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Welkom in De Witte Mol
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Dossier personeelsbeleid
Als je met je voorziening een 
cultuuromslag maakt, dan is dit ook te 
vinden in het personeelsbeleid. In een 

interview met Marieke (expert personeel) 
krijgen jullie een inkijk waar we met dit 

beleid naartoe willen.

8
Voeding in De Witte Mol

Voldoen aan de basisbehoeften is één 
van onze opdrachten. Via welke weg 

het eten elke dag op het bord van onze 
zorggebruikers terecht komt, kan je in dit 

artikel lezen.

DOSSIER
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1 jaar De Anjers

Op de middenpagina zie je een 
beeldverhaal over de werking van de 

Anjers, zij bestaan intussen al een jaar. 
Soms heeft het leven in De Witte Mol 

geen woorden nodig en zeggen beelden 
net iets meer.
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Beste lezers,

In deze donkere, kille dagen brengen we graag wat warmte en 
gezelligheid tot bij jullie. Met onze verhalen nemen we jullie mee in 
de avonturen die we afgelopen tijd mochten beleven. Jullie zul-
len zien hoe simpele dingen veel vreugde kunnen brengen. Jullie 
zullen lezen hoe mooie herinneringen ons hart vullen met warmte. 
Jullie zullen mee getuige zijn van de manier waarop onze zorgge-
bruikers én medewerkers opportuniteiten blijven zoeken én vinden 
in deze moeilijke corona-tijd. 

Sinds juli spreken we in De Witte Mol van het “nieuwe normaal”. 
En al zijn er zaken waar we nooit aan zullen wennen, toch is nieuw 
ook best wel spannend. Waarom dit “nieuwe” niet aangrijpen om te 

ontdekken, om te zoeken en om dingen te vinden die we niet meteen 
zullen loslaten? Waarom gewone feestjes geven als “foute party’s” 

des te plezanter zijn? 

Nieuw is ook Marieke; zij versterkt ons experten-team op vlak van per-
soneelsbeleid. Een belangrijke pijler in onze werking. Haar missie is dui-

delijk: goede, tevreden medewerkers vinden én houden. Een nobele én 
noodzakelijke missie. Immers, goede zorg gaat hand in hand met goede 

medewerkers.

In deze donkere, kille dagen staan er mogelijk minder gezellige feestdagen voor 
de deur. Knuffelen, dansen, gezellig tafelen, drinken en klinken… het zal allemaal 

anders zijn. Het gemis van onze dierbaren zal ons allemaal treffen. Hoopvol kijken we 
uit naar 2021, liefst zonder de heftigheid van Corona, met héél veel projecten, en -er-

gens later op het jaar?- veel knuffels en feestjes! 

Laat gerust een lichtje aan het einde van de tunnel schijnen… 

Een lichtje    Een lichtje    Een lichtje
Zo stralend    Zo stralend    Zo stralend
In het donker   Voel het    Een hoopvol
In het duister   En luister    Gefluister

Zalige kerst en een hoopvol 2021!

An Konings 
Directeur De Witte Mol 

Voorwoord
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Leefgroep De Zavel op thuiskamp
Ons kamp zag er dit jaar een beetje anders uit. In het begin waren we teleurgesteld dat we 
niet naar zee mochten door de coronamaatregelen. Maar we treurden niet lang. We staken 
de koppen bij elkaar om een geweldig thuiskamp op de Zavel in elkaar te steken. 

De begeleiding sliep in een tent in ons tuintje. Dit 
bracht soms grappige situaties met zich mee. Zo 
ging er al wel eens een luchtmatras plat. 

Onze zorggebruikers geven hieronder een kort 
overzicht hoe deze week er nu precies uit zag en 
hoe we het ervaren hebben.

Maandag stonden we vol spanning op, benieuwd 
wat er ons allemaal te wachten stond. In de namid-
dag stond er ineens een dierentuin op wielen op ons 
terras. Er waren konijnen, cavia’s, een geitje, vogels, 
een hondje, een schildpad en zelfs twee slangen! 
Knuffelen met alle diertjes was heel plezierig. Ieder-
een heeft zelfs de slangen durven vasthouden. We 
sloten de eerste dag af met de film ‘The Fast and the 
Furious” op de trilvloer.

Dag twee begonnen we met een gezellige brunch 
in het hoofdgebouw. Daarna gingen we naar de 
kermis in Lommel. Benny won met de kamelenrace 
en Annemie overwon haar schrik in de Alibaba. De 
rest smulde van lekkere smoutebollen. De dag ein-
digden we met een lekkere barbecue.

Woensdag begon rustig met een mooi concert van 
onze muziektherapeute Marjolein.

Na de middag daagden we de Zandsluis en de Anjers 
uit voor een spelletjesnamiddag. Tony bereidde in 
de namiddag het etentje voor, samen met zijn hulp-
koks. ‘s Avonds was het showtime voor Tony. Hij 
kookte voor de hele AreNah en gaf een speech. 

Donderdag gingen we er weer op uit, naar het park 
Mondo Verde in Landgraaf. Er waren diertjes te 
zien, attracties te doen en lekker eten. Deze uit-
stap vonden we zeker de moeite waard. ‘s Avonds 
was het onze grote “Foute Party” in het hoofdge-
bouw. Iedereen had zich verkleed en we gooiden al 
onze dansmoves op de dansvloer. Voor Ilse, onze 
coördinator, hadden we enkele moeilijke proeven 
voorbereid die ze tot een goed einde moest bren-
gen. 

