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Beste lezer,

Dinsdag, 31 augustus 2021: onder een stralend zonnetje leek corona 
eventjes heel ver weg in De Witte Mol. Het was “afsluiting van de vakan-
tie”, zoals we dat noemen. De therapeuten hadden speciaal voor de 
gelegenheid echte pizzabakkers, mét houtoven, laten afkomen voor 
een “pizzabuffet à volonté”. Wat een feest! En wat deed het deugd om 
iedereen nog eens bij elkaar te zien. Iedereen in zijn eigen clusterbub-
bel, maar vooral ook samen met alle andere ‘Witte Mollenaars’. Ons 
hart werd erdoor verwarmd!

Zaterdag 5 september 2021: een coronabesmetting in De Witte Mol! 
Hoe snel kwamen we ineens weer in een andere wereld terecht. Een 
wereld van afzondering, quarantaine, werken in pakken en met veel af-
stand. Afstand ten opzichte van elkaar, en voor de zorggebruikers ook 
weer op afstand van familie en bezoekers. Het is ontnuchterend te we-
ten hoe snel vrijheid en samen plezier beleven in deze tijd kan omslaan 
in beperkt worden en alleen zijn. 

Maandag 20 september 2021: na een spannend weekend krijgen we 
te horen dat De Witte Mol terug helemaal ‘corona-vrij’ is! Wat een op-
luchting!  En wat een vreugde voelen we als we de gedwongen afstand 
tussen mensen terug kunnen opheffen. Hoe fijn is het om terug zorg-
gebruikers en bezoekers in het hoofdgebouw te kunnen ontvangen en 
ontmoeten! Hoeveel deugd doet het om elkaar terug echt te kunnen 
begroeten, in plaats van met een raam ertussen!

Laten we hopen dat deze bijzondere tijd nu snel écht voorbij gaat. 
Laten we hopen dat we niet meer moeten afzonderen en isoleren. 
Laten we hopen dat we elkaar snel terug mogen vastpakken: om te 
troosten, om te knuffelen, om te dansen!

Want geluk vind je niet in eenzaamheid….
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S Thuiskamp voor leefgroep Zandkasteel
In de week van 4 tot 8 oktober 2021 organiseerde leefgroep 
Zandkasteel een thuiskamp. Deze week werd gevuld met 
tal van leuke activiteiten voor de zorggebruiker. Maandag 
begonnen we met een groepsuitstap naar dierentuin Pakawi 
Park. Hier konden we allemaal dieren bewonderen die we 
niet dagelijks tegenkomen. Zo gaven we een bruine beer 
een appel te eten, wat een spektakel! Tijdens de middag 
hadden we zelfgemaakte pastasalade voorzien en dronken 
we een glaasje cola. Hierna gingen we weer op zoek naar 
dieren die we nog niet gezien hadden. Dit was meteen een 
drukke maar fascinerende eerste kampdag.

Dinsdag deden we het tijdens de voormiddag wat rustiger 
aan en genoten we van een heerlijke brunch. Wat langer 
slapen en dan lekkere hapjes eten deed ons allemaal 
deugd. Namiddag gingen enkelen van ons zwemmen in het 
Balanske. Hier genoten ze van een bubbelbad en sauna. Het 
andere deel van de groep stak de handen uit de mouwen en 
ging koken. Zij zorgden voor pizza’s die we ’s avonds met zijn 
allen opaten. We sloten de avond af met marshmallows eten 
aan het vuur.

Woensdag was de hoogdag van de week. ’s Middags gingen 
we namelijk met alle bewoners en bijna al het personeel uit 
eten in ’t Onderwerp in Lommel. We konden ons eens laten 
gaan en kozen voor wat specialere gerechtjes. Wanneer 
onze buikjes vol zaten keerden we terug naar de groep. 
Namiddag was het nog niet gedaan met genieten want ijs 
Anita kwam langs, een heerlijk dessert. De rest van de dag 
deden we het rustig aan.

Op donderdag genoten we wat meer van de rust en namen 
we de tijd om in onze eigen jacuzzi te relaxen. Deze hadden 
we voor een week gehuurd! Iedereen die langs wandelde 
was jaloers en wij maar genieten. Er ging die dag ook een 
deel op stap naar Arendonk voor een heuse huifkartocht! 
Hier werd er enorm genoten van de ervaring. We sloten tot 
slot de dag af met frietjes van de frituur. Heerlijk!

Vrijdag was de laatste dag van ons kamp. Er werd een spring-
kussen opgeblazen en er ging opnieuw een deel zwemmen, 
ditmaal in Sunparks! Stef van de therapeuten en Jef onze 
vrijwilliger kwamen koken tijdens de middag en zorgden zo 
voor lekkere gerechten. We werden goed verwend. Het was 
een topdag om de kampweek mee af te ronden. 

Kampweek Zandloper
Maandag, eindelijk is de dag aangebroken om na lange tijd 
nog eens op kamp te vertrekken. Iedereen is negatief getest 
op corona, dus we kunnen met een geruster hart vertrekken.

Alles rustig inladen en weg zijn we!! “Nieuwpoort here we 
come.”

Daar aangekomen is het een plaatsje zoeken om de bus te 
parkeren.

Alles uitgeladen, tijd voor de eerste wandeling met bijhorend 
terrasje, iedereen is zeer blij om aan zee te zijn.

Op de pier wandelen, langs de winkeltjes, …..kortom alles 
wat we nodig hebben deze week is er.

De volgende dag laten we iedereen uitslapen, het is ten-
slotte vakantie voor iedereen. Na iedereen te hebben 
klaargemaakt staat de ontbijttafel al klaar. 

Wat gaan we doen vandaag? We zullen eens gaan wande-
len ( lees terrasjes doen). Na de middagrust gaan we de dijk 
onveilig maken met de gocart.

Woensdag, de week is al weer half, tijd voor Plopsaland 
met een deel van de zorggebruikers. Op het gemak met de 
tram naar ginder, die stopt net voor de deur daar. Hupla, we 
kunnen al direct binnen en genieten van al de attracties.

De andere bewoners gaan met de tram naar Oostende, 
genieten er van een wandeling, winkeltjes en een lekkere 
Mac Donalds .

