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Verbondenheid in De Witte Mol

Contact met het netwerk

Dat er in De Witte Mol veel verbondenheid is konden we tijdens de lock-
down wel merken. Om kruisbesmetting zoveel als mogelijk te vermijden 
werden enkele functies beperkt of kregen deze een andere invulling. 
Personeelsleden stelden zich heel flexibel op en pasten zich vlot aan in 
hun nieuwe functie.

Van de ene op de andere dag is er geen bezoek meer mogelijk, kan 
er niet meer naar huis gegaan worden én kan er niemand terugko-

men naar De Witte Mol. Hoe hou je dan toch contact met het netwerk? 
Ghloë vertelt hoe ze dit als netwerkondersteuner deed.
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Voorwoord

Directeur De Witte Mol
An Konings

Beste lezer,

Het minste wat we kunnen zeggen is dat dit een bijzondere tijd is. En “bijzonder” is misschien wel “gewoon” 
in De Witte Mol, maar ‘de Corona’ is zelfs voor ons bijzonder.

Van het – nu al - ‘oude’ normaal werden we via een complete lockdown richting ‘nieuwe’ normaal gekatapul-
teerd. Dat het nooit meer helemaal hetzelfde zal worden, lijkt nu al een vaststaand feit. Of dat ook nodig is, 
een open vraag.

We leerden veel uit de afgelopen periode. Niet dat het gemakkelijk geweest is; de lockdown heeft veel gemis 
met zich meegebracht. Het gemis aan sociaal contact, normaliteit, aanraking, verbondenheid en zoveel meer. 

Maar zelfs deze ervaring heeft zijn positieve keerzijde gehad: nog nooit was er zoveel solidariteit, meele-
vendheid, warmte. In alle eenzaamheid hebben we ons nooit alleen gevoeld. Zoveel mensen, organisaties, 
structuren en bedrijven wilden ons helpen en droegen een steentje bij om deze crisis draaglijk te maken. Er 
was veel begrip en geduld van alle betrokkenen: zorggebruikers, hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers. 
De warmte voor en onder elkaar was voelbaar en deed deugd.

De eenzaamheid noopte ons ook tot “plantrekkerij”. Nog nooit werden beslissingen en ‘volgende acties’ zo 
zelfstandig genomen in onze Witte Mol. Terug geworpen op de basis zochten medewerkers inventief naar de 
beste manier van zorg verlenen. En of daar goede praktijken uit voortgevloeid zijn!

In dit magazine doen we ons verhaal. Niet altijd even vrolijk en leuk, zo zal u merken. Maar wel eerlijk: zo was 
het voor ons, zo hebben wij het beleefd.

Intussen laten we de lockdown achter ons. We hopen dit zo te houden, ook al wint het virus opnieuw aan 
kracht en invloed. Door snel te schakelen en kort op de bal soms strengere maatregelen te treffen, willen we 
zoveel mogelijk in het ‘nieuwe’ normaal” (onze ‘code geel’) blijven. Dit nieuwe normaal is op vele vlakken een 
“upgrade” van het ‘oude’ normaal. De dingen die we geleerd hebben tijdens de lockdown en die onze werking 
positief beïnvloed hebben, blijven behouden.

Op sociaal vlak hunkeren we uiteraard terug naar ons ‘oude’ normaal, waar we elkaar terug kunnen ontmoe-
ten en vastpakken; waar we terug samen een glas kunnen heffen, kunnen dansen en feesten.

Daar kijken we alvast samen naar uit!

Veel leesplezier,
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Het Crisisteam
Wanneer er zich een crisis voordoet, moet er 
gehandeld worden. Ook in De Witte Mol ont-
snapten we er niet aan en moesten we het 
hoofd bieden aan dé crisis der crisissen die 
ons land trof: CORONA. Hieronder vindt u het 
verhaal van een staaltje Mols crisismanage-
ment, verteld door An.

Het eerste alarm
Half februari kwamen de eerste alarmerende berich-
ten binnen over terugkerende vakantiegangers. 
Gebruikers meldden dan ook hun ongerustheid. Op 
dat moment werd er een eerste nota gemaakt in ver-
band met hygiënemaatregelen.

Wanneer een maand later bleek dat de besmettin-
gen in ons land spectaculair stegen, werd er ook bij 
ons vergaderd. Op 12 maart kwamen An, de CRA 
arts*, de preventieadviseur en medische ondersteu-
ners (MO) samen om te bekijken wat wij gingen 
doen. Er werd beslist om 
de richtlijnen van de WZC* 
te volgen, de richtlijnen van 
het VAPH* ontbraken nog 
op dat moment. Wat we toen 
nog niet wisten was dat er 
de volgende dag een totale 
lockdown zou zijn. De eerste nota’s belandden dan 
ook snel de vuilbak in en het werd nachtwerk om een 
nieuwe nota te maken die voldeed aan de normen en 
dus veel strenger was. Met pijn in het hart is er dan 
ook besloten om de deuren te sluiten. Omdat we een 
hart hebben voor onze zorggebruikers, hebben we 
nog de kans gegeven aan familie en betrokkenen om 
op bezoek te komen. Op 13 maart om 17u gingen de 
deuren dan onherroepelijk dicht.

Het daarop volgende weekend was er één van veel 
telefoons en over en weer rijden van Piket directie. 
Iedere zorggebruiker die een temperatuur had boven 
de 37.5° moest in quarantaine en personeel werd 
gevraagd om dan beschermingsmateriaal te dragen. 
Gelukkig hadden de MO’s deze pakketjes al klaarge-
maakt zodat er snel kon gehandeld worden. Directie 
spreekt ook haar waardering uit voor de flexibele 
samenwerking met de CRA arts. Door zijn inbreng 
konden situaties steeds goed ingeschat worden.

Oprichting crisisteam

Het was al snel duidelijk dat deze crisis heel wat van 
de organisatie zou vragen en er werd een crisis-
team opgericht. Dit team bestond uit directie (An en 
coördinatoren), ondersteund door Carine, Lieve en 
Marieke. De dreiging die gepaard ging met de crisis 
en de verantwoordelijkheid om dit in huis goed aan 
te pakken, werd door betrokkenen heel erg gevoeld. 
Het team kwam in het begin dagelijks samen en er 
werden plannen en afspraken gemaakt:

De regeling rond piket werd aangepast. Men zou 
vanaf nu met 2 piket doen zodat er steeds een 
back-up was.

Er werd een plan “bedrijfscontinuïteit” opgesteld. 
Hoe blijven we bollen? Een plan voor interne mede-
werkers, alle zelfstandigen en vrijwilligers.

Gaandeweg ontstond er ook een “outbreakplan”. 
Wat te doen in geval van besmetting? Hier werd voor 
het eerst gesproken van een aparte groep, ook op 
aanraden van het ziekenhuis van Mol. Deze Cohort 
groep werd verder uitgewerkt en er werd een oproep 
gedaan naar personeel dat zich daarvoor wilde enga-
geren.

Eerste besmetting

Een zorggebruiker met COVID 19 symptomen werd 
opgenomen in het ziekenhuis en werd daar in eerste 
instantie negatief getest. Later testte deze dan toch 
positief en werd in isolatie gezet. Vanaf dat moment 

werd er meer getest wan-
neer zorggebruikers in het 
ziekenhuis waren geweest. 
We hadden dan ook snel een 
tweede besmetting en deze 
zorggebruiker is verhuisd 
naar de “coronagroep”.

Door andere inzichten werden er regelmatig aanpas-
singen gedaan aan de plannen. Zo werd er beslist 
om op 12 en 13 mei alle zorggebruikers en perso-
neelsleden te testen. Wat een opluchting toen bleek 
dat er geen besmettingen waren! Voor het beleid 
was dit een belangrijk ijkpunt. Het was oppassen 
geblazen voor een vals gevoel van veiligheid. Maar 
het positieve resultaat gaf juist de motivatie om alle 
maatregelen strikt te blijven opvolgen. Er werd een 
grote toewijding gezien en dat gaf moed.

Heden en toekomst

Preventie blijft belangrijk. De verantwoordelijkheid 
onder het personeel blijft groot. De urgentie is dui-
delijk en iedereen blijft doen wat nodig is. Wat de 
toekomst brengt is niet duidelijk, maar voorlopig blijft 
de corona groep wel bestaan.

Bij het opstellen van het “plan van aanpak 2e golf” 
rijzen er toch morele vragen. Wanneer ga je opnieuw 
verstrengen en met welke gevolgen? Het is belangrijk 
dat we gebruikers betrekken, ook bij het crisisteam. 
Door de ervaring en de wetenschap moeten we nu 
durven om iets minder streng en meer flexibel te zijn. 
We kennen de draak en weten nu hoe er mee om 
te gaan. Hopelijk wordt die ook snel verslagen en 
kunnen we weer naar het “gewone” leven overstap-
pen.

*verklaring afkortingen:
- CRA-arts: Coördinerend en adviserend arts

- WZC: woonzorgcentra
- VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

“Een moeilijke tijd creëert geen helden. 
Het is tijdens moeilijke tijden dat we de 

held in ons ontdekken.”
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*verklaring afkortingen:
- CRA-arts: Coördinerend en adviserend arts

- WZC: woonzorgcentra
- VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Een jaar zonder festiviteiten, een 
jaar zonder gezellig samenzijn

Het is een gek gegeven, De Witte Mol zonder feesten. Ik sprak met Fons over de gevolgen, 
vooruitzichten en hier en daar een lichtpunt.

