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VOORWOORD
Beste Lezer,
We zijn blij dat we u via het lezen van dit Cirkant
jaaroverzicht 2019 kunnen ontmoeten. Misschien
bent u vertrouwd met de werking van het Orthoagogisch Centrum Cirkant, of misschien is dit
boekje de figuurlijke open deur waarlangs u voor
het eerst een blik werpt op de voorziening. Of
u zich nu met de eerste, dan wel met de tweede
groep lezers verwant voelt, we hopen dat de hierna volgende lectuur u een “licht verteerbare” inkijk
biedt in het hart van de organisatie.
Binnen de sector ‘zorg voor mensen met een beperking’, is het in Aartrijke gelegen OC Cirkant een
dynamische zorgpartner die vergund is door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De aangeboden dienstverlening
voor volwassenen is heel ruim en gaat van intensieve woonondersteuning, naar dagondersteuning, begeleid wonen tot algemene begeleiding en
ondersteuning via heel laagdrempelige zorg.
Wanneer dit jaaroverzicht voor u een eerste kennismaking is met de voorziening, dan willen we u

ook graag onze website en onze facebookpagina
aanbevelen. Samen met ons 4-maandelijks tijdschrift “Cirkrant” bieden ze u een nog ruime inkijk
in alle facetten van de organisatie.
In dit jaaroverzicht 2019 pogen we u via 7 werkwoorden mee te nemen in de aanstekelijke “OC
Cirkant dynamiek”.
Naast een aantal uitgediepte onderwerpen, lichten
we u in over hoe OC Cirkant
• vernieuwt
• communiceert
• netwerkt
• activeert
• ondersteunt
• en zorg kleurt
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Dan kunnen
we u enkel aanmoedigen om deze eerste bladzijde
snel om te slaan en verder te lezen.
We wensen u veel leesplezier en een aangename
ontdekkingstocht doorheen OC Cirkant!
>>Ria Vanhoorne, Algemeen directeur
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SPECIAL OLYMPICS
Nagelbijtend. Zo spannend zijn de wedstrijden op de Special Olympics soms. Zeker als we aan het supporteren zijn voor Laure, Patrick, Geert, Serge, Steven of Bram van dagcentrum Horizon. Voor de tweede keer op
rij hebben onze atleten het beste van zichzelf gegeven op dit vierdaags evenement. Deelnemers en begeleiders hadden fantastische dagen en de sfeer was super, zowel op als naast het veld! Geert behaalde twee
zilveren medailles bij het paardrijden, Laure haalde zilver en brons bij het stappen. Steven won zilver bij het
bowlen. Bram haalde een verdienstelijke vierde plaats bij het kogelstoten. And last but not least, de voetbalsterren van OC Cirkant, Tordale en Oranje wonnen de beker voor de fair-play ploeg! De atleten kijken dan al
reikhalzend uit naar de volgende editie.

WATERFUN
Drastische temperaturen vragen om drastiche
maatregelen. De bloedhete zomer van 2019
zorgde er voor dat de collega’s van Cirkant het
initiatief genomen om wat verkoeling te zoeken. Tijdens een groot gezamenlijk watergevecht, met zowel medewerkers als bewoners,
konden we de nodige afkoeling vinden. Iedereen was kletsnat, wat zorgde voor verkoeling,
maar vooral ook voor hilariteit. Goed voor het
lichaam, maar vooral ook voor de teamspirit.

INFOSESSIE TILLEN & HEFFEN
Het team van kinesisten van Cirkant is reeds
jaar en dag expert op vlak van het ergnomisch
tillen en hanteren van zorgbehoevenden. Die
kennis wil men graag delen met iedereen die
met dergelijke situaties te maken krijgt. Samen
met Goed!, thuiszorgwinkel, organiseerden wij
dan ook een infosessie op donderdagavond 24
oktober. De vele deelnemers waren alvast enthousiast over de aangeleerde technieken en de
praktische hulpmiddelen.

EXPRESSIEGROEPJE
2019 is het geboortejaar van het nieuwe expressiegroepje. Enkele medewerkers van het
dagbestedingsteam gaan samen met een groep
cliënten aan de slag met allerhande vormen van
expressie. Een toneelvoorstelling, dans, rollenspel, ... . Alles komt aan bod. Het is niet enkel de
bedoeling om plezier te maken, het doel is om
bewoners op een leuke manier te laten bijleren.