Op donderdag kiezen we altijd een ‘chique’ restaurant uit om 
’s avonds te gaan eten en het kamp af te sluiten.

Overdag gaan we langs de winkels en hebben we q-time 
met onze aandachtbewoners. Tijd om ze extra te verwen-
nen, cadeautjes te kopen, terrasjes te doen.

Die avond maken we ook al de valiezen een beetje in orde, 
zodat we de volgende dag alles op het gemak kunnen inla-
den en de zorggebruikers niet te lang moeten wachten.

Vrijdag vertrekken we met een bus vol geladen terug rich-
ting Zandloper, we moeten immers om 13u00  ten laatste 
terug zijn omdat iedereen opnieuw getest moet worden.

Veilig en wel aangekomen, hadden we een weekend nodig 
om uit te rusten van een zeer vermoeiende week .
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CORONA UITBRAAK

Net op het moment dat je denkt dat het allemaal achter de rug is en 
dat we de dans ontsprongen zijn, zitten we toch met een uitbraak.

Wat begon met 1 besmetting van een zorggebruiker werd al snel een 
clusteruitbraak. Alle zorggebruikers van 1 groep én alle personeels-
leden testten positief met alle gevolgen van dien. 1 groep in isolatie, 
verschillende groepen in quarantaine. De telefoon van piket directie 
staat roodgloeiend, medewerkers kloppen overuren zodat ieder-
een kan getest worden. Een hele logistieke operatie waar je liever 
niet aan begint. Mensen van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
over de vloer om mee te bekijken hoe we dit aanpakken. Het heeft 
veel gevraagd van iedereen op een moment dat we dachten dat we 
konden versoepelen.

Medewerkers moesten nadien weer even bekomen, fysiek en 
mentaal. Het blijft een stresserende periode die je heel goed wil 
aanpakken. Ondertussen ligt dit alweer even achter ons, al blijft het 
voorzichtig zijn. We kijken uit naar het moment waarop we terug    
kunnen naar het “normale” leven.

SPEELTUIGEN

Aan de achterkant van het hoofd-
gebouw zag je voor de zomer 2 
van onze technische mannen aan 
het werk met hun speelgoed, een 
kleine graafmachine. Klaar om de 
voorbereidingen te doen voor het 
plaatsen van 2 speeltoestellen. 
Een schommel en een trampoline. 

Deze zijn moeten wijken voor de 
bouw van de Zandheuvel. Het 
wordt na meer dan 2 jaar wel weer 
tijd om deze toestellen opnieuw 
een plaats te geven zodat ze weer 
kunnen gebruikt worden. Voor-
lopig zie je de voorbereidingen, 
het plaatsen moet nog gebeuren. 
Allicht kunnen we na de winter 
weer volop schommelen en sprin-
gen (of laten springen).

BEZOEK SCHEPENCOLLEGE MOL

Op vrijdag 15/10 bracht een delegatie van het Schepencollege van Mol een bezoek aan De Witte Mol. Nadat we 
onze werking toegelicht hadden, bespraken we de lopende projecten en een aantal toekomstige uitdagingen. Een 
hele boterham om te verwerken, een wandeling over het domein was dan ook een aangename afwisseling. Leef-
groepen werden omwille van corona niet bezocht. De aanwezige schepenen waren zeer geïnteresseerd en willen 
ons waar mogelijk zeker bijstaan in de uitdagingen die voor ons liggen. 

Pastorale werkgroep
De Witte Mol wil werken vanuit, onder andere, een Chris-
telijke Inspiratie. Om dit vorm te geven werd er van bij de 
start een werkgroep Pastorale opgericht. Deze bestaat uit 
Katelijne (therapeut), Norbert (pastor) en een hele groep 
vrijwilligers.

In dit artikel schetsen we een beeld van deze werkgroep. 
Katelijne, trekker en bezieler, vertelt het verhaal.

Doel

De belangrijkste taak van de werkgroep is oog hebben voor 
de nood van onze zorggebruikers aan pastorale ondersteu-
ning en zingeving. Dit vraagt een alertheid voor deze zaken 
en veel bevragen bij zorggebruikers en hun netwerk. Het 
is bespreekbaar maken van iets wat minder actief aan de 
oppervlakte ligt én hoe langer hoe minder aanwezig in onze 
maatschappij. 

Vertrekpunt

Bij de start van De Witte Mol werd er vanuit St. Oda de vraag 
gesteld om de Christelijke Inspiratie ook vorm te geven hier 
in Mol. 

Norbert wilde hier graag zijn schouders mee onder zetten. 

De eerste activiteit was de Witte Donderdagviering. Daarna 
volgden grote vieringen rond de belangrijke Christelijke 
Feestdagen. Deze werden in het begin gehouden in het 
hoofdgebouw en ondersteund door de toenmalige thera-
peuten Katelijne, Krista en Anja. Deze grote vieringen zijn 
dan verder geëvolueerd naar een kleinschaliger gebeuren 
op de leefgroepen die op hun beurt weer verder geëvolu-
eerd zijn naar iets meer op vraag van de zorggebruiker.

Zorgvragen

Het invullen van een behoefte aan zingeving en geloofsbele-
ving kan ook een zorgvraag zijn van een zorggebruiker waar 
de werkgroep ook een antwoord op wil geven. 

Enerzijds is er het aanbod van vaste activiteiten zoals de 
woensdagavondvieringen, herdenkingsviering, Kerstvie-
ring en pastorale uitstap. Hierop kan elke zorggebruiker 
inschrijven en deelnemen. Anderzijds kan er ook vraag 
gestuurd gewerkt worden. Zo zijn er in het verleden al vorm-
selvieringen geweest in het hoofdgebouw in aanwezigheid 
van de Bisschop. Naar het kerkhof gaan, een gesprek 
voeren of een bezoek aan het grotje van Mol zijn zaken die 
zeker kunnen. Het zou fijn zijn dat dit wat meer aandacht zou 
krijgen bij de bewonersbesprekingen. 

“De belangrijkste taak van de 
werkgroep is oog hebben voor 

de nood van onze zorggebruikers 
aan pastorale ondersteuning en 

zingeving.”