De Witte Mol feesten

Net op het moment dat we wat extra wilden toevoe-
gen aan De Witte Mol feesten, gooit Corona roet in 
het eten. Waar we dachten met onze eerste after 
work party het feestweekend goed in te zetten en 
onze dansschoenen aan te doen, moesten we de 
werkschoenen aandoen om de crisis te bedwingen. 
Ook onze wandelschoenen bleven dat weekend 
jammer genoeg in de kast.

De Witte Mol feesten zijn naast de activiteiten vooral 
ook een sociaal gegeven waar we onze voorziening 
mee op de kaart zetten. Zowel de contacten met 
zorggebruikers als externe contacten die daar verder 
worden aangehaald, bleven nu wat liggen.

Ook voor onze zorggebruikers had dit directe gevol-
gen. Geen brunch of fuif waarop ze weer even een 
“geheel” konden zijn, maar ieder aan de eigen ont-
bijttafel of een feestje in de tuin.

Naast de sociale functie, geven de Witte Mol feesten 
uiteraard ook een financiële injectie. Volgens Fons 
lopen we dit jaar ongeveer een € 25.000 mis en dat 
is allicht een onderschatting. De aankoop van een 
nieuwe auto zal dus even uitgesteld moeten worden.

MAAR er waren ook lichtpuntjes. Verschillende orga-
nisaties hebben ons enorm geholpen door de levering 
van materialen of de verkoop van mondmaskers met 
opbrengst voor De Witte Mol.

Andere afgelastingen / alternatieven

Niet alleen De Witte Mol feesten, maar ook de fiets-
tocht die jaarlijks voor inkomsten en gezellig samen 
zijn zorgt, werd geannuleerd. Ondertussen is er ook 
beslist dat de najaar activiteiten niet zullen doorgaan 
in de vorm zoals we ze kennen. Er wordt gezocht 
naar haalbare “coronaproof georganiseerde” alterna-
tieven voor de wijnhappening en de wijndegustatie. 
Je kan hierover meer info vinden op onze website. 
Hou deze dus in de gaten. De wijnverkoop blijft uiter-
aard wel doorgaan.

Oproep

Gezien het wegvallen van al deze festiviteiten en de 
extra kosten die het bestrijden van Corona met zich 
meebrengt, is sponsoring en elke financiële bijdrage 
erg welkom. Wil je graag je steentje bijdragen, dan 
kan dat op het nummer: BE03 4133 1304 1184.

Op giften die gestort worden in het jaar 2020 krijg 
je nu een belastingsvermindering van 60% ipv 
45%

concreet betekent dit:

 Een gift van €40 kost je in werkelijkheid €16

 Een gift van €50 kost je in werkelijkheid €20

 Een gift van €100 kost je in werkelijkheid €40
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Het Zandmanneke tijdelijk gesloten
Eén van de consequenties van de lockdown was dat de dagopvang op het Zandmanneke niet 
meer kon doorgaan. Kinderen bleven thuis en personeel kreeg een andere opdracht.
Na de lockdown kon de dagopvang terug opgestart worden… maar het gebouw was in gebruik 
als cohortafdeling, dus wat nu? Met hulp van de gemeente Mol, kon het Zandmanneke uitein-
delijk vanaf 6 juni terecht in het nieuwe kampgebouw op de Galbergen.

Leefgroep Merlijn vertelt
De sluiting

Toen we het nieuws vernamen, was het toch wel 
even schrikken. Er spookten heel wat vragen door 
ons hoofd en we dachten ook meteen aan praktische 
zaken (pampers, staplanken, …). We hebben dan 
ongeveer een 2 à 3 weken thuis gezeten, alvorens 
we werden ingeschakeld in onze ‘tijdelijke’ andere 
functie, werken in een leefgroep. Het was eerst wel 
even een aanpassing, maar achteraf bekeken is elk 
van ons nu een ervaring rijker.

De verhuis

Op maandag 6 juni is de dagopvang terug kunnen 
starten in het nieuwe kampgebouw op de Galber-
gen. We wisten wel pas heel laat dat de dagopvang 
hier zou kunnen doorgaan. Vrijdag voor de opstart is 
alles verhuisd. Hoewel alles op 1 dag moest gebeu-
ren, waren we helemaal niet gestresseerd. Samen 
met het Technisch Team is alles eigenlijk zeer vlot 
verlopen.

Zandmanneke terug open

Iedereen was blij dat we de kinderen en collega’s 
terug zagen en we hadden zin om er weer in te vlie-
gen. We zijn gestart onder het motto “we zien wel 
hoe het loopt”. De eerste dagen waren dan ook een 
beetje chaotisch: nog niet alles pico bello, nog wat 
vergeten, … Maar we hebben dit wat losgelaten en 
hebben er het beste van gemaakt.
Ook de kinderen hebben de verhuis zeer goed 
opgenomen. Enkelen onder hen waren eerst wat 
gespannen en zenuwachtig, maar toen ze hier toe-
kwamen, was die spanning verdwenen. Alle kinderen 
zijn hier graag en het personeel heeft nu meer tijd 
voor de kinderen.

Beleving

We hebben momenteel een ‘kampgevoel’. We zitten 
niet meer op het domein van De Witte Mol, hebben 
niet alle faciliteiten/materiaal ter beschikking en ook 
minder veschillende therapeuten. Het voordeel is dat 
het hier geen “zoete inval” is en we een dag rustiger 
beleven. Een nadeel is dat de communicatie soms 
wat moeilijker verloopt, omdat we wat ‘afgelegen’ 
zitten. Bovendien kunnen we hier niet tegelijk op 
internet en bellen, want dat werkt niet.

We zijn blij dat we op deze locatie terecht kunnen 
en nu zeker met het mooie weer. We kunnen veel 
buiten. Maar we maken wel de bedenking: hoe gaat 
het in de winter zijn? Dan zouden we toch terug liever 
in De Witte Mol vertoeven om bv. een snoezelbad te 
kunnen geven of eens naar de trilvloer te gaan. Maar 
zowel wij als de kinderen zijn wel graag hier op de 
Galbergen.
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Griet (tijdelijk thuisbegeleidster)vertelt
Ik heb vroeger de opleiding gezinsbegeleiding 
gevolgd en werd nu door Inge (coördinator) 
opgebeld met de vraag of ik het zag zitten om als 
thuisbegeleidster aan de slag te gaan. Ik vond het 
best spannend en wist niet goed wat te verwachten, 
maar ik heb het als heel positief ervaren.
Ik gaf thuisbegeleiding bij 3 kinderen, met 1 skypete 
ik wekelijks.

Het vergde veel voorbereidingswerk: materiaal mee-
nemen (soms 2 grote rugzakken), alles ontsmetten, 
maar het was het allemaal waard. Ik leerde zowel 
de ouders als de kinderen op een andere manier 
kennen. Het was een hele ervaring om de kinderen 
binnen hun gezinssituatie te zien. Op die manier kon 
ik ook broers/ zussen betrekken en kon ik echt de tijd 
nemen om met de kinderen bezig te zijn. Ik had het 
gevoel dat alle ouders mijn werk ook erg apprecieer-
den.

Mama van Luan (Harlekijn) aan het 
woord

Wij hebben co-ouderschap over Luan: in mijn week 
verblijft Luan in De Witte Mol en in de week van papa 
verblijft hij op Sint-Oda. Op een gegeven moment 
werd ik voor de keuze gesteld: of Luan moest thuis 
blijven zoals de andere kinderen van De Witte Mol, of 
hij verbleef in St. Oda zonder bezoek. Luan zo lang 
niet kunnen zien, was geen optie, dus heb ik beslo-
ten om Luan thuis te houden. Dat Luan voltijds thuis 
was, was voor ons niet echt een probleem. Voor Luan 
zelf was dit echter geen ideale situatie. Hij houdt van 
structuur en routine en deze was natuurlijk helemaal 
verstoord. Ook al de nodige therapieën vielen weg. 
Luan ervaarde dit duidelijk niet zo positief. Je kon 
dit merken omdat hij vaak zeurde en niet meer het 
contente ventje was dat hij anders wel altijd is. We 
waren blij dat het vaak mooi weer was. Zo konden 
we gaan wandelen, zwemmen in het zwembadje, of 
lekker zitten luieren op het terras in de tuin.

We waren heel blij dat Luan terug naar de dagop-
vang mocht. Al was er wel een klein probleempje. 
We moesten kiezen of Luan naar De Witte Mol ging 
of naar St. Oda (beiden mocht niet). Ik heb dan met 
mijn ex man besloten Luan naar De Witte Mol te laten 
gaan. Door de week kwam Luan tijdelijk naar mij en 
hij ging dan in de weekends naar papa. Je zag al 
snel Luan weer opvrolijken en het contente mannetje 
kwam weer terug.
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De Witte Mol in lockdown: verblijven 
op De Witte Mol of thuis, een 

moeilijke keuze
Het coronavirus was niet weg te slaan uit het 
nieuws. Al snel merkten de artsen en exper-
ten dat het ernstig was. Er werd beslist om 
in lockdown te gaan en dit gold ook voor De 
Witte Mol. Dit ging gepaard met moeilijke 
beslissingen die genomen moesten worden. 
Een van die beslissingen moesten ook Lea 
en Louis (ouders van Johan, leefgroep Korrel) 
nemen: hun zoon in De Witte Mol laten ver-
blijven of thuis? Hieronder lezen jullie hoe zij 
deze periode beleefd hebben.