De laatste dag van ons kamp gingen we ons uitleven 
in het Sara-center in Geel. Dit is een aangepaste 
fitness voor mensen met een beperking. We hebben 
al dat lekkere eten van de hele week eraf gesport 
en daarna sloten we onze kampweek af met…               
Mc Donalds! 

Ons kamp was dan niet op verplaatsing, toch hebben 
we allemaal heel hard genoten. Door de vele activi-
teiten hadden we geen tijd om de zee te missen. 

Met elkaar, met veel op de planning en met veel 
lekker eten hebben we er een topweek van gemaakt!

De zorggebruikers en begeleiding van de Zavel.
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Bekende activiteiten in een 
onbekend jasje

In het “nieuwe normaal” willen we proberen om terug activiteiten aan te bieden voor de hele 
Witte Mol. Om coronaproof te kunnen werken, organiseren we deze activiteiten per cluster.

Rolstoeldansen

Ik kreeg de opdracht eens na te denken hoe we op 
een veilige manier het rolstoeldansen kunnen aan-
bieden. Concreet wil dit zeggen: zo weinig mogelijk 
fysiek contact, de herkenbaarheid behouden, geen 
wissels van rolstoelen meer en vooral in kleinere 
groepjes dansen. Elk dansje heb ik (Stef - thera-
peut) aan een grondige “coronaproof” inspectie 
onderworpen.

Soms moest ik één pasje aanpassen, soms moest 
ik de volledige dans herschrijven. Dit was dan ook 
een uitgelezen kans om enkele nieuwe dansjes 
te maken, iets wat anders blijft liggen. Niet alleen 
met dansjes moest ik rekening houden, ook met de 
locatie: normaal dansen we in het hoofdgebouw, 
maar daar zijn we beperkt in de mogelijkheden. Dus 
moeten we liefst buiten dansen. Omdat ik voor het 
rolstoeldansen buiten mijn eigen cluster ga, moest 
ik ook zien wanneer ik dit zou inplannen want na 
het rolstoeldansen buiten mijn cluster mag ik nadien 
geen aanbod meer geven in mijn eigen cluster. Ook 
moeten we rekening houden met plotse “quarantai-
nes” waardoor van het ene op het andere moment 
mijn planning er helemaal anders kan uitzien. Daar-
door kon het dansen ook enkele keren niet doorgaan. 
Maar liever veilig dansen of niet dansen, dan risico’s 
nemen. 

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel! Er 
groeien ook mooie initiatieven. De kinderen van Mer-
lijn en Harlekijn kwamen voor corona minder vaak, 
omwille van de drukte. Nu ik het rolstoeldansen op 
de Galbergen in hun eigen vertrouwde groepje geef, 
merk ik dat de kindjes hier toch wel van genieten. 
Zeker mee te nemen naar het “after corona” tijd-
perk…

Je ziet, ook met corona is het mogelijk én heel fijn 
om een glimlach te zien verschijnen bij onze zorg-
gebruikers!

Avondcafé

Begin september kwam er groen licht om terug een 
avondcafé te houden, weliswaar niet met iedereen, 
maar wel per cluster. Elke cluster kreeg enkele data 
toegekend en mocht het café invullen zoals ze zelf 
wilden. Met de cluster Glasparel kozen we ervoor 
om ons eerste café goed in de verf te zetten, name-
lijk met een thema: De Foute Party! We zorgden ook 
voor een heerlijk 3-uurtje. De sfeer zat er vanaf de 
eerste noot goed in! We hebben enorm hard gedanst 
en lekker gesmuld. Het was dan ook heel lang gele-
den dat we nog eens een feestje mochten geven, 
dus hebben we het er maar eens goed van gepakt! 
Onze coördinator Melanie was ook jarig tijdens ons 
avondcafé dus een betere reden hadden we niet 
nodig om haar even in de bloemetjes te zetten en 
een fijn feestje te bouwen! 
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Voeding in De Witte Mol
Eten is een basisbehoefte van elke mens. 
Het aanbieden van gezonde en gevarieerde 
voeding dragen we binnen De Witte Mol dan 
ook hoog in het vaandel. Om dit te verwe-
zenlijken, zijn hierin verschillende partijen 
betrokken.

De Cookerij
Het startpunt zijn de maaltijden van De Cooke-
rij. De menu’s worden zorgvuldig samengesteld in 
samenspraak met een diëtiste en bereid, ingepakt 
en klaargezet voor transport door het keukenteam. 
De maaltijden worden daarna in een koelwagen tot 
bij de leefgroepen gebracht.

Leefgroep personeel
Zij zorgen ervoor dat zorggebruikers hun maaltijd 
in een huiselijke sfeer kunnen nuttigen. Ze warmen 
maaltijden op, smeren en snijden boterhammen, 
leggen alles klaar en houden uiteraard een oogje 
in het zeil. Wanneer er sprake is van slikproblemen, 
moet er verhoogde aandacht zijn voor een veilige 
eetsituatie. Wanneer een zorggebruiker 1 of meer-
dere van volgende signalen vertoont, kan dit wijzen 
op slikproblemen: verslikken, herhaaldelijk slikken, 
veel hoesten, abnormale stem, veel kuchen en keel 
schrapen, terugkomen van voedsel, langzamer eten 
of slechte controle van het eten in de mond. Dit 
wordt dan gesignaleerd aan de logopedisten. 

Logopedisten
Ze observeren voedingssituaties, begeleiden het 
leefgroep personeel en geven advies over de con-
sistentie van de voeding of aangepast materiaal. 
Voor elke zorggebruiker wordt er een 
voedingsfi-

che opgesteld waarin staat welk menu hij/zij moet 
krijgen, welk materiaal er noodzakelijk is en op 
welke manier er eten gegeven moet worden. Deze 
fiche is bindend en moet door elk personeelslid strikt 
gevolgd worden om verslikking/verstikking te voor-
komen. 