Lourdes

Op vraag van een zorggebruiker is er in 2006 voor de eerste 
keer een Lourdesreis georganiseerd. Een organisatie die 
van elke vrijwilliger een groot engagement vraagt. Het is op 
die eerste Lourdesreis dat er heel duidelijk gevoeld werd 
dat het de kleine zaken zijn die het doen. Samen beleven, 
verbondenheid voelen, respect hebben, even stilvallen zijn 
maar enkele zaken die het leven in De Witte Mol zinvoller 
kunnen maken.

Toekomst

Met de komst van de clusterwerking is het bestaan van de 
pastorale werkgroep wat op de achtergrond geraakt. We 
willen deze werkgroep nieuw leven in blazen. Dit kunnen 
we doen door een breder draagvlak te creëren. Er is een 
oproep gedaan om vanuit elke cluster iemand te hebben die 
dit proces mee kan ondersteunen. De pastorale werkgroep 
wil er zijn voor alle zorggebruikers en het aspect geloof heel 
breed benaderen.
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Clustergebruikersraad, betrokkenheid vergroten tussen  
zorggebruikers en hun cluster

Naast de algemene gebruikersraad is er binnen De Witte Mol besloten om ook een gebruikersraad op te richten per cluster. 
De eerste gebruikersraden zijn bij het ter perse gaan van dit magazine al achter de rug. We nemen jullie mee in dit verhaal.

DOEL

Het doel is het organiseren van collectieve inspraak op clusterniveau. Deze gebruikersraad dient om de zorggebruiker te 
vertegenwoordigen en hun belangen te bewaken. Men kan vragen stellen en adviezen geven voor de cluster of voor de hele 
Witte Mol. Punten die aan bod komen staan dicht bij de clusterwerking of dienen als input voor de algemene gebruikersraad.

SAMENSTELLING

In de clustergebruikersraad is er een vertegenwoordiging vanuit elke leefgroep van een cluster. Per zorggebruiker is er 1 
stem. Waar mogelijk kan ook een zorggebruiker aansluiten, al dan niet bijgestaan door een medewerker. Naast deze ver-
tegenwoordigers is ook de netwerkondersteuner aanwezig die deze gebruikersraad trekt. Waar nodig kan er ook een 
medewerker uitgenodigd worden.

DE EERSTE KEER

Bij clusters AreNAH en Glasparel is de eerste gebruikersraad achter de rug. Het was een gemoedelijke ontmoeting waarin 
de volgende thema’s aan bod kwamen: missie / visie van de cluster, ontevredenheden en het gebruik van Familienet.

Er werd een grote betrokkenheid ervaren bij de bespreking hiervan en er kwamen ook voorstellen en tips om met deze zaken 
aan de slag te gaan. Vooral verbinding binnen de cluster was een item dat aandacht kreeg en waar bij stilgestaan werd. De 
vele nieuwe gezichten van medewerkers worden als moeilijk ervaren. Hoe ga je hiermee om zodat zorggebruikers en mede-
werkers elkaar blijven kennen, hoe kan je verbinding creëren? 

Vanuit een clustergebruikersraad werd het idee geopperd om een talentenbank op te maken met talenten van personeel én 
zorggebruikers.

WAARDEVOL OM VERDER TE ZETTEN

Zoals hierboven neergeschreven mogen we ervan uit gaan dat een clustergebruikersraad een zinvol overleg is. We gaan dan 
ook het engagement aan om dit 4x per jaar te organiseren. De volgende zal doorgaan in februari 2022. Een warme oproep 
aan allen om hieraan deel te nemen. Zo kunnen we elkaar blijven ontmoeten en zetten we samen de schouders onder de 
clusterwerking. 

En weet: de eerste keer was gemoedelijk! Samen kunnen praten over gemeenschappelijke ervaringen en bevindingen kan 
verbindend werken. 

Van minderjarigheid naar 
meerderjarigheid

Alle kinderen worden op een gegeven moment meer-
derjarig. Zo ook de kinderen van Merlijn en Harlekijn. Om 
continuïteit van zorg te kunnen garanderen dienen zij over 
te stappen naar een Persoonsvolgend Budget (PVB). We 
zetten even op een rijtje hoe dit in zijn werk gaat.

De zorgcontinuïteit minderjarigen-meerderjarigen is 
een recht dat minderjarigen garandeert dat, wanneer ze 
overschakelen naar de meerderjarigenhulpverlening, zij 
evenveel middelen zullen bekomen dan diegene die ze 
hadden in de jeugdhulp. Zorgcontinuïteit werd ingevoerd 
voor jongeren die ondersteund worden door een multifunc-
tioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags – en 
emotionele stoornissen of een PAB ontvingen. Zorgcon-
tinuïteit moet ervoor zorgen  dat jongvolwassenen op het 
moment dat ze uitstromen uit de minderjarigenzorg, hun 
ondersteuning naadloos kunnen verder zetten met een 
PVB. 

Wie gebruik wil maken van het recht op zorgcontinuïteit 
moet in elk geval de nieuwe toeleidingsprocedure doorlo-
pen. Er moet immers worden nagegaan of de minderjarige 
ook als volwassene recht heeft op een PVB. Een toetre-
dingsprocedure ziet er als volgt uit:

 Î Je doorloopt een proces van vraagverheldering 
waarna een ondersteuningsplan PVB wordt opgemaakt.

 Î Een erkend multidisciplinair team objectiveert de han-
dicap, de ondersteuningsnood en de dringendheid. Die 
objectivering verwerken zij in een multidisciplinair verslag.

 Î Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budget-
categorie PVB toe.

Is die budgetcategorie hoger dan wat je VAPH ondersteu-
ning als minderjarige heeft gekost, dan krijg je automatisch 
het budget voor het bedrag dat je in de minderjarigenzorg 
kostte ter beschikking. De meervraag moet aangevraagd en 
geprioriteerd worden. Is het budget lager, dan zal het lagere 
budget ter beschikking zijn. Alle jongeren in de overgang 
naar meerderjarigheid krijgen geleidelijk de budgetten toe-
gewezen die zij nodig hebben voor de verderzetting van de 
hulpverlening.