DAG VAN DE ZORG
Op zondag 17 maart 2019 stonden alle deuren
van Cirkant open voor het grote publiek tijdens
Dag van de Zorg. Tal van bezoekers leerden ons
beter kennen. Zo konden ze een leefgroep bezoeken, zien wat er gebeurt in een atelier en
konden ze zelf proeven van geblixte voeding.
Als klap op de vuurpijl krijgen wij de journalisten van Focus-WTV op bezoek, met een heuse
reportage op regionale TV tot gevolg. Top!

VAKANTIE AAN ZEE
Het hoogtepunt van het jaar voor heel wat bewoners, begeleiders en vrijwilligers, is toch wel ‘Vakantie aan
zee’. In september is de Belgische kust de place-to-be voor Cirkant. Daar geniet men van zon, zee en strand,
van gezonde lucht, leuke uitstappen, lekker eten en heel veel toffe momenten samen. Begeleiders en het
team van de dagbesteding zorgen voor de nodige verstrooiing, met fotozoektochten, uitstapjes naar Plopsaland, muziek en zelfs echte flashmobs op de dijk. Als dat niet de beste week van het jaar is :-).
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UITGELICHT | ACTIEF OP DE LEEFGROEP
In OC Cirkant is er heel wat bedrijvigheid
op vlak van dagbesteding. Niet enkel in
de dagbestedingslokalen, het belevingsbos of in de ruimere omgeving, maar ook
in de leefgroepen zelf valt er heel wat te
beleven. Er wordt steeds gewerkt vanuit
de visie van ‘zorg op maat’. Een cliënt
doet enkel wat aansluit bij zijn mogelijkheden, noden en interesses. Er wordt ook
rekening gehouden met het aankunnen
van de betrokken cliënt op vlak van prikkels, groepsleven, taakspanning ... Dagbesteding moet leuk en verrijkend zijn.

cliënten kijken liever TV of trekken zich
graag eventjes terug in de eigen kamer.
‘Niets doen’ moet ook kunnen … al is het
maar om uit te blazen na een therapie.

Sommige cliënten met diep verstandelijke en motorische beperkingen vragen
constant ondersteuning om geactiveerd
te worden. Voor deze cliënten is het bewust zoeken naar een goed evenwicht
tussen rustmomenten en activering. In
het aanbod van ‘belevingsgerichte activiteiten’ is een ‘basaal bad’ een vaak
gesmaakte activiteit. De cliënt geniet
Wat valt er zo allemaal te beleven als van een bad, dat eerder gericht is op
je de verschillende leefgroepen door- ontspanning, dan op lichaamshygiëne.
Het is een totaalbeleving met sfeerkruist?
Sommige cliënten zijn zelf graag crea- volle muziek op de achtergrond, getief bezig: bvb. haken en breien, tekenin- dimde lichten en de aromastreamer
gen inkleuren, schilderen,… en vragen die een aangename geur verspreidt.
daarbij niet altijd begeleiding. Meezingen met Ment TV, karaoke, dansen op In sommige leefgroepen is er een speeen favoriete CD, … kan voor een gezelli- cifieke ruimte ingericht als mini-snoege drukte zorgen in de leefgroep. Andere zelruimte of belevingslokaal. In de ge-

borgenheid van de leefgroep kunnen
hand- en voetmassages gegeven worden of kan gebruik gemaakt worden van
lichaamsgericht stimuleringsmateriaal,
bv. trilapparaatjes, een haardroger gebruiken om de warmte te ervaren, …
Cirkant doet inspanningen om het aanbod op vlak van dagbesteding te blijven
verruimen. Voor belevingsgerichte activiteiten houden we o.a. voeling met het
Vlaams Samenwerkingsverband voor
Basale Stimulatie (VSBS).