Mocht er ondanks verschillende maatregelen toch 
nog sprake zijn van veelvuldig verslikken, dan is een 
slikvideo aangewezen. Hiervoor moet de zorgge-
bruiker naar de afdeling RX van het ziekenhuis. Hier 
wordt het slikproces van mond tot maag bekeken 
en dit bij verschillende voedingsconsistenties (vloei-
baar, half vast, vast). 

De bevindingen van het onderzoek worden bespro-
ken met de medische ondersteuner, de familie en 
de leefgroep en daarna geïmplementeerd. Een 
mogelijk gevolg kan zijn dat een zorggebruiker moet 
overschakelen van orale voeding naar sondevoe-
ding. 
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Rol in de kijker: Diëtiste
Eén keer per maand komt diëtiste Sara langs om 
de gewichten en de diëten van zorggebruikers 
mee op te volgen. Sara was al 5 jaar werkzaam 
als diëtiste in De Cookerij, maar sinds oktober 
2019 is zij ook binnen enkele voorzieningen 
van Stijn vzw als diëtiste aan de slag. Graag 
stellen we haar en haar job aan u voor. 

Ik ben Sara Vrolix en afgestudeerd als dië-
tiste in 2009. Ik woon wettelijk samen met 
mijn vriend Jérémy in Kaulille. In februari 2021 
verwachten we ons eerste kindje. Mijn hobby’s 
zijn: tennissen, gaan wandelen in de natuur of 
gezellig samen zijn met familie en vrienden. 

Als diëtiste in de keuken zorg ik voor de recepturen 
en het allergenenbeheer van de gerechten. Ook sta 
ik in voor een evenwichtige voeding op basis van 
de voedingsdriehoek en ondersteun ik de HACCP 
normen* in de keuken door bijvoorbeeld opleiding te 
voorzien aan medewerkers waar nodig. 

Als diëtiste werk ik samen met verschillende dis-
ciplines en diensten. In de Cookerij is dit met het 
diensthoofd van de keuken, met de koks, de keu-
kenmedewerkers en de logistieke dienst. Daarnaast 
werk ik op de dienstencentra samen met de medi-
sche ondersteuners, de begeleiders op de leefgroep, 
de directie voor financiële of andere afspraken en 
de dienst bewonersadministratie voor financiële of 
persoonlijke gegevens van de bewoners (bv. i.v.m. 
sondevoeding). 

Ik hou van mijn job, 
omdat er veel variatie is. 
Ik kom op verschillende locaties en heb veel men-
selijk contact. Zo kom ik niet alleen in contact met 
medewerkers, maar ook met de zorggebruikers. 

Verder hou ik er ook van om menu’s te maken en 
creatief bezig te zijn met recepturen. We werken 
met een zomer – en een wintermenu. De lente en 
de herfst zijn altijd de omschakelingen daartussen. 
Ik mag niet alleen experimenteren met en proeven 
van nieuwe recepten, bij mijn job hoort uiteraard 
ook kwaliteitscontrole. Ik mag af en toe eens onver-
wachts binnenvallen in de keuken en de kwaliteit 
van een gerecht aftoetsen door een staaltje af te 
nemen en te proeven. 

Wat ik minder leuk vind aan mijn job is afscheid te 
moeten nemen van zorggebruikers die overlijden…

* HACCP-normen: dit staat voor Hazard Analysis and Critical Control 
Points en is een voedselveiligheidssysteem.



10

Herdenkingsviering
Om alom gekende redenen ging de herdenkingsviering dit jaar niet door. We willen in dit 
magazine toch even stilstaan bij hen die ons het afgelopen jaar hebben verlaten.

Je licht

Zal ik niet doven

Je naam

Laat ik niet doden

Door het zwijgen

Je licht

Zal ik verspreiden

Je verhaal

Zal ik doorvertellen:

Wie je was

Wie je wilde zijn

Wat je betekende

Zo zal de steen

Van mijn verdriet

Geslepen worden

Tot een diamant

Een ster aan ’t firmament

Waar jij gezien zult worden

Waar jij zult schitteren.

Marie-Thérèse Cassiers - 17/10/2019    Hedwige Huysmans - 7/03/2020

Carlo Caerstiaensen - 21/08/2020    Gillian Copejans - 10/10/2020
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Overlijden Gillian Copejans
Gillian kwam als RTH enkele dagen per week naar De Witte Mol. Hij verbleef hier in de Zandsluis, De Zavel 
en De Zandheuvel.

De Zavel geeft ons een kleine inkijk hoe Gillian daar werd ervaren:

We kennen hem als een enthousiaste jongeman die heel nieuwsgierig was naar wat er te gebeuren stond 
in de leefgroep.

Pebbels, onze instellingshond, was zijn dikke vriend.

Wanneer hij verhuisde naar de Zandheuvel, verraste hij De Zavel nog geregeld met een bezoekje of kregen 
we een kaartje van hem.

Gillian, ook al was je aanwezigheid hier nog zo kort, we zullen je missen.
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1 Jaar De Anjers: 
1 jaar vol mooie momenten. 
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Dierenbeleving op De Knikker
We vonden het maar mottig. Hoe Corona zich, met de tact van een olifant, in het knikkerle-
ven kwam nestelen. De aap kwam immers al erg snel uit de mouw: het werd al vroeg dit jaar 
pijnlijk duidelijk dat het zo geliefde “kamp” dit jaar niet zou plaatsvinden.