We maken hierbij wel de kanttekening dat er eigenlijk geen 
spraken is van zorgcontinuïteit, maar eerder van budget-
continuïteit. Dit is nog geen garantie dat met dit budget ook 
dezelfde ondersteuning kan worden geboden in de meer-
derjarigenzorg.

Het budget wordt ter beschikking gesteld op 1 juli van het 
jaar waarin de jongere 21 jaar wordt op voorwaarde dat u de 
beslissing tot toewijzing ook voor die datum hebt ontvangen.

Nog voor deze overstap zijn er bijkomend 2 zaken die in orde 
moeten gebracht worden.

 Î Vanaf 18 jaar valt het “ouderlijk gezag” weg en moet er 
een bewindvoerder worden aangesteld.

 Î Je dient een aanvraag te doen voor een integratietege-
moetkoming.

Indien je hier nog verder vragen over zou hebben, 
dan kan je altijd terecht bij Carine Lijen, expert zorg:                                                                            
carine.lijen@mol.stijn.be of op het nummer 014 34 63 67.
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Team in de Kijker:                                                                    
De dames van  onderhoud en logistiek

Sinds de nieuwe structuur heeft ook de dienst onderhoud 
een metamorfose ondergaan. Waar zij vroeger 1 team 
vormden en flexibel ingezet werden bij ziekte, zijn zij nu 
ondergebracht in een cluster of doen zij het onderhoud van 
het hoofdgebouw als ondersteunende dienst.

We zetten deze dames, die vaak achter de schermen 
werken, even in de kijker.

De poetsdames van het hoofdgebouw, manusje van alles.

In de ondersteunende dienst werken 2 dames: Ria en Nagi-
han. De ene (Ria) voornamelijk boven, de ander (Nagihan) is 
de vaste waarde op het gelijkvloers.

Ria start haar dag steevast om 6u en is zo de eerste die toe-
komt. Op die manier kan ze ongestoord haar werk doen. 
Haar eerste taak is het opzetten van het wasmachine en 
de droogkast zodat er elke dag propere handdoeken ter 
beschikking zijn.

Daarna vertrekt ze naar boven om bureaus en vergaderza-
len te poetsen. Dat gaat makkelijker als er niemand aanwezig 
is, vandaar haar vroege startuur. Als je nog voor 8u00 boven 
toekomt, kan je haar poetskar nog zien staan. Als je wat later 
bent, is ze al verdwenen naar beneden om daar haar werk 
verder te zetten. Te beginnen met de afwas van de vorige 
dag en het opruimen van de grote hal beneden. Daar maakt 
ze steevast een praatje met een zorggebruiker die hier 
dagelijks zijn ronde doet. Een absolute meerwaarde en een 
fijne start van de dag voor hem. 

Af en toe komen er ook extra vragen en die doet Ria er dan 
bij mits een aanpassing van haar gewone dagtaak. Ria is 
tevreden met hoe ze haar werk kan doen en voelt ook de 
appreciatie van anderen wat toch een motiverende factor is.

Nagihan begint wat later aan haar werkdag. De afwas die 
Ria heeft ingezet wordt door haar weer op zijn plaats gezet. 
Op die manier zijn er steeds propere glazen en tassen in alle 
vergaderzalen. Alle lokalen op het gelijkvloers, waaronder 
ook de therapieruimtes, worden dan onder handen geno-
men zodat zorggebruikers in een propere ruimte kunnen 
genieten. Nagihan is ook de vrouw die zorgt voor bestelling 
bij brouwer, vers fruit in het hoofdgebouw, het inzetten van 
de soep tegen de middag, je kan het zo gek niet bedenken 
of Nagihan neemt deze taak op zich, alles voor de netheid in 
het gebouw en voor ondersteuning van personeel. 

Je kan echt zeggen dat beide dames in een ondersteunende 
dienst werken, zij maken het leven in het hoofdgebouw aan-
genaam om in te werken. 

ONDERHOUD EN LOGISTIEK IN DE CLUSTER

Bij de start van de nieuwe structuur is er voor de dames van 
het onderhoud ook een hele verandering gekomen. Daar 
waar zij vroeger hun taken deden in 1 blok, behoren ze nu tot 
een cluster. Taken van logistiek en poets worden geschei-
den. Zo krijg je 2 tot 3 medewerkers per cluster.

Start met hindernissen

Je mag wel stellen dat deze functie al de nodige aanpassin-
gen heeft gekend.

Het is een start geweest met hindernissen, vooral op prak-
tisch-organisatorisch vlak. In de blokken waar leefgroepen 
zitten van 2 verschillende clusters moest de was door 2 
dames gedaan worden én was er 1 poetskar voor 2 onder-
houdsmedewerkers. Dit bracht met zich mee dat er minder 
flexibel kon gewerkt worden en laat dat nu net niet de bedoe-
ling zijn van de nieuwe structuur. Ondertussen is dit euvel 
opgelost en kan er veel efficiënter gewerkt worden.

Hoe corona toch ook voor iets positiefs kan zorgen

Met de komst van corona is er een aanpassing gebeurd en 
heeft elke medewerker haar vaste groep waarvoor ze zowel 
poetst als logistieke taken doet.  Dit vroeg in het begin wel 
wat aanpassing omdat een aantal taken onbekend waren. 
En onbekend is vaak onbemind.

Een dag is heel afwisselend en dat maakt het zo fijn werken. 
Poetstaken (badkamer, leefruimte, slaapkamers) worden 
afgewisseld met logistieke taken. Dat laatste kan heel erg 
verschillen, afhankelijk van wat de leefgroep vraagt. Je kan 

“Je kan het zo gek niet 
bedenken of het wordt ergens in 

een groep wel gedaan.”

het zo gek niet bedenken of het wordt ergens in een groep 
wel gedaan. De ene zal mee bedden verschonen en even-
tueel ook boterhamman smeren, de andere doet dan weer 
boodschappen en af en toe kan er eens iets met een bewo-
ner gedaan worden. Zoals wandelen. Wat wel vast staat is 
dat er ook elke dag was moet gedaan worden. Je kan je wel 
voorstellen dat dit een hele job is die zeker moet bijgehou-
den worden als je het overzicht wil behouden. De verschillen 
die er per leefgroep zijn past helemaal in het plaatje van de 
zelfsturing. Medewerkers kunnen zelf bepalen welke taken 
er gedaan moeten worden zolang het maar binnen het 
kader van de missie / visie past en als de goede zorg voor de 
zorggebruiker centraal staat. 

