naar uit om de kinderen te leren 
kennen. De ene kwam al wat voorzichtiger de ruimte 
binnen dan de andere. Zodra het ijs gebroken was, 
begonnen ze heerlijk te spelen. Van de poppen, het win-
keltje, knutselen, spelen met scheerschuim, buiten met de 
buggy’s racen en juffen die hun moesten vangen naar lek-
kere wafels bakken én spelen met de bloem, wandelen en 
spelen in het speeltuintje. Af en toe werd het wat rustiger 
door knus binnen in de grote tent te liggen en kijken naar 
de lichtjes of gewoon een babbeltje doen. Kortom het was 
heerlijk genieten op maat van de kinderen.

Wat ons na de vakantieopvang in de kerstvakantie enorm 
bijgebleven is, is de dankbaarheid van de ouders. Stuk 
voor stuk allemaal ontzettend dankbaar voor de kleine 
beetjes die we deden. Bewondering van ons naar wat zij 
doen voor hun kinderen is ontzettend groot. Heel fijn voor 
ons om dit te mogen ervaren en de kans te krijgen om hen 
te kunnen ondersteunen!

We hebben genoten van de kleine babbels, de leuke 
momenten en van de lachende gezichten. Toegegeven, 
we hebben het beste van onszelf gegeven met al die 
kindjes bij elkaar! En dan is hun lach, knuffel of zijn die 
blinkende oogjes fantastisch.

 Een fijne afwisseling, een leuke ervaring die zeker voor 
ons allebei voor herhaling vatbaar is!
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De Witte Mol in het nieuws
Midden februari stonden we even in het nieuws, 
door leveringsproblemen was ons vaccinatiemo-
ment uitgesteld. Dit kwam als een harde opdoffer 
binnen. Maar we hielden vol! Normaal bij het 
uitkomen van dit nummer zijn we gelukkig wel 
gevaccineerd. 

bron :RTV.be

bron :Het Laatste Nieuws

bron :Gazet Van Antwerpen. 
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De PK op De Witte Mol
Voor de “gevestigde waarden” in De Witte Mol 
betekenen deze twee letters veel, voor de nieuwe 
collega’s klinken ze vreemd in de oren.

PK staat voor Personeelskring. Wij zorgen voor sfeer en 
gezelligheid binnen De Witte Mol voor al onze collega’s. 
Wij, wij zijn een gemotiveerde groep collega’s die graag 
creatief nadenkt en brainstormt om leuke, gekke, spor-
tieve, culturele, feestelijke,….activiteiten aan te bieden.

We hebben een aantal vaste jaarlijkse activiteiten We 
beginnen het jaar met een gezellige nieuwjaarsdrink. In 
februari is er ons geweldig personeelsfeest. In juni orga-
niseren we de personeelsuitstap. Die spreiden we over 
twee dagen zodat al het personeel de kans krijgt om 
deel te nemen aan de activiteit. Omdat we ook graag 
onze gezinnen betrekken, is er onze gezinsbarbecue met 
aansluitend een kubtornooi. Dit gaat meestal door in sep-
tember. Om het jaar af te sluiten is er in december onze 
jaarlijkse personeelsquiz. Niet alleen de algemene kennis 
wordt afgetoetst maar vooral ook De Witte Mol kennis.

Vorig jaar (2020) stond er een nieuwe, grootse activiteit 
gepland. Onze allereerste after-work. Alles was georga-
niseerd en we keken hier allemaal vol spanning naar uit. 
Maar het jaar was nog niet goed en wel gestart of daar 
was Corona. Ook wij als PK hebben al onze activiteiten en 
plannen voor een tijdje moeten opbergen.

Maar we zouden de PK niet zijn als we niet bleven brain-
stormen en creatief nadenken. Online vergaderen werd 
het nieuwe normaal.

Zo kwam ook het idee om toch een personeelsfeest te 
doen. We wilden al onze collega’s toch een ontspannende 
avond bezorgen. Dankzij creativiteit en flexibiliteit zijn we 
er in geslaagd om er een leuk online personeelsfeest 
2021 van te maken. En dat het deugd deed, om iedereen 
nog eens te zien en te horen! Toch smachten we allemaal 
naar die onbezonnen feestjes en activiteiten van weleer.

Maar er is eindelijk licht aan de tunnel. Er is de hoop dat 
we beetje bij beetje, meer en meer weer gaan mogen. En 
ook wij als PK gaan hier in mee en we blijven nadenken 
om leuke en aangepaste activiteiten te kunnen aanbie-
den. 2021 heeft nog een aantal coronaproef activiteiten in 
petto. En in 2022 hopen we dat we er weer volop staan.