Nu zijn we op de Knikker wel gewend andere katjes 
te geselen. Dus, in plaats van de pakken te maken 
gingen we er niet bij neer zitten. En werd er een 
heuse “kampweek”, hier op De Witte Mol, op pootjes 
gezet. De laatste week van september planden we 
een aantal leuke activiteiten, en voorzagen we vol-
doende begeleiding om er een heel speciale tijd van 
te maken voor onze zorggebruikers.

Eén van die activiteiten was “dierenbeleving”. Een 
externe specialist / dierenliefhebber kwam naar 
de leefgroep afgezakt. Hij was voorzien van 
een heel aantal manden en kisten. De inhoud 
ervan deed menige mondjes open vallen. Als 
de kippen werd er onder meer een haan, een 
hond, marmotjes, een haas,… tevoorschijn 
getoverd. Maar ook meer “exotische” dieren 
zoals een schildpad, slangen, een hagedis,… 
passeerden de catwalk.

De reacties van onze zorggebruikers lieten 
aan duidelijkheid niet te wensen over. Van pure 

affectie naar een afstandelijk “bang zijn voor”, 
van verwondering naar huivering. De dieren lokte 

héél verschillende gevoelens bij onze zorggebrui-
kers uit. En dat maakte het natuurlijk méér dan de 

moeite waard. Het was immers een namiddag van 
pure gezelligheid en samenhorigheid.

Bééstig aan te raden, dus!

Groetjes,

De Knikker 
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Team in de kijker
De Witte Mol, een uurwerk waarbinnen elk radertje van belang is om de klok rond zorg te 
kunnen bieden, ook ’s nachts. Vandaar dat we het nachtteam in de kijker willen zetten.

Het nachtteam bestaat momenteel uit 7 mensen: 
Katja, Veerle, Els en Els, Caroline, Tessa en Wilf-
ried. Deze laatste wordt in het nachtteam ook wel 
“minister van de nacht” genoemd.

Einde van de dag, begin van de nacht
Rond 22u00, wanneer de meesten onder ons stilaan 
beginnen denken aan een heerlijke nachtrust, staan 
2 “nachtwerkers” in de startblokken. Klaar om de 
volgende 9 uur enkele kilometers te lopen om zorg 
te dragen voor de nachtrust van 90 zorggebruikers. 

Het startschot wordt gegeven door de eerste “dag-
werker” die een korte briefing komt geven over de 
stand van zaken in zijn / haar leefgroep. Niets speci-
aals te melden? Dan volstaat het om even je gezicht 
te laten zien en duidelijk te maken dat je vertrokken 
bent. Wanneer de laatste vertrokken is kan het werk 
voor de nacht beginnen. 

Op de hoogte blijven
Op de hoogte blijven van belangrijke zaken is voor 
het nachtteam een hele uitdaging. Hun werk start 
dan ook met het “bijlezen” van het logboek en 
briefing met de collega. In het coronatijdperk is de 
volgende vraag cruciaal: is er een besmetting of is er 
een groep in lockdown. Het antwoord op deze vraag 
bepaalt mee hoe de nacht er verder uitziet.

Toeren
Gedurende de nacht wordt er standaard 3 keer op 
toer gegaan. Slaapt iedereen goed, verschonen 
van zorggebruikers, wisselhoudingen geven én de 
was in de gaten houden. Je staat er van versteld 
wat er per dag verzameld wordt aan was. Je zou 
kunnen denken dat 3 toeren toch niet zo veel werk 
is. Maar niets is minder waar. Ondertussen moet 
je ook waakzaam zijn op het akoestisch systeem 
zodat je zaken, die in andere blokken gebeuren, 
toch nog wat kan volgen. En dan komen er ook nog 
de “bellen” bij van de zorggebruikers in de studio’s. 
Het kan dus behoorlijk druk zijn en je moet alert zijn 
op alle mogelijke signalen binnen andere blokken, 
maar soms ook van buiten, als er ongenode gasten 
op bezoek zijn. Al gebeurt dit de laatste tijd niet meer 
zo veel. 

Zorg in stilte
Bij het meelopen tijdens deze nacht werd ik warm 
van de zorgzaamheid waarmee er met de zorgge-
bruikers wordt omgegaan. Rustig, bewust van de 
stilte van de nacht. Voor mij als “dagwerker” een 
gekke ervaring, dat het in de groepen ook stil kan 
zijn. De stilte die je tegenkomt bracht mij in ieder 
geval rust, tot er een oproep komt….

Inge
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Dossier Personeelsbeleid
Interview met Marieke, expert personeel

De afgelopen jaren 
hebben we gemerkt 
dat er heel wat ver-
anderingen zijn op 

de arbeidsmarkt. Het wordt er niet gemak-
kelijker op om goed personeel te vinden 
en te houden. Tegelijkertijd merken we 
dat werknemers meer belang hechten aan 
arbeidstevredenheid. Om hier op een posi-
tieve manier op in te kunnen spelen, willen 
we graag een modern beleid hierrond voeren. 
Marieke Laenen is onze expert personeel, 
met haar heb ik een interview.

Ik ontmoet een gedreven, enthousiaste dame die 
met kennis van zaken en met goesting het HR beleid 
vorm wil geven.

Marieke, kan je mij in het kort wat vertellen 
wat op dit moment de belangrijkste pijlers zijn 
binnen het (toekomstig) HR beleid?