Tevredenheid

De 2 dames (Chrisje en Nathalie) die wat verteld hebben 
zijn in ieder geval heel tevreden met de huidige gang van 
zaken. Zij zien de meerwaarde van gekoppeld te zijn aan 1 
leefgroep. Zo heb je zelf meer overzicht op je werk en kan 
je hier heel flexibel mee omspringen. In samenspraak met 
de leefgroep kunnen taken uitgesteld, verschoven of extra 
gedaan worden. Het is maar wat er op dat moment nodig is. 
Een bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat 
zij het gevoel hebben van meer tot een team te horen, meer 
een thuisgevoel te hebben. En ook dat staat in onze missie / 
visie. Opdracht geslaagd kan je wel stellen. Misschien toch 
iets om mee te nemen wanneer we corona dan ook echt 
achter de rug hebben.



Zaterdag 9 oktober: Wijnproeverij Zondag 13 November: Ladies Night
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Dossier Meerjarenplan
De afgelopen twee maanden werden alle medewerkers en familie van zorggebruikers van De Witte Mol uitgenodigd voor 
een vorming over het strategisch meerjarenplan. Dit plan werd opgesteld door de werkgroep meerjarenplan. Een groep 
samengesteld uit personeelsleden uit diverse disciplines, werkzaam in verschillende clusters, en een afgevaardigde van 
de gebruikersraad. Om tot dit plan te komen, werden verschillende stakeholders bevraagd, waaronder zorggebruikers, 
medewerkers, vrijwilligers, sponsors en andere belangrijke partners van De Witte Mol. De input van deze bevraging werd 
verwerkt en gebundeld tot een aantal doelstellingen. Nadien werd dit voorgelegd aan de Raad van Toezicht, de gebrui-
kersraad en de ondernemingsraad. Hun inbreng werd aan het geheel toegevoegd. Als laatste stap werd alles besproken 
en goedgekeurd tijdens de tweedaagse van het directiecomité.

Doelstellingen

Het resultaat is een meerjarenplan dat ruime doelstellingen 
bevat waaraan we de komende 5 jaar in De Witte Mol willen 
werken. Het is een wendbaar plan. Indien er uitdagingen, 
problemen of kansen op ons pad komen gedurende de 
komende jaren die actie vereisen, zullen deze alsnog opge-
nomen worden in het meerjarenplan.

De opgestelde doelstellingen luiden als volgt:

 Î We bouwen verder aan De Witte Mol als zelfsturende 
organisatie.

 Î We bieden kwaliteitsvolle ondersteuning aan de zorg-
gebruikers/cliënten.

 Î Medewerkers werken samen in een zelfsturende 
organisatie met ruimte voor ontwikkeling en waardering.

 Î We communiceren op een duidelijke, open en trans-
parante manier met elkaar.

 Î Wij zijn sociaal ondernemend.
 Î We zijn financieel gezond.

Van een strategisch meerjarenplan naar een uitvoerbaar 
plan

Om deze doelstellingen te bereiken, gaan we per doel-
stelling op zoek naar werkbare acties en projecten. Elk 
jaar nemen we een aantal doelstellingen uit het meerja-
renplan op deze manier onder handen. Om zicht te krijgen 
op wat dringend en noodzakelijk is om aan te pakken, luis-

tert de werkgroep meerjarenplanning naar noden op de 
werkvloer. Ook bevragen ze de gebruikersraad, onderne-
mingsraad en de Raad van Toezicht. 

Gezien we een zelfsturende organisatie zijn, wordt er zo 
veel mogelijk vanuit de ervaring, expertise en betrokken-
heid van medewerkers bepaald hoe we deze doelstellingen 
gaan bereiken. Daarom werd er gekozen om aan de hand 
van projectgroepen te werken. Deze projectgroepen zijn 
op elkaar afgestemd, en hebben steeds de missie en visie 
van De Witte Mol als streefdoel. Ons directiecomité heeft 
als taak om het overzicht te bewaren en de verbinding te 
creëren tussen de verschillende projectgroepen. Zo hopen 
we een gedragen en gedeeld geheel te kunnen nastreven.

De Witte Mol als project-gedreven organisatie

Bij deze nieuwe manier van werken, aan de hand van pro-
jecten, horen een aantal nieuwe termen. We zetten ze hier 
op een rijtje: 

 Î Projectgroep: een groep van medewerkers die zich 
samen achter een project schaart, hieraan meewerkt en het 
gezamenlijk bepaald resultaat nastreeft. Een projectgroep 
bestaat uit verschillende leden, met verschillende talenten. 
Er is zowel nood aan de inzet van soft skills (humor, open 
feedback, …) als hard skills (vergadering leiden, verslagge-
ving, technische kennis van zaken, …). Iedere medewerker 
is gelijkwaardig in de projectgroep.

 Î Projectmanager: de medewerker die het project 
trekt en/of de projectgroep samenstelt en die de brug met 
directie vormt.

 Î Projectsponsor: een lid van het directiecomité 
dat het aanspreekpunt is voor de projectmanager of de 
projectgroep in geval van onduidelijkheid, … . De project-
sponsor zorgt er ook voor dat het project op gepaste tijden 
op directiecomite besproken wordt.

Waar leggen we nu de focus? 

Hieronder sommen we de thema’s van de verschillende 
projectgroepen op, gevolgd door een korte toelichting van 
de resultaten die we willen behalen. 

 Î Delen van informatie met respect voor privacy en 
GDPR: De gegevensdeling binnen De Witte Mol gebeurt 
met respect voor privacy van informatie.

 Î Functieprofiel en aanwerving van de rol innovatie 
en de rol fondsenwerving: Er wordt expliciet innovatief 
gewerkt in De Witte Mol. De wereld van de subsidiebronnen 
en andere middelen wordt actief verkend en aangeboord.

 Î Stuurgroep verandering: De zelfsturing is geëva-
lueerd en bijgestuurd. Medewerkers functioneren in een 
zelfsturend team en voelen zich goed op hun werkplek.