Natuurlijk zouden onze activiteiten niet slagen zonder het 
enthousiasme van al onze collega’s. Daar halen we de 
nodige voldoening uit om telkens opnieuw voor nieuwe 
activiteiten te gaan.

Femke, Ruben, Lin, Benny, Kurt, Nona, Jeroen, Yornt, 
Simon en Katleen

Lin

Nona

Ruben

Kurt

Femke

Simon

Yornt

Katleen

Jeroen

Benny

bron :Het Laatste Nieuws
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Team in de kijker : Technisch Team
Deze keer gingen we op pad met een team dat 
meestal niet zo in de kijker loopt, maar dat er 
achter de schermen wel voor zorgt dat de bussen 
blijven bollen, herstellingen gedaan worden, 
bestellingen klaar staan, aanpassingen aan de 
gebouwen worden uitgevoerd en nog veel meer: 
het Technisch Team. 

Dagelijkse werking
De dag start om 7u. Dringende werkbonnen van ’s avonds 
of ’s nachts worden voor het technisch team op het prik-
bord gehangen. Als eerste werk van de dag worden deze 
bonnen bekeken en verdeeld.

Het technisch team probeert steeds een weekplanning 
op te stellen van alle werken die moeten gebeuren. Zo 
kunnen ze een overzicht bewaren en leefgroepen tijdig 
inlichten over wanneer ze bepaalde werken komen uit-
voeren. Hun weekplanning wordt wel vaak in de war 
gestuurd: meer dan eens komen er dingen tussen die niet 
kunnen wachten.

Elk lid van het technisch team is een manusje-van-alles, 
maar er is toch een soort van taakverdeling. Zo zorgt Ward 
voor de verdeling van de pamperbestelling en het klaar-
zetten van de magazijnbestellingen. Paul onderhoudt de 
bussen en fietsen. Bij Kurt en Jeroen moet je dan weer 
zijn als je een groter project verwezenlijkt wil zien. 
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Overleg met leefgroepen
Leefgroepen hebben vaak aange-
paste materialen of meubels nodig. 
In plaats van alles aan te kopen, 
kunnen leefgroepen met hun 
vragen terecht bij het technisch 
team. Elke vraag kan gesteld 
worden. In overleg met de 
leefgroep komen ze meestal 
tot een uitvoerbaar project dat 
een goed antwoord geeft op 
de nood van de leefgroep. 

Op deze manier kunnen 
bepaalde zaken echt op 
maat van de zorggebruikers 
gemaakt worden, wat een grote 
meerwaarde is. Het werk dat het 
technisch team in deze projec-
ten steekt, wordt erg gewaardeerd 
door zorggebruikers en medewer-
kers.

Omgang met 
zorggebruikers
Werken in De Witte mol, is werken voor een speci-
fieke doelgroep. Dit geldt ook voor het technisch team. 
Het is leuk om te zien hoe ze hiermee omgaan. Zo is er een 
zorggebruiker die dagelijks wel enkele keren langskomt in 
het werkhuis voor een babbeltje. (als er geen corona is) 
Hiervoor maken de mannen graag enkele minuutjes tijd. 

Of als er een telefoontje van een bepaalde zorggebrui-
kerzorggebruiker komt over een probleem, proberen 

ze steeds zo snel mogelijk bij hem langs te gaan. 
Ze weten hoe belangrijk dat voor hem is. 

Zo zien we dag in dag uit een geënga-
geerd team dat er mee voor zorgt dat 
de zorggebruikers en medewerkers in 
een aangename, comfortabele en vei-
lige omgeving kunnen verblijven en 
werken! 
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Vrijwilliger Ward aan het woord
Ward, kan je ons vertellen hoe je vrijwilliger 
werd in De Witte Mol?

Ward: Heel wat jaren geleden, ik weet het nog goed, ik 
kwam op zondagavond terug van een vakantie, en werd 
ik de volgende ochtend gebeld. Het was mijn dorpsgenoot 
Louis. Hij vroeg of ik die week tijd had om hem te helpen. 
Louis wist dat ik een fervente fietser was. Komend week-
end zou er een fietstocht zijn ten voordele van De Witte 
Mol en ze hadden een probleempje met het parcours. 

En? Zag je het zitten?

Ward: Ik had tijd, dus zag het wel zitten om mee te helpen. 
Ik nam contact op met mijn maat Fons en ook hij zag het 
zitten om mee te helpen. 