Marieke: Wat voor mij zeker een belangrijke is, is 
de vormgeving van het onthaalbeleid. We merken, 
wanneer nieuwe mensen in dienst komen, dat ze 
eigenlijk vaak aan hun lot worden overgelaten. In 
een situatie waarin de ene nieuwe medewerker de 
andere opvolgt is dit zeker te begrijpen en kan je 
gerust wel spreken van een inwerkmoeheid. Noch-

tans is het onthaal van 
nieuwe medewer-

kers de eerste 
stap in je 

t e w e r k -
s t e l -

ling.

 

Als dat goed loopt en als de mensen weten waar ze 
met hun vraag terecht kunnen, is dit bevorderend 
voor de verdere integratie binnen de organisatie. 
We merken dat het grootste verloop op dit moment 
zit bij de mensen die nieuw in dienst zijn. Een goed 
onthaalbeleid zou dit voor een stuk mee kunnen 
voorkomen. 

Wanneer mensen éénmaal in dienst komen moeten 
we de tijd nemen om hen wegwijs te maken in ener-
zijds de werking van de organisatie en anderzijds 
ook in de werking van de leefgroep of dienst. Wie 
zijn de zorggebruikers en wat zijn hun vragen.

We hopen hier een éénduidigere lijn in te krijgen. Er 
zijn heel veel goede bedoelingen, maar er zit nog 
geen lijn in. Nieuwe mensen zijn vaak heel enthou-
siast maar onduidelijkheid kan enthousiasme snel 
fnuiken. In de exitgesprekken die ik al heb gevoerd, 
komt dit vaak naar boven.

Welke stappen zijn er daar op dit moment 
al gezet in het onthaal en de introductie van 
nieuwe medewerkers?

Marieke: We zijn een aantal stappen aan het zetten, 
ook met Inge van de personeelsdienst, om te kijken 
hoe we het onthaal beter kunnen organiseren. Met 
de coaches is er ook al gesproken om hen een rol te 
laten spelen in het onthaal van medewerkers. Via de 
coördinatoren is er ook navraag gedaan of er binnen 
de leefgroepen medewerkers zijn die hierover een 
idee hebben, hoe de “werkvloer” onthaal ziet.

Ik ben vanuit de literatuur een aantal zaken aan het 
oplijsten over wat nu belangrijk is binnen onthaal. 
Om dan eigenlijk vanuit de vloer te gaan horen wat zij 
zien als positief of als negatief. Hoe zien zij het evo-
lueren, wat kan wel, wat kan niet. Wie kan hier welke 
rol in spelen? Gesprekken hierover waren gepland 
nog voor de 2e coronagolf. Nu ligt het allemaal wat 
stil. Ik wil hierin graag werken met focusgroepen. 
Het is de bedoeling om vanuit die expertise te gaan 
kijken wat er nu echt belangrijk is binnen onthaal 

DOSSIER
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om zo te komen tot een betere verwelkoming van 
nieuwe medewerkers. Eén die gedragen is door het 
hele beleid en niet alleen op papier bestaat.

Ik hoor je iets zeggen over exitgesprekken. Dat 
is iets waar je al mee aan de slag gegaan bent 
en nieuw is voor De Witte Mol. Kan je daar iets 
over vertellen?
Marieke: Ik ervaar een grote bereidwilligheid van 
mensen die vertrekken om op exitgesprek te komen. 
Ik heb deze zowel live als telefonisch gedaan. 
Gezien de strenge maatregelen tegen corona kon 
het soms alleen maar telefonisch. Over het alge-
meen is er een grote openheid om zaken aan te 
kaarten en eerlijk hierover te spreken, wat ik niet zo 
evident vind omdat je je op die manier wel kwets-
baar opstelt. Als ik wat kan doorvragen dan komen 
we vaak wel tot belangrijke bevindingen over wat 
goed gegaan is en wat minder goed. Deze zaken 
kunnen we zeker meenemen naar het toekomstig 
onthaalbeleid.

Is dit de bedoeling van een exitgesprek? 
Zicht krijgen op de oorzaak waarom mensen 
vertrekken?

Marieke: Dit is de belangrijkste doelstelling van 
een exitgesprek. Te weten komen waarom mensen 
vertrekken. Als er in 8 van de 10 gesprekken wordt 
aangegeven dat mensen niet goed onthaald zijn bij-
voorbeeld, of niet voldoende tijd hebben gekregen om 
zich in te werken, dan weet je dat je daar mee aan de 
slag moet. Zo zijn er op dit moment al wel wat zaken 
die een rode draad vormen in de exitgesprekken. 
M e d e w e r -
kers merken 
vaak dat er in 
l ee fg roepen 
een inwerk-
moeheid is 
waardoor ze 
zich soms wat 
aan hun lot 
o v e r g e l a t e n 
voelen. 

Kan er in een exitgesprek ook bekeken worden 
of en hoe mensen toch zouden blijven?

Marieke: Nee, op dit moment komt dit niet aan bod. 
Vaak zijn het gesprekken met mensen die hun ont-
slag al gegeven hebben of die al vertrokken zijn. 
Niets weerhoudt ons om in de toekomst wel gesprek-
ken te gaan voeren met mensen die blijven en hier 
al een hele tijd werken om te achterhalen wat hen 
hier houdt. Dit kan ons belangrijke informatie geven 
over waar we zeker op moeten blijven insteken en 
waar mogelijk nog verder moeten versterken. Ook 
hier kan een rol gespeeld worden door de coaches. 
Zeker ook bij die mensen die na een lange afwezig-
heid terugkeren naar De Witte Mol. Het organiseren 
van een exitgesprek is wel makkelijker omdat je daar 
een directe aanleiding hebt, namelijk het vertrek 
van een medewerker. Het andere gesprek, waarom 
mensen blijven, kadert in een groter traject waarbin-
nen verschillend items een rol spelen. Vorming en 
opleiding, welbevinden, samenhorigheid, medezeg-
genschap, zijn zaken die dit kunnen beïnvloeden.