UITGELICHT | WABLIEF? GEHOORSCREENING
Twee keer per jaar organiseert de logopediste een ‘screeningsweek’ om het
gehoor van cliënten te controleren.
Cliënten die normaal horen worden
vijfjaarlijks getest, cliënten met een gehoorverlies of een verhoogd risico op
een gehoorverlies worden driejaarlijks
getest.
Sinds 2013 is er een samenwerking
tussen OC Cirkant en de dienst NeusKeel-Oor van het AZ Sint-Jan in Brugge.
Tijdens de screeningsweek komt een audiologe naar OC Cirkant om de cliënten
in hun vertrouwde omgeving te testen.
De audiologe brengt een toestel mee
waarmee zij het gehoor van de cliënten
kan testen zonder dat zij daarvoor actief
moeten meewerken. We kijken dus niet
naar de reactie van de cliënten, maar het
toestel meet zelf of iemand goed hoort.
Als het resultaat van deze screening niet
goed is, test de logopediste de cliënt op
een ander moment in het audiolokaal

van de voorziening. Dit doet ze met een
gewone gehoortest zoals wij die kennen,
maar dan met aangepaste testgeluiden
(bv. blaffende hond, huilende baby).
Waarom is dit belangrijk?
Geluid speelt een belangrijke rol in het
leven van elke mens. Onze cliënten functioneren op zintuiglijk niveau, waardoor
goed werkende zintuigen voor hen van
groot belang zijn. Daarnaast is een gehoorverlies opmerken bij onze cliënten
ook niet eenvoudig. Gehoorstoornissen
zijn niet zichtbaar en het gevaar bestaat
dat het verminderde reactievermogen
verkeerd wordt geïnterpreteerd. Heel
wat gedragingen die frequent voorkomen bij personen met een gehoorverlies
zijn immers gelijkaardig aan die van een
algemene achteruitgang, dementie en
gedragsproblemen. De cliënt reageert
trager op geluiden en stemmen, schrikt
als je hem/haar langs achter benadert, ...
Dankzij deze testen kunnen wij sneller
problemen detecteren en aanpakken.

UITGELICHT | VILLA HORIZON
Sinds november 2019 wonen Filip,
Geert, Serge en Laure tijdens de week
in Villa Horizon. Een huis langs de straat,
direct aanpalend aan ons domein. Tijdens de week gaan zij overdag naar
Horizon en gaan ze, na hun ‘werkdag’,
samen met een begeleider naar de villa.
In het weekend gaan ze terug naar huis.
We zijn nu enkele maanden verder en
we horen alleen maar positief nieuws
vanuit de Villa. Tijd dus om het hen even
te gaan vragen.
Ik heb het geluk dat ik even langs de
achterdeur kan binnenglippen en zo zie
ik direct de gemoedelijke sfeer die er
hangt. Gelukkig ziet iedereen het zitten
om even met zijn activiteit te staken om
mijn vraagjes te beantwoorden.

Geert vindt dan vooral de tijd op zijn
laptop leuk. Filip zit liefst van al aan de
tafel waar hij alles goed in de gaten kan
houden. Laure laat weten dat ze heel
tevreden is over de toffe begeleiders.
Iedereen vindt het ook leuk wanneer er
eens iets extra gedaan wordt, zoals gaan
biljarten, naar de bib, frietjes gaan eten,
bezoek, aperitieven, … Er staan ook nog
heel wat andere activiteiten op de planning, maar er wordt vooral uitgekeken
naar een eerste barbecue in de tuin!

Het alleen wonen vinden de bewoners
prima. Ze helpen graag een handje bij
de huishoudelijke taken. Iedereen zorgt
er zelf ook voor dat zijn kamer proper is.
Al vindt Laure dat de bureau van Geert
er toch wat slordig bij ligt; maar Geert
Rond de tafel alleen maar welgezinde heeft dan ook heel veel papierwerk.
mensen, die trots zijn op de stap die ze De bewoners kregen de nodige vorming
hebben gezet in hun leven. Op de vraag rond veiligheid en brand en indien er na
hoe het verloopt in de villa, is iedereen 21u30 - want dan vertrekt de begeleienthousiast. Serge geeft aan dat hij hier der - extra ondersteuning nodig is, dan
op zijn gemak naar de TV kan kijken. bellen de bewoners naar de nachtdienst,

die binnen de vijf minuten in het We kunnen alleen maar besluiten
huis aanwezig kunnen zijn.
dat de sfeer goed zit. Ik laat hen dan
ook met een gerust hart achter zoOp de vraag “Wie is er de grootste dat ze aan het avondmaal kunnen
snurker?” krijg ik het antwoord dat beginnen.
er niemand luid snurkt, maar dat
sommige onder hen wel eens een We hopen ook binnenkort, Steven,
luide scheet laten. Waarop iedereen de vijfde bewoner te verwelkomen.
spontaan begint te lachen.