Het was vrijdagvoormiddag toen we het telefoontje 
over de lockdown kregen. Normaal hadden we altijd 
de gewoonte om Johan vrijdagnamiddag te halen en 
hem op maandagavond terug te brengen. Maar die 
vrijdag mochten we hem niet mee naar huis nemen 
,wat toch wel even schrikken was. Het was geen fijn 
nieuws, maar het werd wel netjes en begripvol aan-
gebracht.

We moesten dan nadenken over de vraag of we onze 
Johan in De Witte Mol zouden laten verblijven of hem 
thuis zouden houden. We hebben er niet lang over 
moeten nadenken, want het zou voorlopig maar om 3 
weken gaan en we zaten vooral met de gedachte van 
“wat als er ons iets zou overkomen”, dan zou het wel 
moeilijk worden. We besloten daarom om hem in De 
Witte Mol te laten. Toen wisten we natuurlijk nog niet 
dat die paar weken maanden zouden worden.

We hebben die periode met veel ongeduld beleefd 
en ons zorgen gemaakt over hoe Johan alles zou 
ervaren. De contacten via Skype maakten veel goed. 
We skypeten ’s avonds en zagen dan dat hij onze 
stemmen herkende en ook lachte. We zagen eigen-
lijk onze Johan in zijn ‘gewone doen’ en dat maakte 
het draaglijk. Als we hem niet hadden kunnen ‘zien’, 
was het voor ons toch heel wat zwaarder geweest, 
want ‘horen’ kunnen we onze Johan natuurlijk niet 
(Johan spreekt niet).

We vonden het fijn dat de leefgroep zelf ook regelma-
tig contact opnam over hoe het ging en voor hen was 
het nooit een probleem om ons te woord te staan. 
Ze waren zeer behulpzaam. Het is dus al met al wel 
fijn kunnen verlopen. Na de lockdown heeft Johan 8 
weken thuis verbleven. We zijn tevreden over hoe 
het verlopen is, maar als er nog eens een lockdown 
zou komen, zouden we toch beslissen om Johan 
mee naar huis te nemen. We hebben ondervonden 
dat dat wel lukt.
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Voorzichtig terug bezoek                
na de lockdown

Na een lange periode van enkel telefonisch 
contact of via Skype, mocht er weer voorzich-
tig bezoek toegelaten worden. De mama van 
Annelies (Zandloper) testte de proefopstel-
ling van het bezoek mee uit.

Lockdown
Voor ons Annelies was het moeilijk te begrijpen. Soms 
verbleef ze eens een weekend in De Witte Mol, maar 
toch was het nu anders. Hoe moest ze zich altijd 
bezighouden? Het leefgroep personeel heeft haar 
heel goed opgevangen, maar het was toch moei-
lijk. Soms weende ze aan de telefoon en vroeg dan: 
“mag ik nu naar huis?”. De lockdown- periode duurde 
eigenlijk veel te lang. Ik weet wel dat het noodzakelijk 
is, maar als ouder kijk je daar toch anders tegenaan.

Na 14 lange weken, kreeg ik een telefoontje van 
Ghloë. Het bezoek zou normaal vanaf maandag 
starten, maar Ghloë vroeg of ik de vrijdag ervoor al 
wilde komen, voor een proefbezoek en natuurlijk ben 
ik daar op ingegaan.

Bezoek

Het bezoek verliep zeer onwennig. Er mocht dan 
eindelijk contact zijn, maar hoe: beiden een mond-
masker, een scherm ertussen en afstand houden. Je 
wil ze eens goed vastpakken of een kus geven, maar 
dat mocht niet. Bovendien zat er iemand van de leef-
groep naast, dus Annelies was ook zeer geremd.

Bij een bezoek kwam ook heel wat kijken: eerst tem-

peratuur meten, handen ontsmetten, een document 
ondertekenen dat je symptoomvrij bent, een mond-
masker opzetten en dan plaatsnemen aan de tafel. 
En dit voor maar 30min. Het lukte goed om binnen 
de tijd te blijven, want je was beperkt in onderwerpen 
om over te vertellen. De input van Annelies zelf is 
ook beperkt, dus ik moest steeds aanknopingspun-
ten aanreiken.

Ik ben 4 keer op bezoek geweest en eigenlijk was 
er niet veel veranderd t.o.v. de proefopstelling. Enkel 
Annelies moest geen mondmasker meer opzetten en 
het personeelslid van de leefgroep zat er niet meer 
naast, maar was in de buurt, zodat Annelies minder 
geremd was.

Naar huis

Na 17weken mocht Annelies dan eindelijk naar huis. 
Gelukkig was ze bij de eerste groep die naar huis 
mocht gaan. Vanaf dan mocht ze weer wekelijks naar 
huis. In het begin was ze heel ongerust en zei ze 
ook regelmatig: “toch geen corona meer, hé”. Ze was 
echt bang dat ze weer ‘opgesloten’ moest zitten. Nu 
is ze wel geruster en hopelijk komt er geen lockdown 
meer, toch alleszins niet meer zo lang.
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CORONA groep geopend
Tijdens de lockdown moesten zorginstellingen een cohort* oprichten. De dagopvang op 
het Zandmanneke was gesloten, dus deze locatie was (ook qua infrastructuur) het meest 
geschikt. De CORONA-groep, die zichzelf tot “ ‘Het Eiland” doopte, bevond zich in Merlijn en 
de voorliggende lokalen. Harlekijn diende als personeelsruimte (omkleden, wassen, slapen, 
rusten, PC-werk).

Om deze groep te ondersteunen werd er een oproep 
verstuurd naar alle personeelsleden en al snel kon 
er een equipe samengesteld worden. Ze werkten 
een vroege, late of nachtshift, met korte overlegmo-
menten tussenin. Communicatie gebeurde verder 
telefonisch of via het logboek. De personeelsleden 
werden opgeroepen indien nodig. Gelukkig heeft er 
tot nu toe slechts 1 zorggebruiker Het Eiland bemand.

Enkele personeelsleden vertellen hoe zij deze peri-
ode beleefd hebben.

Tess (PPO)

De keuze

Toen de oproep kwam, 
heb ik er niet zo lang 
over moeten nadenken. 
Ik vond het wel fijn om 
eens iets totaal anders 
te doen en een leuke kans 
om De Witte Mol op nog een 
andere manier te leren kennen.

Voor mij was het een totaal andere manier van 
werken. In mijn job als pedagoog werk ik normaal 
dag-uren en geen weekends, dus dat was even een 
aanpassing. Maar in coronatijd was het gelukkig niet 
zo moeilijk om mijn agenda vrij te maken.

De lockdown zelf vond ik geen fijne periode. Ik kan 
erg genieten van sociale contacten en dat was 
natuurlijk heel beperkt. Het thuiswerk vond ik daarom 
nogal moeilijk. Ik was dus blij om in de coronagroep 
weer wat meer sociaal contact te hebben.

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM)
Door duidelijke richtlijnen en omdat alles zo goed 
bedekt was, had ik een veilig gevoel. Het was soms 
wel vervelend dat het zo lang duurde om alles aan- 
en uit te trekken. Ook was het heel warm met zo’n 
pak aan. Om de warmte te beperken, probeerden 
we zo weinig mogelijk onderaan te doen. Soms was 
het ook moeilijker werken: een aandampende bril, 
inschatten of de soep/thee niet te warm is met 2 paar 
handschoenen en zelfs gewoon ademen.

Werken op Het Eiland of de eigenlijke 
job?

Tijdens de lockdown periode heb ik mijn eigenlijke job 
wel gemist, maar ik vond het werken op Het Eiland 
zeker een fijne afwisseling. Het was fijn om eens te 
doen en ik zou mezelf zeker nog opnieuw opgeven 
om in de CORONA groep te werken, maar ik merk 
dat mijn job als pedagoog toch hetgeen is dat ik het 
liefste doe!

Stef (therapeut en grafisch vormgever)

De keuze

Toen ik de oproep las 
wist ik: “dit is iets wat ik 
wil doen”. Ik wilde wel 
eerst het akkoord van 
het thuisfront. Ik zat een 
beetje vast in de wer-
king als therapeut en de 
oproep voor het Coro-
na-team was daarom ideaal 
om even iets anders te doen.

Een corona-werkdag

We hebben getracht er het beste van te maken voor 
onze zorggebruiker. Ze begreep niet altijd waarom ze 
apart moest zitten. Maar door de 1 op 1 aandacht die 
ze kreeg en haar favoriete CD heeft ze deze periode 
toch goed doorstaan. Dit gaf mezelf dan weer heel 
veel energie om er elke keer te zijn voor haar en mijn 
team.