Wat kan De Witte Mol doen om ervoor te 
zorgen dat personeel komt en blijft?

Marieke: Dat is een samenraapsel tussen verschil-
lende dingen, maar start bij je aanwerving. Dat 
begint bij een goed aanwervingsbeleid waarin je iets 
specifieker gaat werven. Elke leefgroep is anders en 
heeft een ander profiel. Ook hier kunnen we nog tijd 
steken in het opstellen van specifieke profielen voor 
elke doelgroep en elke functie. Een opvoeder op 
de Heide is een andere opvoeder dan op de Duin. 
Vacatures moeten dus gerichter opgemaakt worden. 

Kandidaten hebben 
vaak ook geen zicht op 
onze werking en onze 
doelgroep. Het zou niet 
slecht zijn om sollici-
tanten al eens te laten 
kennismaken met de 
leefgroep. Een gevolg 
zou kunnen zijn dat 
mensen dan wel afha-
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ken op voorhand, maar dan heb je de energie niet 
moeten steken in een inwerking van een kandidaat 
die dan maar een week blijft en alsnog afhaakt. We 
merken wel dat mensen binnen de leefgroep zelf al 
op zoek zijn naar mogelijkheden om hun werking te 
kunnen voorstellen aan kandidaat medewerkers. Of 
dit echt gaat helpen in het behouden van mensen 
weten we niet, maar we moeten wat gaan experi-
menteren om de vicieuze cirkel waar we nu soms 
in zitten te kunnen doorbreken. Dit zal ons in eerste 
instantie meer werk opleveren, maar op termijn 
hopelijk minder omdat we mogelijks minder op zoek 
moeten gaan naar nieuwe mensen.

Alles begint bij de instroom van medewerkers en dan 
heb je de doorstroom die belangrijk is. Onthaal, de 
nieuwe structuur die nog verder vorm moet krijgen, 
ontwikkelen van medewerkers, sfeer van de orga-
nisatie, organisatiecultuur. Hoe willen wij omgaan 
met onze medewerkers. In de toekomst, wanneer 
corona het land uit is, zijn er nieuwe mogelijkheden 
door bijvoorbeeld een jobdag te organiseren waarin 
mensen kunnen kennismaken en de sfeer kunnen 
opsnuiven van de organisatie.

Als je nu zou mogen freewheelen, wat zou er 
dan nu je voorrang krijgen om binnen je functie 
mee bezig te zijn?

Marieke: Dan zou ik graag aan de slag gaan met 
een aantal beleidsmatige zaken en werken met 
focusgroepen. Echt met mensen samenwerken om 
tot een beleid te komen.

We hebben nu de omslag gemaakt naar een zelf-
sturend systeem waar het evaluatiebeleid niet meer 
is op aangepast. Ons evaluatiesysteem is op dit 
moment een administratieve draak die heel veel 
energie vraagt. Het schiet zijn doel volledig voorbij 
omdat het iets is wat daarna nooit meer wordt vast-
gepakt. Eigenlijk zou dit een ontwikkelinstrument 
moeten zijn waarin zaken zouden kunnen aange-
kaart worden over waar je verder in kan groeien of 
waar je mee aan de slag zou moeten gaan. In een 

zelfsturend systeem werkt het niet meer dat een lei-
dinggevende gaat zeggen of je wel of niet geschikt 
bent voor de job. Er bestaan heel wat mogelijkheden 
om evaluaties op een andere manier aan te pakken, 
ook hier zou ik medewerkers willen bevragen wat er 
voor hen zou werken en hoe zij dit zien. Hoe zien 
medewerkers het feedback geven aan elkaar, wat 
hebben zij nodig als ondersteuning. Tegelijkertijd wil 
ik het evaluatiesysteem ook koppelen aan een juri-
disch kader zodat we ook wettelijk in orde blijven.

Ik hoor jou regelmatig praten over 
focusgroepen en medewerkers raadplegen. Is 
dit de manier waarop een modern HR beleid 
past binnen zelfsturing?
Marieke: Medewerkers betrekken in een proces 
vind ik een hele belangrijke en dat is nu net wat er 
tijdens corona zo moeilijk kan. Het is jammer dat dit 
nu niet kan omdat je in persoonlijke gesprekken wel 
de gevoeligheden naar boven kan krijgen om daar 
dan verder mee aan de slag te gaan. Iets opleggen 
vanuit de theorie en vanop mijn bureau werkt niet. 
Top down werken is niet meer wat we willen. Het 
opstarten van focusgroepen geeft je de mogelijkheid 
om de expertise van medewerkers mee te nemen. 
Je hebt die expertise nodig om iets uit te stippelen 
wat voeling heeft met de werkvloer. Het is zoeken 
naar een goed samenspel tussen alle factoren. 

Tot slot, hoe kan elke medewerker bijdragen 
aan het nieuwe HR beleid?