UITGELICHT | HUIS 4
Dat 2019 een bijzonder jaar was voor
OC Cirkant, daar zijn we allemaal van
overtuigd. Naast de vele initiatieven en
evoluties in de zorg en ondersteuning
voor mensen met een beperking, is er
ook een grote stap gezet in de verdere
vernieuwing van de infrastructuur van
de organisatie.
Daar waar de site van OC Cirkant voorheen enkel werd benut in functie van
de zorg voor volwassenen met een beperking, neemt het terrein vanaf de ingebruikname van Huis 4 stapsgewijs de
functie van een gemengde zorgsite aan.
De realisatie van Huis 4 vormt de eerste
fase binnen dit transitieproces.
Huis 4 voorziet in een gemengde bewoning en huisvest naast de cliënten
van 3 leefgroepen, de overkoepelende medische en technische dienst van
OC Cirkant, maar ook 10 bewoners van
assistentieflats van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. Dit ge-

mengde karakter van de bewoning op
het terrein van OC Cirkant biedt extra
mogelijkheden van samenwerking, ontmoeting en inclusie van mensen met bijzondere zorgnoden.
Om haar expertise rond personen met
een verstandelijke beperking met enerzijds gedragshantering en anderzijds
sterk medische zorg ten volle te kunnen
uitbouwen, worden de plannen van de
drie leefgroepen in Huis 4 expliciet vanuit dit perspectief uitgetekend. De infrastructuur krijgt vorm, vertrekkend van
de bijzondere noden van de toekomstige bewoners. De omgeving rondom het
Huis wordt maximaal benut in functie
van de bewoners en hun comfort.
Voor de leefgroepen waar gedragshantering belangrijk is, wordt extra aandacht besteed aan mogelijkheid tot individuele zorg, binnen een veilige setting.
Voor de bewoners waar medische zorg
de prioriteit krijgt, wordt extra aandacht

besteed aan alle infrastructuur die de
zorg kan ondersteunen. Plafondliften,
hooglaagbaden en audiovisueel toezicht worden voorzien.
2019 was een heel bijzonder jaar, omdat
de eerste spadesteek voor de realisatie van Huis 4 op 7 mei werd gevierd in
aanwezigheid van alle partners in het
bouwverhaal; VZW Organisatie Broeders van Liefde, OC Cirkant, cliënten en
hun netwerk, personeel en de gemeente
Zedelgem. Sindsdien groeit het gebouw
letterlijk de grond uit. De ingebruikname wordt verwacht in het najaar van
2021.

CIRKANT VERNIEUWT

CIRKANT VERNIEUWT
OC Cirkant staat niet stil en ook in 2019 werden weer enkele grote stappen gezet in de evolutie van Cirkant. In een sector die ondergeven is
aan fluctuerende omstandigheden, vooral omwille van de naweeën en
de onzekerheden die de Persoonvolgende Financiering teweeg hebben
gebracht, ijveren wij ervoor om vooruit te gaan. Dit doen we steeds weldoordacht, zonder sprongen in het diepe en steeds met het welzijn van
cliënten en medewerkers op de eerste plaats.

UITBREIDING
DAGBESTEDINGSPROJECTEN
Elk jaar evolueert ons aanbod dagbesteding. Naast een aantal ‘klassiekers’
blijven we ook steeds zoeken naar vernieuwing en vooral naar het verder uitwerken van een samenwerking met de
ruimere samenleving. Zo werden er o.a.
in 2019 huifkartochen georganiseerd,
werden de eerste expressiegroepjes een
feit en werd er binnen in het gebouw zelf
een heuse lentetuin aagelegd.

COLLECTIEF OVERLEGORGAAN &
FAMILIERAAD
Het Collectief overlegorgaan wordt elke
vier jaar opnieuw samengesteld. De
nieuwe ploeg bestaat uit een mooie mix
van ervaren en nieuwe leden.
Bovendien telt Cirkant ook nog twee
familieraden: één familieraad voor de
leefgroepen en één familieraad voor Horizon. Beide familieraden brengen bewindvoerders samen en wisselen informatie uit over de dagelijkse werking en
het zorgaanbod in Cirkant.