In die tijd reden we het parcours af met een pot verf en 
een penseel om overal pijlen op de grond te tekenen. 
Gelukkig hadden we net in Hamont dorst en gingen we 
daar dus iets drinken. De cafébaas vertelde ons dat de 
hele buurt het weekend lang zou afgesloten zijn omwille 
van een andere activiteit. Dus moesten we nog snel een 
ander traject uitstippelen en ons parcours aanpassen.

Op de computer stippel ik samen met mijn schoonbroer 
Jos ritten uit van 25, 60 en 80 km. We hebben hiervoor 
pijlen van de gemeente Mol ter beschikking. Die moeten 
natuurlijk allemaal opgehangen worden langs het par-
cours (de afpijling) en op zondag rijden we de ritten ook 
nog eens ter controle. Dit om te zien of alle pijlen er nog 
wel hangen want soms gebeurt het wel eens dat pijlen 
verdwijnen of verplaatst worden. Leuk is anders want het 
is heel belangrijk dat een parcours goed bewegwijzerd is.

Achteraf moeten de pijlen ook allemaal nog verwijderd 
worden.

Een heel werkje ja, maar we doen dat met veel plezier!

Doe je het nog steeds graag?

Ward: Ja, heel graag, maar ik merk wel dat het me 
zwaarder weegt dan vroeger. Ik word er niet jonger op 
dus het zou heel fijn zijn moesten er jongere vrijwilligers 
bij komen.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk in De Witte 
Mol?

Ward: Van het ene komt het andere. Zo ben ik ook bij De 
Witte Mol feesten terecht gekomen. Ik help de tent mee 
opzetten en mee afbreken. 

Ik leerde ook één van de zorggebruikers beter kennen. 
Een jonge kerel die al eens graag gaat fietsen. Ik passeer 
regelmatig bij hem (als er geen corona is) en nodig hem 
dan uit voor een fietstochtje of een stevige wandeling.

Verder heb ik me opgegeven om mee te helpen in de tuin. 
Nu met het hele corona verhaal is het technische team 
van De Witte Mol zwaar belast geweest en zijn er heel 
wat werken niet kunnen gebeuren. Daarom vragen ze hel-
pende handen om het onkruid te verwijderen en de hagen 
op te scheren. En ik weet dat de sfeer er altijd goed inzit, 
dus ik heb er wel zin in.
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Een Warme Tuin in De Witte Mol
Wij hopen dat onze “warme tuin” mensen op een 
spontane manier in contact brengt met de niet 
evidente of onbekende context van een zorg-
voorziening. 

Het is de bedoeling dat er door de “warme tuin” een 
verbinding ontstaat tussen onze zorggebruikers en de bui-
tenwereld, zoals dorpsbewoners, bezoekers, vrijwilligers, 
verenigingen, andere zorgaanbieders, scholen, … en dit 
op een spontane en laagdrempelige manier. 

De “warme tuin” zorgt voor een sterke sociale integra-
tie tussen generaties, culturen, milieus en sectoren die 
elkaar niet elke dag tegenkomen. 

Wij hopen dat er hierdoor samenwerkingen ontstaan tussen 
onze voorziening en ander voorzieningen, verenigingen 
vanuit de gemeente Mol, de school, de buurtbewoners, 
… Het is een interessante verbinding: onze voorziening 
die haar inbedding in de omgeving kan versterken en de 
omgeving raakt betrokken bij onze voorziening. 

De “warme tuin” kan fungeren als een ontmoetingsplaats 
waarvan de sociale rol niet onderschat mag worden. 
Samen bezig zijn, ideeën en ervaringen delen, mensen 
ontmoeten zonder hoge drempel. 

Het geeft mensen de kans om toch te tuinieren wanneer 
ze zelf niet beschikken over voldoende buitenruimte. 

Wij hopen dat door de “warme tuin” er een unieke verbin-
ding ontstaat tussen onze zorggebruikers en de tuiniers. 

De “warme tuin” biedt ook aan onze zorggebruikers de 
kans om actief bezig te zijn, of gewoon te genieten van het 
kijken naar de tuinierende mensen. 

Voel jij je groene vingers ook kriebelen? 

Werk je graag in de tuin?

Wil je graag leren tuinieren?

Wil je onze zorggebruikers en mensen uit de buurt leren 
kennen?

Wil je mee je schouders onder dit project zetten?