 Î Beslissingen: Het is duidelijk welke beslissingen je 
mag nemen, op welke manier dit gebeurt, waar de beslis-
singen gedeeld worden en waar ze verankerd worden. We 
geven transparante informatie over onze beslissingen, 
regels en afspraken. We kunnen uitleggen hoe zaken in 
elkaar zitten. Beslissingen komen snel terecht bij de juiste 
persoon. 

 Î Vraaggestuurd vormingsbeleid: Er is een duidelijke 
omschrijving van vraaggestuurd aanbod. Er is een metho-
diek om de noden van medewerkers op dit vlak in kaart te 
brengen. De procedure ‘vormen, trainen en opleiding van 
personeel’ is aangepast aan het vernieuwde vormingsbe-
leid (inclusief het vormingsbudget). Er is hierbij afstemming 
met het project ‘talentgesprekken’ van de coaches.

 Î Verbondenheid in De Witte Mol: We zijn één Witte 
Mol. We voelen ons verbonden als geheel.

 Î Solidariteit versus individuele noden: De grenzen 
van collectiviteit zijn gekend. Verschillen tussen individuen 
worden aanvaard. Het netwerk van onze zorggebruikers is 
voldoende ingelicht hierover.

 Î Zorg-strategisch plan: We hebben een beeld van de 
huidige zorggebruikers en wat ze nodig hebben. We kijken 
hierbij ook naar de noden van het netwerk. We hebben een 
beeld van de nieuwe zorggebruikers. We weten welke doel-
groep dit is, wat hun ondersteuningsnoden zijn en welke 
ondersteuningsvragen zij stellen. We houden rekening 
met het feit dat deze vragen veranderlijk kunnen zijn. We 
hebben zicht op wat we zelf kunnen en wat we in samen-
werking met anderen moeten realiseren.

 Î Vennestraat: Zorggebruikers voor het project Ven-
nestraat zijn aangeworven en worden geëngageerd. 
We denken hierbij zowel aan nieuwe als interne zorgge-
bruikers. De werking is duidelijk rond personeelsinzet. 
Medewerkers worden gezocht en aangetrokken.

Lees verder op de volgende pagina
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 Î Vennestraat – woon en leefkosten: Het prijskaartje, 
de woon – en leefkosten, voor de Vennestraat zijn duidelijk.

 Î Vennestraat – Inrichting: Het is duidelijk welk soort 
meubilair er nodig is, hoe de burelen ingericht worden en 
op welke manier de polyvalente ruimte gebruikt zal worden.

 Î Hoofdgebouw opwaarderen en beter laten 
aansluiten bij de huidige noden: Het doel van ons hoofd-
gebouw is duidelijk. Dit betekent ook dat we bepaald 
hebben wat we zeker willen behouden. Er is een overzicht 
en een plan van aanpak met acties op korte en lange ter-
mijn die nodig zijn om dit doel te bereiken. We zijn hierin ook 
innovatief. We hebben bepaald wat we zelf aanpakken en 
wat we in samenwerking met andere doen. 

 Î Blok 5 gedragsgroep: De juiste zorggebruikers 
worden aan het project toegewezen. Het prijskaartje is 
bepaald. Het is duidelijk wanneer kosten moeten door-
gerekend worden. De werking van de 3 leefgroepen is 
gekoppeld aan het beschikbaar personeelskader inclusief 
extern personeel zoals kinesisten en zelfstandig verpleeg-
kundigen. Het is duidelijk hoe de gemeenschappelijke 
ruimtes best ingericht worden.

 Î Infrastructuur Domein: Op korte termijn is er een 
stappenplan, waarin duidelijk is welke stappen een grotere 
prioriteit vragen. Op lange termijn wordt dit plan uitgevoerd, 
rekening houdend met deze prioriteiten.

 Î Dag van de zorg: We houden een fantastische open-
deurdag! 

Over tot actie

Alle medewerkers van De Witte Mol kunnen deel uitmaken 
van een projectgroep. Tijdens de vormingsmomenten over 
het strategisch meerjarenplan werden medewerkers hier 
sterk toe aangemoedigd. Medewerkers werden gevraagd 
om zich kandidaat te stellen voor één of meerdere pro-
jectgroepen die aansluiten bij ieders interesses. Op deze 
manier worden medewerkers uitgedaagd om hun talenten 
breed in te zetten om de missie en visie van De Witte Mol 
waar te maken. Naast de voorgestelde projecten, werd dui-
delijk gemaakt dat iedereen een voorstel voor een nieuw 
project kan indienen, zolang deze de missie en visie volgen. 
Deze voorstellen worden voorgelegd aan het directieco-
mité. Na hun goedkeuring, kan een projectgroep van start 
gaan. 

Thema’s en zaken die continue aandacht vragen, worden 
opgenomen in een werkgroep. Ook hier kan iedereen deel 
van uitmaken en worden medewerkers aangespoord om 
dicht bij hun talenten mee te werken aan deze thema’s.

Delen van informatie

Het directiecomité vindt het belangrijk dat ze weten 
waar er aan gewerkt wordt binnen De Witte Mol. Daar-
toe verwachten ze tussentijdse terugkoppelingen van 
de projectmanager zodat ze op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen binnen een projectgroep. Met andere 
woorden, het directiecomité wil vooral zicht hebben op de 
resultaten, en niet op de manier waarop daartoe gekomen 
wordt.

Jaarlijks organiseert De Witte Mol verschillende activiteiten. Denk maar aan De Witte Mol feest, De Witte Mol fietst, de 
culinaire wijnhappening, …

Covid-19 zorgde er helaas voor dat sommige van deze activiteiten niet konden doorgaan. Uiteraard heeft dit een 
financiële impact op onze organisatie.

We hopen dat u ons wil helpen deze impact te verkleinen door ons te steunen met een gift tegen fiscaal attest. De 
overheid heeft in dit kader beslist dat in 2021 elke gift (vanaf 40 euro) recht geeft op een fiscale aftrek van 45% (in 
plaats van 40%).    Storten kan op IBAN BE03 4133 1304 1184 BIC KREDBEBB

Meer weten? info@mol.stijn.be of 014 34 63 70

Wil je De Witte Mol steunen in deze 
moeilijke tijd?

 doe een GIFT TEGEN FISCAAL ATTEST

Wonderlijke 
kerstdagen & 
een magisch 2022

We kijken terug op een 
toch wel bijzonder jaar.