Marieke:  Dat zit hem in de organisatiecultuur. Hoe 
willen we met elkaar omgaan? Als je op een open 
manier kan communiceren en zaken kan bespreken, 
geraken we al een heel eind. Zorg er mee voor dat 
de sfeer goed zit, dat je er bent voor elkaar zodat 
mensen graag komen en blijven. Hier moeten we 
met z’n allen in groeien. Een goede communicatie 
zorgt voor verbinding binnen de organisatie. Het 
voelen van een verbinding kan er mee voor zorgen 
dat je blijft. Dit gaat verder dan alleen een goed HR 
beleid op poten zetten.
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Waarderen  benaderen / 
samenwerken

DOSSIER

Samen met een nieuw HR beleid willen we op De 
Witte Mol ook inzetten op het waarderen van mede-
werkers. Zoals Marieke in haar interview ook al liet 
vallen is er nood aan een nieuw evaluatiesysteem. 
De waarderende benadering (appreciative inquiry) 
kan hiervoor een leidraad zijn. 

Waarderend benaderen, waarderend samenwer-
ken, op een waarderende manier evalueren leidt tot 
duurzame samenwerkingsrelaties waarbij erkenning 
van elkaars talenten, kennis en ervaring het basis-
uitgangspunt is.

Uitgangspunten
Waarderend evalueren is positief gericht op waar-
dering en ontwikkeling, zowel voor de medewerker 
als de organisatie. Er wordt uitgegaan van potentieel 
en ontwikkelingskansen. In tegenstelling tot andere 
evaluatiesystemen is er geen focus op zwakke 
punten maar wordt er uitgegaan van sterktes. Met 
geloof in de kracht van iedere medewerker, wordt 
er gewerkt aan de ontwikkeling van competen-
ties. Ondersteuning van dit ontwikkelingsproces is 
essentieel. Het is belangrijk dat er een klimaat ont-
staat waarin positieve “feedforward” kan gegeven 
worden, gericht op verbetering. Feedforward is feed-
back dat gewenst en positief gedrag in de toekomst 
benadrukt, in tegenstelling tot feedback dat gedrag 
in het verleden benadrukt. 

Mogelijkheden
Waarderend evalueren draagt bij aan de individuele 
ontwikkeling, de ontwikkeling van de groep én die 
van de organisatie. Je verstevigt gaandeweg een 
aantal belangrijke waarden: empathie, oordeelvrij 
luisteren, doorvragen, sensitiviteit, waardering en 
het kunnen en durven geven van feedforward. 

Waarderend evalueren is een mogelijkheid voor 
iedereen in de organisatie om vaardigheden te ont-
wikkelen of aan te scherpen. Daarnaast zit de kracht 
van waarderend evalueren in het zelf actief aan-
pakken en vormgeven van de eigen ontwikkeling; 
het aanspreken en ontwikkelen van zelfsturing en 
kracht. En zo komen we weer tot de kern van onze 
nieuwe structuur: zelfsturing.

Ik ben ervan overtuigd dat waardering kan zorgen 
voor groei, kan bijdragen in het behouden van 
mensen én ondersteunend kan zijn om te blijven 
doen wat we al doen: goede zorg verlenen aan al 
onze zorggebruikers. Wanneer we meer waardering 
op de werkvloer kunnen brengen, zorgen we ook 
goed voor elkaar en dat is wat we nu echt wel nodig 
hebben.

Inge
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Wijnvoorstelling
Geen wijndegustatie dit jaar omwille van de door jullie gekende reden. We hebben wel een 
aantal nieuwe wijnen die we graag aan jullie voorstellen.

Falerio – Saladini Pilastri – Mache – Italië 2019
Falerio, een regionale wijn maar zeker het ontdekken waard. Gelegen 

in de heuvels van de Adriatische kust. Het wijnhuis Saladini Pilastri met 
meer dan 100 jaar ervaring is in de streek toonaangevend wat betreft 

kwaliteit. Hoe kan het ook anders met een top-oenoloog ‘Alberto Anto-
nini’, in Italië gekend als de druiventovenaar. Hij verbouwt de minder 
gekende Italiaanse druivensoorten tot een aromatische biologische 

witte wijn. Het is een strogele glasheldere wijn, met een bouquet van 
rijpe peer, citrus, maar ook witte perziken en een exotische toets. In de 

smaak vinden we fruitige frisheid met frisse zuren en een lange elegante 
afdronk. Smaakt goed bij gerechten verrijkt met salie, vissoep of als een 

verfrissende aperitief.

A-Mano – Primitivo – Puglia Italië 2019 Rosé 
Elvezia en Mark maken als gepassioneerde wijnmakers, geholpen door 
moderne vinificatietechnieken in het Zuid-Italiaanse Puglia, betaalbare 
wijnen van uitstekende kwaliteit. Een charmante rosé die de zon in huis 
brengt gemaakt van de ‘Primitivo’ met de volheid van rode wijn en fris-
heid van witte wijn. Hij heeft een charmante roze kleur, in de neus 
vinden we tropisch fruit en een vleugje bramen. In de mond gekonfijt 
fruit ondersteund door frisse aroma’s. Dit maakt dat deze wijn een 
ideale begeleider is voor pikante exotische gerechten, kruidige pasta, 
vegetarische schotels of als aperitief met charcuterie.

Ga naar pagina 22 voor een lekker receptje dat uitstekend gaat bij deze wijnen! 

Wil je graag één van deze (of andere) wijnen bestellen? Surf naar www.dewittemol.be/nl_BE/kalen-
der. Daar vind je de mogelijkheid om wijnen en/of wijnpakketten te bestellen EN direct online te betalen. 
Zodra je bestelling klaar is, nemen wij terug contact met je op zodat je veilig je wijn kan komen afhalen op        
De Witte Mol.  Als dat niet makkelijk en handig is! 