Beschermingskledij aandoen was een hele procedure 
om er zeker van te zijn dat het besmettingsgevaar zo 
klein mogelijk zou zijn. Ik voelde me veilig, dus het 
stoorde me niet, maar ik was wel elke keer nat van 
het zweet…
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Voor herhaling vatbaar?

Natuurlijk hoop ik dat we niet meer nodig zijn en 
dat we Corona-vrij kunnen blijven. Maar ik zou het 
onmiddellijk opnieuw doen! Het is zwaar werk en je 
verdwijnt even van De Witte Mol. Maar het gaf me 
zoveel energie en het team waarmee ik werkte was 
een zaligheid!

We gaven de dagelijkse zorgen, zoals een bad 
geven, eten geven, medicatie toedienen, samen een 
spelletje spelen, eens buiten in het zonnetje zitten. 
Als ze sliep, gingen wij terug naar de “niet-quarantai-
ne-groep” waar we via een afluisterunit toch controle 
konden houden en hielden we ons bezig met admi-
nistratieve taken. Ook kon ik tijdens deze momenten 
mijn vormgevingsuren doen.

Doordat de vaste nachtploeg niet op de corona-
groep mocht komen, deden wij slapende nachten. 
Zij belden ons dan op als ze iets hoorden bij onze 
corona-zorggebruiker en wij gingen controleren. Als 
we klaar waren op de coronagroep, moesten we het 
beschermingsmateriaal terug uitdoen en alles goed 
ontsmetten. We moesten ons ook grondig douchen 
en propere kledij aandoen. Onze vuile kleding werd 
in De Witte Mol gewassen.

Veerle (Glasraam)

De keuze
Ik heb er toch even over moeten nadenken omdat 

het geen evidente stap was. Ik heb 
ook met mijn echtgenoot gebab-

beld en hij stond er eerst wat 
twijfelachtig tegenover. Hij 
was echter snel overtuigd 
toen ik vertelde dat ik me 
daar veiliger voelde dan op 
mijn huidige groep en wij 
met volledige uitrusting daar 

gingen werken.

Nadat een zorggebruiker positief 
testte, kregen we telefoon dat de leefgroep “Corona” 
werd opgestart. Toen is het heel snel gegaan. De 
eerste dagen hebben we dubbel gestaan omdat er 
nog veel geregeld moest worden.

We hebben onze werkdag volledig afgestemd op de 
zorggebruiker die daar verbleef, met behoud van een 
“normaal” ritme. Daarnaast hadden we nog overleg-
momenten met de collega’s of administratietijd.

Beleving

Ik voelde me op Het Eiland properder dan wanneer 
ik van de leefgroep naar huis ging, omdat ik gewas-
sen naar huis ging. Het was wel zeer warm  in het 
beschermingspak. Bij warm weer had ik het gevoel 
dat er iemand een emmer water in mijn pak had 
gegooid. Nadat ik mijn pak had uitgedaan dronk ik 
steeds een aantal glazen water omdat we zoveel 
vocht verloren door het zweten.

Je moest ook goed nadenken voor je je pak aandeed: 
bv. toiletbezoek, neus snuiten, geleverde medicatie 
meenemen, niets was nog vanzelfsprekend. Men-
taal was het ook zwaarder werken omdat je bril 
aandampte, zweetdruppels in je bril, een spannend 
spatmasker.

Combinatie eigenlijke job en            
het  Eiland
Ik heb mijn vaste taken (planning, kasboek, …) nog 
steeds kunnen uitoefenen op Het Eiland. Ik las ook 
zoveel mogelijk bij over mijn leefgroep, maar merkte 
dat ik door op Het Eiland te werken toch wel veel 
miste op mijn eigen leefgroep. Ik zou me zeker 
opnieuw opgeven om in de Corona-groep te werken, 
want het was een unieke ervaring die ik heb mogen 
beleven met een super team rondom mij.

*cohortafdeling: waar de (mogelijke) COVID-19 zorggebruikers strikt 
gescheiden worden verzorgd van de niet-(mogelijke) COVID-19 

zorggebruikers. Ook het personeel en de infrastructuur wordt strikt 
gescheiden.
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Verbondenheid in De Witte Mol
De lockdown in De Witte Mol had ook zijn weerslag op bepaalde jobs. Het hoofdgebouw bleef 
dicht en er moest zo weinig mogelijk kruisbesmetting nagestreefd worden, waardoor per-
soneelsleden zoveel mogelijk aan een leefgroep gekoppeld werden. Hieronder doen enkele 
personeelsleden hierover hun verhaal.

Janne (ergotherapeut)

Mijn coördinator belde me op dat de therapeuten ver-
deeld werden over de groepen in onze cluster. Ik heb 
dan samen met mijn collega Claudia overlegd wie 
naar waar ging, zodat we elk onze specialiteiten zo 
veel mogelijk konden gebruiken in de desbetreffende 
leefgroep. Ik werd ingeschakeld op Het Glasraam. Ik 
miste het wel om op de andere leefgroepen te komen. 
Ik ben zelf iemand die van afwisseling houdt en dat 
werd van de ene op de andere dag weggenomen.

Ik ben deze periode heel flexibel geweest. Ik mocht 
voornamelijk mijn therapie-uren doen, maar heb 
ook een tijdje meegedraaid als opvoedster. Door 
in de leefgroep te staan, leer je de zorggebruikers 
op een andere manier kennen. Ik kon er ontzettend 
veel informatie uithalen die ook in de therapieën van 
toepassing is. Verder krijg je een fijne band en samen-
werking met de personeelsleden. Ik heb vanuit mijn 
therapeutenbril de zorggebruikers vooral proberen te 
stimuleren om zelf kleine activiteiten te doen.

Door de lockdown heb ik meer besef van tijd gekre-
gen. Voordien moest alles snel gebeuren en ‘doolden’ 
we van therapie naar therapie. Ik hoop dat we dat 
wat achterwege kunnen laten en meer tijd kunnen 
nemen voor onze zorggebruikers. Want dat is toch 
zo belangrijk! Ook hoop ik dat de band die ik nu met 
Het Glasraam heb, behouden blijft en dat ik ook in 
de andere leefgroepen van onze cluster zo’n fijne 
samenwerking kan verkrijgen!

Ward (technisch team)
Ik had al aangegeven dat, als er problemen waren in 
de nacht, ik wel eens wou inspringen. Met mijn ach-
tergrond als opvoeder blijft dat deel toch kriebelen. 
Met plezier ben ik dan ook in dit avontuur gestapt.

Ik heb de lockdown periode ervaren als een enge, 
onzekere periode. Alles was van vandaag op morgen 
anders. Ons gewone leven stond stil. En vooral de 
vraag, hoe houden we het hier buiten De Witte Mol, 
en hoe gaan we om met besmettingen.

In het Technisch Team werd ook plots alles anders. 
Ik werkte zondag-, maandag- en dinsdagnacht en 
donderdag en vrijdag stond ik gewoon weer in het 
Technisch Team. De nachten waren zalig, maar de 
omschakeling naar het dagritme was moeilijker. Ik 
had precies niet genoeg tijd om weer te wennen. Ik 
had ook het gevoel dat ik mijn collega’s in de steek 
liet omdat ik er overdag niet was.

De voordelen van werken in het nachtteam: ik kon 
administratief werk doen voor het technisch team en 
kreeg een andere kijk op het nachtleven. Zo weet ik 
waar de bonnen vandaan komen van piepende/ kra-
kende deuren en weet ik nu ook waarom we camera’s 
ophangen. Dit neem ik zeker mee naar onze werking 
binnen het technisch team: hoe camera’s nog beter 
te richten zodat de nacht alles perfect op hun scherm 
krijgt. Het nog eens oppikken van “opvoeder zijn” 
was ook heel fijn en ik heb een heel plezant nacht-
team leren kennen. Ieder van hen ben ik daarom ook 
dankbaar voor de fijne, aangename nachten.
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Het Technisch team

De lockdown periode was voor iedereen wel een 
speciaal gevoel, ook voor ons als Technisch Team 
(T.T). Het begon als een rustige periode waar we 
niet goed wisten waar onze verwachtingen lagen 
en welke taken we al dan niet mochten uitvoeren. 
Hier is echter snel de nodige uitleg gekomen vanuit 
de directie. Uiteraard was het de bedoeling dat we 
zo weinig mogelijk in de leefgroepen kwamen en de 
contacten met de zorggebruikers gingen vermijden, 
maar er bleven altijd de dringende herstellingen en 
er waren genoeg werken buiten de leefgroepen en in 
ons werkhuis zodat de werking als T.T. zeker moest 
blijven bestaan.

Iedereen kreeg in deze rare periode extra taken en 
invullingen toegewezen, dit was voor ons aanpas-
sen, maar het bleek ook echt wel nodig. In grote 
lijnen ging het als volgt:

Paul en Jan waren de personen die dringende her-
stellingen en dagelijkse taken van het T.T. bleven 
uitvoeren. Ward werd ingeschakeld in de nachtploeg 
en deed veel van het administratieve werk. Kurt 
en Evy kregen vooral allround taken zoals naar de 
winkel gaan, koerierdienst tussen leefgroepen en 
hoofdgebouw, leegmaken en bezorgen van post- en 
medicatievakken, wegbrengen herstelwerk naaimoe-
kes, ophalen afval aan de leefgroepen.