We wensen jullie heel 
fijne feestdagen en 
voor het nieuwe jaar 
gezondheid, liefde en 
geluk.

Zorg goed voor elkaar!

Onze beste wensen voor 
2022

Vanwege zorggebruikers, 
directie en personeel 
De Witte Mol
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Waar een vrijwilliger is, is een weg 
Dat onze vrijwilligers goud waard zijn, dat weten we al heel lang! Stuk voor stuk zijn we ieder van hen dankbaar voor wat ze 
voor ons betekenen. Jaarlijks tonen we deze dankbaarheid door vrijwilligers die zich drie keer of meer hebben ingezet, uit te 
nodigen op een heus vrijwilligersfeest. 

Net als vorig jaar moesten we ook dit jaar de stekker uit dit feest trekken omwille van het alom gekende corona verhaal. We 
willen in eerste plaats aan de veiligheid van iedereen denken. 

Hoewel we niet weten wat de nabije toekomst ons hierrond nog brengt, willen we toch niet stilstaan in de zoektocht naar de 
juiste vrijwilligersmatch. Steeds weer gaan we opzoek naar de juiste man of vrouw voor een vraag van een zorggebruiker of 
leefgroep .

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk?                                                                                                                                                                                                   
Contacteer Carine Lijen en Lies Houben via vrijwilligers@mol.stijn.be of 014 34 63 67. 

Op dit moment zetten we 2 vacatures in de kijker.   

Gezocht: sportief talent voor een gezellige fietstocht

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Eefje, een toffe jonge vrouw, die graag onder 
de mensen komt. Ik hou zowel van goede gesprek-
ken als van lachen en even uit de bocht gaan. 

Waar en wanneer? 
Ik woon in Zandsluis en ben beperkt qua mobiliteit. 
Daarom zou ik het fijn vinden dat je telkens tot bij mij 
komt, om van hier uit te vertrekken. 

Wanneer we gaan fietsen is bespreekbaar.

Wat mag je verwachten?

Ik heb mijn eigen elektrische duo fiets. Daarmee 
kunnen we max 30 kilometer afleggen. Omdat 
de batterij moet opladen, kunnen we best steeds 
vooraf afspreken wanneer we gaan fietsen.

Wat mag ik verwachten?

Ik vind het fijn om je eerst te leren kennen, alvorens 
we de baan op gaan. Daarom stel ik voor dat we op 
voorhand kennismaken op mijn studio. 

Ik verwacht niet dat je super sportief bent, maar wel 
dat je enkele kilometers kan fietsen. Dat je aange-
naam gezelschap bent, is voor mij veel belangrijker. 

Verder vind ik het belangrijk dat je je aan de opgege-
ven corona regels houdt.

Gezocht: sportief talent voor fitness

Mogen we ons even voorstellen? 

In De Anjers, het buitenhuis van De Witte Mol, 
wonen 6 mensen, elk op hun eigen appartement. 
Via onderstaande QR code kan je ons beter leren 
kennen. 

Sommigen van ons gaan wekelijks fitnessen in 
Balen, samen met onze begeleiding. Hoe leuk zou 
het zijn, als jij met ons mee ging? En misschien in de 
toekomst met één van ons apart zou gaan?

Waar en wanneer?

Onze voorkeur gaat uit naar een doordeweeks 
moment. Overdag of ’s avonds. We zijn vaste klant 
bij een fitness centrum in Balen. Momenteel gaan 
we wekelijks fitnessen, de ene week in de late voor-
middag en de andere week ‘s avonds. Jij mag zelf 
kiezen hoe vaak je met ons mee wil.

Wat mag je verwachten?

Een leuke sfeer, toffe mensen om je heen, veel 
enthousiasme om je te leren kennen.

Wat mogen wij verwachten?

Je hoeft geen krachtpatser te zijn om met ons mee 
te gaan naar het fitnesscenter. Wel vinden we het 
fijn dat je op de hoogte bent van hoe de toestellen 
werken zodat je ons kan begeleiden in het juiste 
gebruik. Zijn de toestellen nieuw voor jou? Geen 
probleem, dan zoeken we het samen uit.

Scan deze QR-code om de 
mensen van De Anjers beter te 

leren kennen. 
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Aankomende acties voor De Witte mol
In ons vorig nummer kregen jullie een inkijk in het Steunfonds van De Witte Mol. In dit nummer willen we graag 2 van hun aan-
komende acties in de kijker zetten. Tegelijkertijd doen we een warme oproep om ons op die manier ook te steunen.

Liefde. Je moet er van houden.

VALENTIJN WANDELING OP 12 februari 2022

Net zoals vori  jaar organiseren we een Valentijnswandeling. We hopen dat het dit jaar wel kan doorgaan.

Je mag je deze dag verwachten aan een interactieve wandeling langs het rolstoelpad.

Cupido is zijn hart verloren en hoopt dat je hem  kan helpen dit terug te vinden. Tijdens 6 taferelen langs de wandeling kan je 
mee op zoek gaan en misschien wel wat van Cupido’s warmte ervaren. Moest Cupido’s pijl je toch gemist hebben, geen nood, 
je kan je altijd nog verwarmen aan onze vuurkorven die over het traject verspreid staan.

Je kan aan De Witte Mol vertrekken tussen 16u00 en 21u00, in kleine blokken zodat we het ook veilig kunnen houden. Als je 
uitgewandeld bent en nog zin hebt in iets (hart)verwarmend dan kan je dit nog doen bij aankomst aan De Witte Mol. Mooie 
liefdesverhalen kunnen hier dan gedeeld worden.

Een zorgjob, da’s werken met je Hoofd, je Handen en je Hart

DAG VAN DE ZORG 20 maart 2022

Voor het eerst nemen we deel aan de nationale “Dag van de zorg”. Op die manier willen we De Witte Mol kenbaar maken aan 
het grote publiek. 