Nog makkelijker: scan met je smartphone deze QR code voor je bestelling! . 
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Prosecco brut – Villa Chiópris – Italië 

Deze Prosecco is afkomstig uit Friuli, gefabriceerd door de wijnbouwers 
familie ‘Livon’. Ook producent van onze witte wijn ‘Frulano’. De uitzonder-
lijke kwaliteit is vooral te danken aan de vulkanische ondergrond met een 
toplaag van gravel en kiezel. Hij bezit een harmonisch fruitig aroma en een 
zeer levendige, verfrissende smaak met in de neus een parfum van witte 
bloemen. Een prachtig aperitief of bubbels voor alle gelegenheden op 
ieder moment van de dag 

Château Brulesécaille – Côtes de Bourg 2015
Dit wijndomein maakt ieder jaar een sublieme wijn en daar 

zijn alle wijnschrijvers het over eens. De basis voor deze 
wijn is de ‘Merlot’ druif aangevuld met de ‘Cabernet’. Boven-

dien hebben de wijnstokken een hoge leeftijd en wordt hij 
12 maanden gelagerd op eikenvaten. In de neus vinden we 

rijpe zwarte bessen en lichte vanille terug, in de mond mooie 
balans tussen fruit en kruidigheid met een lichte noot toets. In 

de lange afdronk krijgen we nog wat ronde tannine. Zachte 
kazen, eendenborst, fazant, kalfsvlees en gebakken runds-

vlees vinden bij deze wijn een ideaal gezelschap.

Malbec – Altos Las Horigas – Mendoza – Argentinië 
2018 

De wijn is afkomstig uit een wijngaard op een hoogte 1200meter 
waar de ‘Malbec’ druiven met de hand worden geoogst. Na een 
lange fermentatie wordt de wijn nog 16maanden aan Franse 
eikenvaten toevertrouwd. Dit zorgt voor een top wijn met een bijna 
zwarte kleur. Deze heeft een complexe neus van zowel rood als 
zwart fruit, lavendel en cederhout. Het is een sappige wijn in de 
mond met gestructureerde tannine, verfijnd met kruidigheid en 
zwart fruit om te eindigen met een eindeloze afdronk. Deze wijn zal 
rijpe kazen, lamsvlees, wildbereidingen en geroosterd vlees naar 
een hoger niveau tillen. 



Koken met Fons: Quiche met 
pastinaak en salie

Ingrediënten voor 
4 personen

• 200 gr geraspte 
kaas

• 600 gr pastinaak 
in blokjes gesne-
den en 10 minuten 
gestoomd

• 2 eetlepels gehakte 
salie

• 1 ui fijn gesneden en 
aangestoofd

• 1 teentje knoflook 
geperst

• 2 dl room 
• 3 eieren
• 1 dl melk
• 1 plak kruimeldeeg

Bereiding
• Een ingeboterde taartvorm van +/-30cm bekleden met het deeg en met 

een vork inprikken.
• Meng de geraspte kaas, pastinaak, salie, ui en de look.
• Verdeel dit over het deeg.
• De eieren loskloppen, mengen met de room en melk, op smaak brengen 

met peper en zout.
• Dit mengsel bij in de bakvorm gieten.
• In een voorverwarmde oven van 180°C zetten gedurende +/ – 35 minuten.

Extra tips
• Je kan dit ook zeer goed op voorhand bereiden en nadien terug opwarmen.
• Snippers gekookte ham of gerookte zalm kunnen ook aan de bereiding 

toegevoegd worden.
• In kleine vormpjes of in kleine stukjes gesneden ideaal bij het aperitief.
• Een lekker slaatje erbij en het is een volwaardige maaltijd.
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Vrijwilligersfeest
2020, wat een jaar! Een woelig jaar waarin zorggebruikers en medewerkers onze 

vrijwilligers noodgedwongen moesten missen. Dat deed pijn, bij alle partijen. In onze 
gedachten en in onze harten zijn zij echter nooit weg geweest.

November is voor ons steeds de maand waarop wij onze vrijwilligers in de bloemetjes willen zetten tijdens 
ons jaarlijks vrijwilligersfeest. We hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen: ook hier steekt Corona een 
stokje voor. Gezellig samen zijn, een babbeltje slaan, verder kennismaken bij een hapje en een drankje zit 
er niet in. Toch willen we onze dankbaarheid laten zien.

Vermits iedereen nu toch in zijn bubbel moet blijven, bedachten we een manier om het in de bubbel van 
elke vrijwilliger extra gezellig en smakelijk te houden. Op 27/11 kon elke vrijwilliger een kaasplankje komen 
halen met een flesje wijn. Op die manier konden wij hen toch nog bedanken. We kijken er wel naar uit om 
elkaar volgend jaar weer in levende lijve te mogen ontmoeten. Een echte ontmoeting doet zo veel meer en 
zo kunnen we de verbinding met De Witte Mol weer wat aantrekken.

Als elke vrijwilliger

Een ster kreeg

Werd het nooit

Meer donker
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Heb je onze nieuwe website al bezocht? 
Surf snel naar www.dewittemol.be 
of scan deze QR-code met je 
smartphone of tablet.

Wijnverkoop
Bestel je wijn online op 

www.dewittemol.be/nl_Be/kalender
Deze actie loopt het hele jaar door

Ook kan je vanaf nu 
proefpakketten kopen 

voor jezelf of als geschenk

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 geen enkele van deze 
activiteiten kon 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 2020 elke gift (vanaf 
40 euro) recht geeft op een fiscale aftrek van 60% (in plaats 
van 40%). Concreet wil dit zeggen dat een gift van 100 euro 
u uiteindelijk maar 40 euro kost. De overige 60 euro krijgt u 
terug via uw belastingaangifte.

 

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