Ieder van ons heeft deze taken met plezier gedaan 
en zou dit zeker opnieuw doen moest het nodig zijn, 
maar we zijn vooral blij dat we min of meer terug naar 
onze normale werking kunnen gaan en hopen dit zo 
te houden.

Klaar (interim logopediste)

Ik werd de week voor De Witte Mol in lockdown ging 
aangenomen als logopediste. Van logopedie was de 
eerste maanden nog geen sprake. Wel konden ze 
mijn hulp goed gebruiken binnen cluster AreNAH.

Eerst heb ik de Zandsluis ondersteund. Na vier 
weken kwam ik terecht bij de Zavel. In deze leefgroep 
draaide ik ook een maand mee als opvoedster, met 
vroege en late shiften. Om het dagritme te kunnen 
volgen kreeg ik veel informatie. Al deze informatie, 
samen met de veiligheidsnormen, gaf me veel stress. 
Vanaf juni konden ze mijn hulp ook gebruiken op het 
Zandmanneke in de Galbergen. Na twee maanden 
voornamelijk verzorgende taken, kwam er nu ook tijd 
vrij voor logopedie.

Ik heb de lockdown periode als leerrijk ervaren. Als 
logopediste zie je jouw zorggebruikers slechts een 
(half) uurtje per week buiten de leefgroep. Doordat 
ik ook als opvoedster werkte, leerde ik de zorgge-
bruikers op een andere manier kennen. Ik kon mijn 
logopedische vaardigheden ook gebruiken bij het 
ondersteunen van de leefgroep (bv. tijdens een wan-
deling of bij het knutselen). Toch was het werken 
tijdens de coronaperiode ook zwaar. De veiligheids-
maatregelen waren niet voor alle zorggebruikers 
hetzelfde, waardoor je steeds oplettend moest zijn 
en ook de gesprekken met de zorggebruikers, die 
hun familie misten, waren niet altijd even gemakke-
lijk.
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Contact met het netwerk
Op een gegeven moment wordt de “normale” 
werking van De Witte Mol stilgelegd, afge-
sloten. Van de éne dag op de andere geen 
bezoek meer, niet meer naar huis of niet meer 
naar De Witte Mol. Hoe zorg je er dan voor 
dat je toch met het netwerk in contact blijft? 
Ghloë, netwerkondersteuner, vertelt hoe ze 
dat deed.

Zandmanneke

Kort nadat de lockdown was afgekondigd, gingen ook 
de deuren dicht voor de kindjes van het Zandman-
neke. Voor het personeel was dit een onwezenlijk 
gegeven. Ook voor familie kwam er een hele andere 
periode aan. Plots is je kind dan elke dag thuis. Ghloë 
belde elke ouder op en vond veel begrip voor het 
besluit ook al kon er op dat moment geen perspectief 
gegeven worden over hoe lang dit zou duren.

Vanaf dan werd er wekelijks telefonisch contact opge-
nomen met de ouders om te horen hoe het ging. Ook 
praktische zaken werden dan geregeld. Dit waren 
fijne contacten.

Onbeperkt bellen

Ook met de familie van zorggebruikers in de leefgroe-
pen werd wekelijks telefonisch contact gehouden. In 
het begin gingen deze telefoons bijna uitsluitend over 
de nieuwe maatregelen. Gaandeweg veranderde de 
inhoud van deze gesprekken. Niet alleen de nieuwe 
regels kwamen aan bod, ook het welbevinden van 
familie en zorggebruikers werd besproken. Wanneer 
het ging over een (vermeende) besmetting van een 
zorggebruiker waren de telefoongesprekken soms 
moeilijker, emotioneler. Er werd wel dankbaarheid 
getoond voor de geleverde zorg. Op die manier bouw 
je een ander, intenser contact op. Je leert familie 
van dichterbij kennen en angsten en onzekerheden 
worden gedeeld. Je voelt tijdens deze gesprekken 
geregeld dat het geapprecieerd wordt dat familie 
goed op de hoogte gehouden wordt. Gelukkig dat er 
iets bestaat als “onbeperkt bellen” in je abonnement, 
dan kan je tijd maken om goede contacten te leggen 
en dat is in een “beperkende” periode al heel wat.

En wat hebben we geleerd?

Als ik terugkijk op deze periode, dan is er een belang-
rijk punt dat meegenomen kan worden. Door zeer 
geregeld contact op te nemen met het netwerk van 
de zorggebruiker, bouw je aan een hechtere relatie 
waardoor moeilijkere zaken anders kunnen bespro-
ken worden. Je bent bereikbaarder en dat merk je nu 
al aan het feit dat families sneller zelf contact opne-
men met hun netwerkondersteuner.
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Leefgroepwerking in poules
Om het virus zoveel mogelijk buiten De Witte Mol te houden, werd er gekozen om te werken 
in een poulesysteem. Ook enkele therapeuten werden, rekening houdend met hun specifieke 
discipline en de noden van de zorggebruikers, mee ingeschakeld in het poulesysteem. Het 
doel van poules is het risico op uitval van het hele leefgroep personeel te voorkomen en 
minder kans op mogelijke kruisbesmetting. De grootte van de poules en hoe dit werd uit-
gewerkt, was binnen de leefgroepen verschillend. Het systeem was bij alle leefgroepen wel 
gelijkaardig: De poules werkten een aantal dagen na elkaar en waren dan een aantal dagen 
thuis. Het nadeel van het systeem: leefgroepen konden van een bepaalde discipline minder 
gebruik maken, doordat de therapeuten verdeeld werkten.

De coördinatoren werkten de poulewerking mee uit, 
zetten richtlijnen uit en volgden problemen/beden-
kingen op. Rond de poulewerking kwamen heel wat 
vragen, maar het was moeilijk in te schatten wat het 
virus zou teweegbrengen. Steeds was het samen 
afwegen. Glasraam en Zandloper delen hun ervarin-
gen over de poulewerking:

Het Glasraam

In Het Glasraam werkten we met 2 poules van 4 per-
sonen, elk week om week en in diensten van 7-13u, 
van 9-16u en van 16-22u . Gedurende de hele week 
hielden we elkaar op de hoogte via WhatsApp. Indien 
nodig werd er nog een verslag gemaakt door de late 
op zondag, zodat de vroege op maandag de belang-
rijkste dingen in 1 oogopslag kon zien.

We hebben veel werkdruk ervaren! Vooral toen in 
de ene poule iemand aankondigde dat ze zwanger 
was EN dat er uit diezelfde poule een collega naar 
de coronagroep verhuisde. We hadden ook in beide 
poules een interim en inwerken in zo’n periode is niet 
ideaal.

Nadelen waren er dus een heleboel: beslissingen 
in je eentje moeten maken, geen pauze kunnen 
nemen, veel extra taken en minder handen, de buren 
niet om hulp kunnen vragen, geen bezoek mogen 
ontvangen, maar wel onnoemelijk veel telefoons 
moeten beantwoorden, weinig tot geen ondersteu-
ning van diensten, en dan nog maar te zwijgen over 
de schorten en mondmaskers. Op maandag leek het 
wel alsof je de hele week dat je thuis was geweest 
moest ‘bijwerken’: verschillende taken en onbeant-
woorde mails stapelden zich op.

De enige luxe die we hadden, was dat de thera-
peuten op de leefgroep waren. We konden eindelijk 
loskoppelen van het 1.5 u aanbod per week per zorg-
gebruiker en dit mag gerust meegenomen worden 
naar de ‘normale’ werking.

De Zandloper

Op de Zandloper werkten we met 2 poules van 4 per-
sonen. We werkten 5 dagen en waren dan 5 dagen 
thuis, afwisselend met vroege, late of een lange dag. 
Dit was aangenaam om te werken, want zo hadden 
we geen lange reeksen meer en we wisten perfect 
wanneer we thuis waren. Een nadeel was wel dat 
als er zieken waren, de andere poule langer moest 
werken. Onze overdracht gebeurde door een ver-
slag op te maken van de voorbije 5 dagen. Als er 
nog dingen moesten gebeuren of opvolging nodig 
hadden, schreven we dit er ook bij. We vonden de 
communicatie wel goed verlopen.
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Thuiswerken tijdens de lockdown
Van zodra de lockdown inging, moest er aan telewerk gedaan worden, voor zover dit kon. De 
netwerk- en psychopedagogische ondersteuners, experten, coördinatoren en directie moes-
ten hun bureau vanaf 20 maart voor ‘even’ thuis inrichten. Enkel de onthaalmedewerkers, de 
medische ondersteuners en de leden van het crisisteam die piket hadden waren lijfelijk aan-
wezig.

Eerst was er nog een afwisselend ritme tussen thuis-
werk en aanwezigheid in De Witte Mol. Omdat het 
virus snel ernstiger werd, is dit terug geschroefd naar 
“enkel aanwezig als het echt niet anders kon”.

Directie vroeg medewerkers om goed te melden in 
hun agenda wanneer ze thuiswerk deden. Het ont-
haal had hun privénummers en schakelde telefoons 
door als ze deze binnen kregen. Hoewel er vaak via 
mail, telefonisch of via skype/teams contact gehou-
den werd, was toch de afstand tussen diensten en 
leefgroepen groot. Er zal dus gezocht moeten worden 
naar meer betrokkenheid als er thuiswerk is. Dit komt 
ook terug in onderstaande getuigenissen.