De dag van de Zorg 2022 krijgt een bijzonder boeiend thema, want we schuiven preventie naar voor. We zoomen graag in op 
5 bijhorende subthema’s: gezonde geest (mentaal welzijn), gezond lichaam (voeding, beweging, …), gezond werken (welzijn 
op het werk), gezonde toekomst (innovatie) en gezonde omgeving (binnen en buiten leefmilieu). Ook op De Witte Mol willen 
we dit nationale thema graag onder de aandacht brengen, samen met ons eigen thema “ervaar het maar”. Niet alleen door te 
kijken, maar vooral door te ervaren en beleven krijg je een beeld van hoe het er in De Witte Mol aan toegaat.

Je zal tijdens workshops mee kunnen doen en beleven en aan infostands meer te weten kunnen komen over de verschil-
lende aspecten van het leven in De Witte Mol. Voor ieder wat wils, maar vooral een uitnodiging om even in de schoenen (of 
rolstoelen) van onze zorggebruikers te gaan staan of zitten.

Je zal, buiten het hoofdgebouw waar de workshops plaatsvinden ook een bezoekje kunnen brengen aan een leefgroep, Het 
Zandmanneke en De Zandsluis. Ook daar zal je kunnen ervaren hoe het leven daar aan toe gaat.

Iedereen is welkom van 10u00 tot 17u00

Gebroken hartjes, 
Gebroken pijltjes
Interactieve en ludieke Valentijnswandeling
een wandeling voor jong en oud,…

Zaterdag 12 februari 2022
Start tussen 16u00 & 21u00
vertrek hoofdgebouw 
De Witte Mol

inschrijven vooraf verplicht
enkel telefonisch op 014 34 63 70 (tijdens kantooruren 9u00 - 16u00) 

of via www.dewittemol.be/nl_BE/kalenderacties

Prijs
€ 4 per volwassene
€ 2 per kind
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Ter nagedachtenis aan 
Edward, Emma en Hubert 

Ik noem jouw  naam

Als ik denk

Dan hoor ik jouw naam

Als ik slaap

Droom ik jouw naam

In hoe ik nu leef

Beleef ik jouw naam

In mijn verdriet 

Betraan ik jouw naam

Uit machteloosheid

Schreeuw ik jouw naam

Soms, heel alleen

Verwerk ik jouw naam

Met al mijn liefde

Koester ik jouw naam

Hier dichtbij me 

voel ik jouw naam

In deze samenhorigheid

Vertel ik jouw naam

Opdat je zult weten 

Dat ik je niet zal vergeten

Zacht noem ik jouw naam.

Afscheid van Hubert, zorggebruiker van 
leefgroep Glasraam

Lieve Hubert, Hu-bert, Huubje, Huub, wat had u toch veel bij-
namen. 

Hoe we je noemden, maakte voor jou niets uit. Ene oor in, 
andere oor uit. Maar desondanks was je toch een vaste 
waarde op het Glasraam en dat zal ook nog lang zo blijven. 
We zullen je missen, dat staat vast.

Nooit meer jouw verhalen horen. Geen bandieten of oude 
grijze mannen meer, geen honderden taarten, bananen of 
sigaretten. Nooit meer de minuten omrekenen.

We zullen ons jouw eigen taalgebruik nog lang blijven her-
inneren, wat gebruikte je toch veel woordjes: de rolzetel, 
vliegkindjes, een klein paardje, zeep, smodder, de kotszak, 
een niesdoek, je kleine kleertjes, je kruimeltjes, een vuurma-
chientje, plastiek, kleine knopjes, hete koffie, blazen uit de 
poep, klein kleutertje, en ga zo maar door.

Wie gaat ons nu nog verbeteren wanneer we geen beleefd 
taalgebruik hanteren?

Waar moeten we nu heen als we iets kwijt zijn? Niet meer 
naar je kamer, niet meer je zakken controleren.

Nooit meer ‘ai ai, dat pikt’, want toegegeven, kleinzerig was 
je wel. Of was het eerder al de schrik voor wat komen zou? 

Nooit meer dansen en zingen, nooit meer samen damspel 
spelen of mens-erger-je-niet.

Nooit nog je vrolijke geluidjes horen, nooit nog mopperen 
over je getrommel.

Hoe moeilijk je het ons soms maakte, zo hard gaan we je nu 
missen. Wat een leegte ga jij achterlaten.

Huubje, jij was gewoon het Glasraam. Dat zinnetje hebben 
we de afgelopen periode ook al zo vaak gehoord! Een hele 
leefgroep deed jij willens nillens in jouw wereldje mee-
draaien. Jij hebt je stempeltje heel diep gedrukt in ieders 
hart. Zo ook in dat van Wies, je vrouw.

Liefde op het eerste gezicht, eentje die al snel overging in 
onvoorwaardelijke liefde tot op de dag van vandaag. Van 
haar mochten we de mooiste verhalen horen van hoe je was 
voor je ziek werd. Al snel beseften we hoeveel je voor haar 
betekende. Het was mooi om te zien dat ze ook tot op de 
laatste dag niet van je zijde is geweken. Voor haar was jij er 
eentje uit de duizend, haar droomman.

Lieve Hubert, lieve oude man, na 6809 dagen op het glas-
raam, nemen we nu afscheid van je.

En oh ja, als je die bandiet daarboven ergens tegenkomt, 
dan geef je hem maar eens een toek op zijn oog ;-)

Liefs, Het Glasraam

HERDENKINGSVIERING

November is traditioneel de maand waarin we onze over-
ledenen herdenken. Ook in de Witte Mol vinden we het 
belangrijk om hier tijd en aandacht voor te nemen. Op 
woensdag 17 november was er de herdenkingsviering voor 
Edward, Emma en Hubert. Met mooie teksten werden zij 
weer even onder ons gebracht waarna ze een definitieve 
plaats kregen op onze herdenkingsplaats. Het is fijn om te 
weten dat de Pastorale Werkgroep dit in handen neemt en 
ons de mogelijkheid biedt om zorggebruikers blijvend te 
herinneren.



Zaterdag 12 februari 2022 Valentijnswandeling

Zondag 20 maart  2022 Opendeurdag - Dag van de Zorg

21 t.e.m. 24  april 2022  De Witte Mol feest

Kalender De Witte Mol
Er is altijd iets gewoon bijzonders te beleven...