Neem dan contact op met onze vrijwilligersverantwoorde-
lijke via volgende mailadres: vrijwilligers@mol.stijn.be 
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Najaarsactie takeaway kaasschotel
Onze traditionele wijnproeverij en de culinaire 
wijnavond konden jammer genoeg niet door-
gaan, en ook het vrijwilligersfeest moest afgelast 
worden. Toch wilden we onze vaste vrijwilligers 
in de bloemetjes zetten. Na even brainstormen 
werd er gekozen voor een takeaway kaasscho-
tel in plaats van het kaasbuffet. Maar als we dan 
toch kaasschotels maken, waarom er dan ook 
geen actie voor een breed publiek van maken? 
Zo werd een nieuw initiatiefgeboren.

Van de gemeente kregen we toelating onder strikte 
voorwaarden. De organisatie en uitvoering gebeurde 
door de vaste keukenvrijwilligers: Dirk, Ludo en Erik. 
Gelukkig konden we beschikken over voldoende goed 
geventileerde (koude) ruimtes om alles veilig te bereiden. 
Iedereen stond in een aparte ruimte voorzien van een 
mondkapje, handschoenen en een dikke fleecetrui. Ieder 
had een specifieke taak in zijn lokaal om de kaasschotels 
af te werken. Die werden met ontsmette karren verplaatst 
van het ene lokaal naar het andere. Dan werden ze ver-
pakt op een hygiënische manier. Alles gebeurde op grote 
afstand van onze zorggebruikers.

In totaal werd 165kg kaas in 2676 gelijke stukken gesne-
den, 65kg groenten en fruit versierden 275 schotels voor 
600 personen! Alles keurig en fleurig ingepakt en voorzien 
van een strik in de kleuren van De Witte Mol.

Het afhalen werd georganiseerd op de parking, altijd met 
de nodige afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen 
en ontsmettingsproducten. Bij de afhalingen kon men ook 
de bestelde wijnen meenemen. De afhaling gebeurde 
zeer gedisciplineerd en mooi gespreid vanaf 14.00u en 
om 19.00u werd de laatste kaasschotel afgehaald. Een 
lange geslaagde dag zat erop. Iedereen trok huiswaarts, 
zonder een gezellige evaluatie, de maskers mochten 
afvallen.

Van harte dankjewel aan de medewerkers, maar ook 
vooral aan iedereen die één of veel meer kaasschotels 
bestelde en die de schotels dan verder moest gaan leve-
ren. De opbrengst van deze actie is meer dan welkom. 
Bedankt!

De Witte Mol Feesten 2021
Onze jaarlijkse feesten in april zijn geannuleerd, ook onze fietshappening in juni gaat niet door omdat we het voor ieder-
een veilig willen houden. Wat we voorlopig en onder voorbehoud wel plannen half september: De Witte Mol Wandelt en 
de Fietshappening. We voorzien hierbij de nodige randanimatie. We houden u op de hoogte, we verlangen ernaar u na 
de zomer veilig terug te zien.
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Afscheid van Ward op Het Glasraam

Hey Ward,

Dat waren altijd de eerste woorden die we tegen jou zeiden. Zo wist je dat we bij je waren. Je bent in augustus 2020 
bij ons komen wonen. Al snel was duidelijk dat je bij ons hoorde. Je ging dan ook direct mee op pad. In september 
zijn we dan op kamp geweest. Dit was niet zoals het normaal gepland was, maar we hebben het grootste plezier 
gehad. Zo zijn we naar de Beekse Bergen geweest. Met de dierensnoezel zagen we je genieten. Ook al kenden 
we je nog niet zo goed.  We zagen direct dat de slang niets voor jou was. De konijntjes op je schoot daarin tegen 
die wisten dat ze veilig en warm zaten. We leerden je beter kennen door de verhalen die we hoorden van Mireille 
en Yasmine.

Spijtig genoeg was je de laatste weken erg verzwakt. Ook corona kwam op je pad. Je hebt geprobeerd en gevoch-
ten maar het was te veel voor je. Je verliest komt voor ons hard aan. We hadden je graag nog langer bij ons gehad 
om samen met jou en je familie mooie momenten te maken.

Het gaat je goed daarboven Ward.

We gaan je missen!



Jouw mening telt
Scan onderstaande QR-code of surf naar https://tinyurl.com/1hyllsrx 
Vul onze korte enquête in over ons magazine . Zodat we in de toekomst de kwaliteit van ons magazine 
kunnen verbeteren. Het invullen van de enquête neemt maar enkele minuutjes tijd in beslag. 
Alvast bedankt! 
De redactie 