Anja (expert bouw en aankoop)

Het is in mijn functie niet haalbaar om alles vanop 
afstand te doen (facturen – bestellingen – planningen 
met andere diensten/leefgroepen). Dit was in Corona 
tijd wel erg beperkt tot het strikt nood-
zakelijke. Ik heb ook heel 
veel gebruik gemaakt van 
Teams om in contact te 
blijven met de diensten 
waarmee ik in contact 
moest (blijven) komen, 
vooral op overkoepeld 
vlak. Een headset zou 
wel aangenamer zijn dan 
oortjes, misschien een leer-
punt voor volgende keer?

Ik was thuis aan het werk terwijl mijn drie dochters 
ook thuis moesten werken voor school. Al bij al viel 
dat goed mee. Werk en privé gescheiden houden 
was niet altijd evident. Anderzijds wordt je thuis niet 
gestoord door ‘passerende collega’s’ en kreeg ik veel 
minder telefoontjes, waardoor ik wel beter gefocust 
kon blijven op mijn taken.

Ik ben liever op de werkvloer, omdat ik ook veel 
documenten/mappen moet raadplegen. Alles wat 
met bouwprojecten te maken heeft, is zeer moeilijk 
om vanop afstand te doen/op te volgen. Qua aan-
kopen kan dat nog wel vanop afstand. Eén dag per 
week thuis werken zou wel lukken als dat een ver-
plichting wordt. Een trolley zou dan wel een aanrader 
zijn om veel mappen/documenten mee over en weer 
te kunnen nemen.

Eva (coach)

Thuiswerken vond ik wel 
moeilijk. We probeerden 
contact te houden met de 
groepen en de andere 
“thuiswerkenden” door 
regelmatig te bellen. Deze 
telefoongesprekken waren 
bedoeld om voeling te 
blijven hebben met wat er 
binnen De Witte Mol leefde. 
Maar we merkten dat dit ook 
beperkingen had: je krijgt maar enkele mensen aan 
de telefoon die dan toevallig aan het werk zijn, je belt 
niet altijd gelegen, groepen leken soms geen zin of 
nood te hebben aan een gesprek,… En toegegeven, 
naargelang de thuiswerkperiode langer en langer 
duurde, werd onze “zin” om te bellen ook kleiner.

Tijdens de thuiswerkperiode kwamen ons wel nog 
“moeilijkheden” ter oren, maar hierin vanop afstand 
samen naar een oplossing zoeken, was niet steeds 
evident. Je merkte dan hoe waardevol fysieke con-
tacten zijn waarbij je veel meer informatie krijgt dan 
enkel hetgeen er verbaal gezegd wordt. Het was ook 
zeer jammer dat bijna alle lopende team- en indivi-
duele coaching trajecten, werden uitgesteld. Het was 
soms dan ook erg zoeken om onze job als coach in 
corona-tijden van thuis uit invulling te geven.

Voordelen van thuiswerken vond ik zelf dat je tussen-
door als pauze bijvoorbeeld eens een wasmachine 
kon in- of uitladen en dat je geen verplaatsingstijd 
hebt van en naar het werk.

In de toekomst zou ik nog wel thuis willen werken, 
wanneer ik bijvoorbeeld aan iets wil kunnen doorwer-
ken: het maken van een vorming bijvoorbeeld, of het 
schrijven van een tekst, het lezen van bepaalde rele-
vante literatuur. Wel staat vast dat de job als coach 
onmogelijk volledig van thuis uit uitgevoerd kan 
worden. We ijveren er als coaches toch écht voor om 
nog op de werkvloer aanwezig te mogen zijn, mits 
toepassing van alle nodige persoonlijke bescher-
mingsmaatregelen natuurlijk.
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Sofie (Psychopedagogisch 
ondersteuner)

Als psychopedagogisch 
ondersteuner moest ik 
thuis blijven en enkel op 
vraag en bij dringend-
heid komen. Ik zat al 
lange tijd met mijn gezin 
in ons bubbeltje omdat 
zowel ik als mijn man van 

thuis uit werkten, en de kin-
deren niet meer naar school/ 

opvang gingen. We kwamen 
enkel buiten om naar de winkel te rijden. Het was 
dus heel vreemd om dan ineens terug naar het werk 
te rijden. De straten waren zo goed als leeg en in De 
Witte Mol overal mondmaskers en schorten. Het leek 
wel een scène uit een film.

Het hangt van de situatie af natuurlijk, maar pro-
blemen vanop afstand oplossen is complexer dan 
gewoon even kunnen langs gaan. Je bent meer 
afhankelijk van de uitleg en observaties van het 
team. Ik probeerde het logboek goed op te volgen 
om mee te blijven, maar je mist toch “voeling”. Ook 
het contact met de collega’s gebeurde voornamelijk 
telefonisch of via mail. Vooral met Ilse (coördinator), 
Charlotte (netwerkondersteuner) en mijn collega 
psychopedagogisch ondersteuners had ik veel con-
tact. Dat was fijn om samen te bekijken hoe we onze 
zorggebruikers het best konden ondersteunen. Voor 
een korte periode was dit mogelijk, maar het is ook 
wel duidelijk dat we niet altijd vanop afstand kunnen 
werken. Daarnaast was mijn thuiswerk niet zo mak-
kelijk, zo met 5 aanwezig.

Het voordeel vind ik dat je meer volgens een eigen 
tempo kan werken. Je uren zijn wat meer gespreid 
over een dag, maar het maakt de combinatie 
werk-gezin wel haalbaarder. De kinderen hebben 
zeker genoten van zoveel tijd met ons door te bren-
gen en je moet ‘s morgens niet zo haasten. Je kon 
opstaan en 10 minuten later “zat je op het werk”. Een 
nadeel is dan de afstand met je collega’s en de zorg-
gebruikers. Videobellen is nu eenmaal niet hetzelfde 
als elkaar echt zien. Zowel een voor- als nadeel is 
dat je bijna altijd bereikbaar bent. Ik checkte heel 
vaak mijn mails, mijn telefoon, en de ene keer is dat 
leuk omdat je snel mee bent en kunt reageren op 
alles, langs de andere kant is het moeilijker om eens 
“vrij” te zijn.

Ik kan De Witte Mol niet missen, want ik ben graag 
onder zorggebruikers en collega’s. Maar om de com-
binatie werk-gezin draaglijk te houden zou het wel 
makkelijk zijn om af en toe thuis te kunnen werken. 
Contact behouden lijkt me het belangrijkste. Regel-
matig eens bellen met elkaar maakt de afstand toch 
kleiner. Ook contact tussen zorggebruiker en netwerk 
is belangrijk, want geen bezoek is voor sommigen 
onhoudbaar… En misschien toch een iets duidelijker 
kader rond telewerk.

Het is zo raar

Ik wil je knuffelen

Een kusje geven in je haar

Maar het mag niet

De deuren dicht

Ik blijf hier en jij moet daar

Ik doe het toch!

Ik knuffel en ik zoen je

In mijn hoofd

Daar mag het wel,

En hoe!
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Vrijwilligen in tijden van lockdown
Voor de ene valt het vrijwilligen tijdens een Lock down helemaal stil, voor de ander begint 
er net een periode van vrijwilligen. Twee mensen, Miriam en Rik, getuigen wat dit voor hen 
betekend heeft.

Mirjam
Als leerkracht bij Gibbo ken ik De Witte Mol al een 
hele tijd. Geregeld lopen er leerlingen stage. Op het 
moment dat de scholen dicht gingen, kwam ik thuis 
te zitten. Ik wilde van deze tijd gebruik maken om ook 
mijn steentje aan de “coronacrisis” bij te dragen.

Op facebook verscheen de vraag naar mond-
maskers voor De Witte Mol. Hierop wilde ik graag 
reageren. Bij mijn contact met De Witte Mol bleek dat 
er nog meer nood was aan schorten voor het perso-
neel op de leefgroepen. Ik ging toen zelf aan de slag 
om een patroon te tekenen, vertrekkend vanuit een 
bestaande wegwerpschort, en samen met mijn col-
lega Renata heb ik verschillende schorten gemaakt, 
alsook mondmaskers.

De nodige materialen werden bezorgd en we konden 
aan de slag. Op het moment dat we volop bezig 
waren met naaien, begaf mijn naaimachine het… 
Gelukkig kon ik er nog eentje lenen van iemand uit 
Mol. Zo hielp iedereen een handje en kon ik ook weer 
verder.

Ik heb dit heel graag gedaan, al denk ik dat ik mis-
schien nog meer had kunnen doen. Lies en haar 
collega’s hebben zich erg hard ingezet voor De 
Witte Mol en zijn een prima visitekaartje: persoon-
lijk, betrokken en duidelijk. Ik kreeg het gevoel dat ik 
iets heb kunnen bijdragen in deze moeilijke periode. 
Als ze nog eens hulp nodig hebben, mogen ze zeker 
beroep doen op mij.

Rik

Al enkele jaren hou ik het zondag café open, in een 
beurtrolsysteem met andere vrijwilligers. Daarnaast 
help ik ook in de keuken tijdens de jaarlijkse feesten.

Corona heeft hier bijzonder drastisch ingegrepen. 
Het café kon op zondag niet meer open en ook de 
feesten mochten dit jaar niet plaatsvinden.

Ik vond dit een heel jammer. Het is steeds fijn om tij-
dens de feesten buiten de schijnwerpers een handje 
toe te steken en te mogen samenwerken met de 
keukenploeg en met de andere medewerkers van 
binnen en buiten De Witte Mol. Omdat ik al heel wat 
jaren het zondag café open houd, heb ik de vaste 
bezoekers wel wat leren kennen. Ik vraag me soms 
ook af hoe het met hen gaat. Nog meer voor hen 
dan voor mij moet het lastig zijn om geen contact te 
hebben met elkaar en met hun familielid.

Voor iedereen die in deze moeilijke omstandighe-
den zijn werk is blijven doen kan ik alleen maar veel 
respect opbrengen. Ik hoop ook dat het goed gaat 
met hen allen en dat we elkaar binnen afzienbare tijd 
terug kunnen zien.
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Het begin
Op woensdag 11 maart werden we samengeroepen 
bij de gouverneur in een vol auditorium en kregen we 
de eerste briefing. We gingen daar nog naartoe met 
hoopvolle verwachtingen, maar toen we buitenkwa-
men wisten we “het zit hier fout”. De volgende dag 
zijn we dan meteen gestart met onze crisis cel, die tot 
ongeveer half mei 2 keer/dag samenkwam en daarna 
nog 1-2 keer/week. Ann, medewerkster voor depar-
tement ‘Mens en Leven’, vormde de brug tussen de 
politiek en het menselijk welzijn (vanuit een zorgbril). 
Zij is voor De Witte Mol ook het aanspreekpunt op de 
gemeente tijdens de coronacrisis. De woonzorgcen-
tra waren van in het begin mee uitgenodigd en dan 
zijn we ook snel overgeschakeld om de zorginstellin-
gen te betrekken. De kracht van de crisis cel was, dat 
alle vragen steeds binnen de 12u behandeld werden.

Samen strijd voeren

Het meest pijnlijke aan de lockdown, en dat kunnen 
jullie zeker beamen, was dat sommigen niet konden 
begrijpen waarom de familie zolang niet op bezoek 
mocht komen en dat in het ziekenhuis echt mensen 
eenzaam gestorven zijn. Het digitale tijdperk maakt 
veel goed, maar het is toch niet helemaal hetzelfde. 
Dat is mentaal wel zeer zwaar en hakte erin. Ik doe 
daarom mijn hoedje af voor de zorginstellingen, 
omdat ze het zo goed en menselijk mogelijk hebben 
aangepakt.

Ik heb kunnen merken dat iedereen boven zichzelf 
is uitgestegen. Er zijn heel wat oproepen gelanceerd 
(bv. laptops en tablets inzamelen, mondmaskers 
maken, opkikkertjes/tekeningen sturen, …) en nooit 
ben ik daarin teleurgesteld geweest. De mensen van 
Mol hebben hun hart op de juiste plaats. Mijn appre-
ciatie gaat ook echt uit naar jullie, medewerkers uit de 
zorgsector! Een warme dankjewel voor het reuzewerk 
dat jullie allemaal verzet hebben. Het zorgpersoneel 

De Witte Mol bedankt de gemeente 
Mol

De zorgsector kreeg het zwaar te verduren tij-
dens de coronacrisis en vanuit de Gemeente 
Mol zijn heel wat initiatieven uitgegaan om 
die sector te ondersteunen. De Witte Mol wil 
daarom graag het gemeentebestuur bedanken 
voor hun duidelijke en snelle communicatie 
en de fijne samenwerking die we ondervin-
den tijdens deze periode. De belangrijkste 
verwezenlijking is natuurlijk het feit dat de 
dagopvang terecht kon op de Galbergen. We 
nodigden Wim Caeyers (burgemeester van 
Mol) uit voor een rondleiding en een gesprek 
op het ‘tijdelijke’ Zandmanneke.

heeft ook een enorme veerkracht getoond: heel veel 
uren geklopt en de regels veranderden constant wat 
het niet makkelijk maakte. Het is een sector met een 
hart voor mensen, dus ik hoop echt dat de verloning 
ook mee stijgt. Er moet natuurlijk wel een evenwicht 
bewaard blijven tussen middelen voor personeel en 
voor zorggebruikers.

Communicatie

De gemeente communiceerde 3x/week. De Molle-
naars volgden de verslaggeving op de voet. Ze waren 
dan ook fier als er “weer geen besmettingen waren”. 
Door onze snelle communicatie en door het feit dat 
de Mollenaars snel mee waren met de maatregelen, 
mag ik er fier op zijn dat wij van de 70 gemeenten in 
de provincie Antwerpen als 2e laagste scoren in de 
cijfers.

Ook de zorginstellingen, zelfs van de buurge-
meenten, hadden wekelijks overleg samen met het 
ziekenhuis van Mol om op 1 lijn te staan. Dat alle 
partijen met elkaar overleggen werkt en het is zeker 
een uitdaging naar de toekomst toe om dit te blijven 
behouden.

Opstart Zandmanneke op de 
Galbergen
Het voordeel van een crisis is dat er heel snel gescha-
keld kan worden: als er iets gevraagd wordt, wordt 
die vraag zo snel als mogelijk bekeken en de juiste 
perso(o)n(en) aangesproken. Zo is dit ook gegaan bij 
de besprekingen rond de dagopvang van De Witte 
Mol. Het idee ontstond al snel om dit in het nieuwe 
kampgebouw aan de Galbergen te organiseren. De 
locatie is vlakbij en het gebouw kon tijdens de zomer 
toch niet verhuurd worden voor andere doeleinden.

Toekomst

Moest er een tweede golf komen, zijn we er beter 
klaar voor. We hebben een noodstock aangelegd 
met PBM-materiaal, de contacten zijn er en dokters 
hebben ook meer kennis over het virus. Maar zolang 
het virus er is, moet iedereen toch indachtig blijven 
zijn, ondanks een daling van de cijfers. Ik zal ook 
blij zijn als er een vaccin is en dat er dan ethisch 
gevaccineerd wordt (bv. eerst zorggebruikers en 
zorgpersoneel).
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Werking leefgroep de Duin
Mia (opvoedster) aan het woord

13 maart 2020 zal altijd in mijn geheugen blijven 
hangen: de start van de lockdown. Bij ons bleef 
iedereen in de Duin, enkel 2 zorggebruikers zouden 
thuis opgevangen worden.

Vanaf dan was het een heel andere manier van 
werken en iedereen droeg een mondmasker. Dit 
moet voor een paar van onze zorggebruikers (ZG) 
toch wel raar geweest zijn. Voor de ZG werd ook 
gevraagd om dit zoveel mogelijk op te zetten, maar 
enkel 1 ZG liet dit toe en hij hing het onder zijn kin. 
Er kwamen heel wat extra taken op ons af voor de 
veiligheid wat heel arbeidsintensief was.

We werden in 2 poules ingedeeld. Sandra en Krista 
(Zandmanneke) vervoegden ook onze poules. Wij 
hadden in onze poules het geluk dat er niemand 
uitviel, dus we hebben geen nieuwelingen moeten 
inwerken. We werkten in het begin altijd alleen, maar 
dit was niet haalbaar. Een moment van overleg was 
toch wel nodig. Gelukkig hadden we ook steeds hulp 
van Claudia (therapeute) en Ama (logistiek), die aan 
de Duin gekoppeld werden. Verder kregen we hulp 
van Martine (thuisbegeleiding binnen Stijn VZW). Ik 
ben iemand die vooral instaat voor de activiteiten van 
onze ZG. Dat wij daar nu niet aan toekwamen, was 
moeilijk voor mij. Maar door de hulp van Claudia en 
Martine was het voor mij mentaal draaglijker. Er werd 
nu zelfs meer aanbod gegeven dan normaal, wat tij-
dens deze moeilijke tijd wel meegenomen was. In de 
namiddag konden we ook vaak een groepsactiviteit 
doen zoals zangstonde, wafels bakken, klanknamid-
dag, bloemen planten, knutselwerkjes maken voor 
de familie. Ik heb daar echt van genoten.

Voor onze ZG was het niet evident dat ze niet naar 
huis konden of geen bezoek mochten ontvangen. 
Maar toch hebben zij dit goed gedaan. Daar er 
niemand op de groep langskwam, hadden ze, ver-
onderstel ik, geen besef dat ze al een tijd niet naar 
huis waren geweest. Het was 
heel rustig omdat er geen in- 
en uitgeloop was en deze rust 
straalde uit over de ZG. Ze 
kregen veel aandacht van the-
rapeuten. 

Moeilijker was het voor de fami-
lie. Er werd regelmatig gebeld 
of geskypet en er werden 
kaartjes verstuurd met foto’s 
of knutselwerkjes. Op deze 
manier wilden we het voor hen 
een beetje draaglijk maken, 

wat enorm werd geapprecieerd.

Ondanks dat onze ZG het heel goed deden, was 
het voor ons moeilijk om ons werk goed te doen. Je 
stond vaak alleen, er was zo goed als geen over-
leg, de helft van je team zag je nooit, er werd niet 
vergaderd. Ook hadden we als personeel weinig 
ondersteuning van de diensten, omdat zij van thuis 
uit werkten. We konden hen telefonisch wel contac-
teren, en zij belden naar ons om te informeren, maar 
dit was niet evident. Ook de medische ondersteuners 
werkten meestal van op afstand. Dus goed rappor-
teren in het logboek en regelmatig foto’s doorsturen 
was de boodschap.

Het is een zware periode geweest voor iedereen. 
Vanaf mei hadden we weer iets meer overlapping en 
vanaf juni werkten we terug onze normale bezetting. 
Belangrijk is nu dat we alle koppen bij elkaar steken, 
dat we bij de volgende crisis beter voorbereid zijn.
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Verhaal van Claudia (therapeute)
Gezien de snelheid waarop geageerd moest worden 
was er haast geen overgangsperiode, maar op zo’n 
moment stap je zonder nadenken in een noodzake-
lijke situatie. Iedereen aan één zeel, is de boodschap. 
Ik kon kiezen aan welke leefgroep ik me zou willen 
verbinden, gezien de noden van de zorggebruikers. 
Ook heb ik open gecommuniceerd dat ik als the-
rapeute wou blijven werken en niet als opvoeder, 
maar dat ik de Duin natuurlijk wel mee ondersteunde 
waar nodig. Ik vond het goed dat ik nog mocht gaan 
werken, een opdracht had en nog sociale contacten.

Ik heb mijn eigen jobinhoud niet echt gemist omdat 
ik nog heel veel jobgerelateerde dingen (basaal 
gekleurd) heb kunnen realiseren. Door aan 1 leef-
groep gebonden te zijn, maakte dat de tijd relatiever 
werd, wetende dat morgen die tijd voor een andere 
zorggebruiker kon zijn, wanneer er vandaag mis-
schien een andere sessie was uitgelopen. Fijn om 
eens de collega’s van de leefgroep op een andere 
manier te leren kennen en op die manier meer 
inzicht te krijgen in het reilen en zeilen. Ook heb ik 
zorggebruikers meer spontaan en in verscheidene 
situaties kunnen observeren. Een meer globale kijk 
ontwikkelen op hun functioneren was op die manier 
mogelijk. Wanneer ik nu terugkijk, dan zou ik het 
enorm plezierig vinden om die tijd te mogen nemen, 
die daadwerkelijk noodzakelijk is voor een therapeu-
tische sessie.

Verhaal van Lotte 
(psychopedagogisch ondersteuner 
van cluster Glasparel)
Bij de start van de nieuwe organisatiestructuur, was 
de Duin binnen mijn clusters de leefgroep waar ik 
het minst vertrouwd mee was. Zowel de zorgge-
bruikers als het personeel waren nieuw voor mij en 
we waren elkaar nog volop aan het leren kennen 
toen corona toesloeg en het land in lockdown ging. 
Door het werken van thuis uit was er in letterlijke en 
figuurlijke zin een grotere afstand tussen de leef-
groepen en mezelf. Dit probeerde ik te compenseren 
door goed bereikbaar te zijn via mail en GSM, maar 
zeker ook door regelmatig zelf te bellen. Eens even 
luisteren hoe het gaat met zowel de begeleiding als 
de zorggebuikers zelf. Dat leek me het minste wat ik 
kon doen, maar het voelde vaak toch nog te weinig. 
Dat de Duin vooraf al een hectische periode kende 
met veel personeelswissels maakte dat sommige 
zorggebruikers al met een hoger spanningsniveau 
aan deze coronatijd startten. De spreekwoordelijke 
emmer zat al goed vol, waardoor deze sneller overliep. 
Toch zijn er ook zorggebruikers die weinig last leken 
te hebben van de quarantaine en dat is te danken 
aan de inzet van zowel begeleiding als therapeu-
ten die het normale leven in de leefgroep draaiende 
gehouden hebben. Want hoewel we samen achter 
onze computer vergaderden en nadachten, deden zij 
al het harde werk.

Chapeau dus voor de Duin en alle andere werkne-
mers die zich dag en nacht hebben ingezet voor de 
veiligheid en het welzijn van onze zorggebruikers!
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De Witte Mol in de kijker
Voor een zorgaanbieder als De Witte Mol is het belangrijk dat we ons op een positieve en 
professionele manier profileren. Een moderne, frisse website én promomateriaal zijn dan ook 
noodzakelijk. Alles wat met briefwisseling en mail te maken heeft werd onder de loep geno-
men en in een “uniform” jasje gestoken.

Website

We weten het, onze huidige website is verouderd, 
onduidelijk en bijgevolg dus ook niet aantrekkelijk. 
Tijd dus voor iets nieuws, een website die past in 
onze huisstijl. Een goede website (lees: duidelijk, 
dynamisch en snel) is een uithangbord voor de orga-
nisatie.

Samen met VZW Stijn, Klimroos, St. Oda, LSA en 
DAB zijn we in zee gegaan met de firma Inventis. 
Vanuit een gezamenlijke “content” kan dan iedere 
voorziening haar eigen accenten leggen. Zo vinden 
wij het belangrijk dat de huisstijl, die we hanteren in 
onze correspondentie en publicaties, ook terug te 
vinden is op de website.

Onze website zal een werkinstrument zijn. Een dyna-
misch iets dat als communicatiemiddel kan gebruikt 
worden voor bezoekers die De Witte Mol al kennen. 
Voor anderen, potentiële gebruikers, werknemers en 
vrijwilligers kan het dan weer een kennismaking zijn 
met De Witte Mol. Met de juiste linken hopen we dan 
ook dat gebruikers snel terecht komen bij de juiste 
personen.

Vanaf 1 oktober is onze nieuwe website een feit! Dan 
nodigen we je graag uit om zelf eens een kijkje te 
nemen. www.dewittemol.be

Promomateriaal

Ook voor ons promomateriaal hebben we niet stil 
gezeten. Er werden nieuwe folders gemaakt, een 
nieuwe banner en de facebookpagina werd ook aan-
gepast. De onthaalbrochure werd herwerkt, er zijn 
nieuwe visitekaartjes en onder alle mails staat nu een 
elektronische handtekening. Alles staat in de nieuwe 
huisstijl zodat we herkenbaar worden, met ons logo 
duidelijk zichtbaar. Als kers op de taart hebben we nu 
ook een eigen QR code waardoor je rechtstreeks op 
onze website komt.

In de toekomst zal je ook op het domein die herken-
baarheid hebben. Alle bewegwijzering wordt in een 
nieuw jasje gestoken mét alle herkenbare symbolen. 
Zie je ergens groene of blauwe bollen, een groen 
vierkant, dan weet je dat dit van De Witte Mol is.
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Afscheid van Carlo
Lieve Carlo, 

Je kwam enkele jaren geleden naar onze leefgroep 
om wat rust op te zoeken. Na al die vele jaren van 
fratsen en deugnieterij, kon je dat echt wel gebruiken.

We leerden je kennen als een graag geziene kerel. 
Overal waar je kwam was er wel iemand die jou 
kende.

Wij herinneren jou vooral als een héél lieve man, met 
je eigen willetje. Dankbaar voor wat we jou konden 
bieden.

Dementie speelde je parten, wat voor jezelf en 
jouw omgeving niet altijd gemakkelijk was. Maar die 
glimlach, de ‘ik gaan meej’ op z’n Reties, de specu-
laaskoek die jouw petekind voor ons maakte, zullen 
wij nooit vergeten. Die lekkere speculaaskoek was 
één van de laatste lekkernijen waar je op het einde 
van je leven nog echt hebt van kunnen genieten.

 Wij trekken ons dan ook op aan die schitterende 
momenten en het weten dat je een héél mooi leven 
hebt gehad met een liefdevolle familie. Het is leuk om 
die verhalen te horen van Annie en Martine, en van 
uwe maat Staf.

 

Je blijft voor altijd in het hart van alle Korreltjes.



Activiteitenkalender

Vrijwilligers vacature

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

Wijnverkoop
Onze wijnverkoop start in oktober 2020 

en loopt door tot augustus 2021

Nieuw dit jaar
Proefpakketten

TUINVRIJWLLIGER

Ook onze tuintjes hebben te lijden gehad door Corona.

Tijdens de lockdown konden onze vele vrijwilligers niet langs komen.  
Daarnaast werden onze medewerkers van het Technisch Team inge-
zet voor andere nodige taken.  Ook voor leefgroeppersoneel was er 
geen ruimte om dit te doen.

Daarom zijn we op zoek naar mensen die alleen of samen met 
anderen onze tuintjes onderhanden willen nemen.  We spreken dan 
voornamelijk over onkruid wieden, klein snoeiwerk, gras maaien,   
bladeren bij elkaar vegen, borstelwerk, ...

Lijkt dit iets voor jou? Of ken je iemand die ons graag wil helpen?  

Laat het dan zeker weten, via vrijwilligers@mol.stijn.be                                                     
of via 014 34 63 70

10/11 herdenkingsmoment

19/12 kerstviering