NAH
OC Cirkant richt zich sinds 2019 op de zorg voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Concreet gebeurt dit in een specifieke leefgroep, die
multidisciplinair omkaderd wordt door begeleiders, dokters, verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten, die hier voor opgeleid worden.
OC Cirkant richt zich voornamelijk op personen met NAH met een intensieve ondersteuningsnood. De accommodatie en de expertise die we verwierven bij de doelgroep van volwassenen met diep meervoudige beperkingen, kan hier ook ingezet
worden, weliswaar zonder onrecht te doen aan de eigenheid van een persoon met
een niet-aangeboren hersenletsel. Hiervoor wordt er samengewerkt en afgestemd
met de betrokken ziekenhuizen en revalidatiecentra. Om op de hoogte te blijven
van de evoluties, is er ook vertegenwoordiging van Cirkant in de stuurgroep en de
kennisgroep van Synaps 2.0.

CIRKANT VERNIEUWT

AANPASSING INFRASTRUCTUUR
OC cirkant beschikt sowieso over infrastructuur aangepast aan de verschillende zorgvragen van bewoners. Zo zijn de badkamers uitgerust met hoog-laag baden, hooglaag douchebrancards en op enkele leefgroepen - met de grootste verzorging - wordt
gewerkt met plafondtilliften. Er zijn ook aangepaste toiletstoelen beschikbaar. Daarnaast zijn ook gewone passieve of actieve tilliften aanwezig op de leefgroep waar nodig.
In 2019 werd er echter nog meer ingezet op de aanpassing van de infrastructuur ten
behoeve van de cliënten en de medwerkers.
Ook enkele algemene leefgroepen werden zelfs aangepast. Bewoners die nood hebben aan minder prikkels, kunnen zo genieten van kamerbegeleiding of krijgen hun
eigen ‘plekje’ op de leefgroep. Deze plekjes moeten vaak aangepast worden zodat
alles zo veilig mogelijk kan verlopen. Er is eveneens een prikkelarme ruimte voor
bewoners die hier echt nood aan hebben op bepaalde momenten. Bepaalde leefgroepen zijn extra gecompartimenteerd in functie van de zorgvraag van bewoners.
Denk maar aan een veranda, aparte ruimte(s) op de leefgroep, … Ook buiten kunnen bepaalde bewoners even tot rust komen of alleen zijn in een individueel tuintje
of terrasje.

CIRKANT GROEIT
OC Cirkant vernieuwt niet alleen wat al bestaat, we groeien ook. Met
de komst van Villa Horizon en de start van de nieuwbouw van Huis 4,
wordt het steeds duidelijker dat het terrein verandert. En niet enkel het
terrein verandert, ook de invulling wijzigt. De komst van Vivendo en de
toekomstplannen zorgen ervoor dat dit een echte zorgsite wordt.

START NIEUWBOUW HUIS 4
Op 7 mei werd de eerste spadesteek van
Huis 4 gevierd met het planten van een
wensboom. Dit in aanwezigheid van alle
partners in het bouwverhaal: VZW Organisatie Broeders van Liefde, OC Cirkant,
cliënten en hun netwerk, personeel, de
gemeente Zedelgem & Vivendo. Sindsdien groeit het gebouw uit de grond. De
ingebruikname wordt verwacht in het
najaar van 2021.

CIRKANT GROEIT
CIRKANT GROEIT

VILLA HORIZON
Met villa Horizon konden we een antwoord bieden op de vraag die al jaren
leefde bij enkele ouders van cliënten
dagondersteuning, namelijk de vraag
naar woonondersteuning binnen de veilige en bekende omgeving van OC Cirkant. Toen de alleenstaande woning op
het domein te koop kwam, hebben we
dan ook niet getwijfeld. De huiselijke
sfeer en de kleinschaligheid zijn een extra troef.

CIRKANT ALS ZORGSITE
Het terrein van OC Cirkant zit sinds 2019 in een transitieperiode. Daar waar de site
van OC Cirkant voorheen enkel werd benut in functie van de zorg voor volwassenen
met een beperking, neemt het terrein vanaf 2021 stapsgewijs de functie van een gemengde zorgsite aan. Cliënten van OC Cirkant en bewoners van flats van de sociale
huisvestingsmaatschappij Vivendo zullen er hun thuisbasis vinden.
In een later stadium komen hier ook seniorenflats en sociale huisvesting zonder
bijzondere doelgroep bij. Voor de gemeente Zedelgem betekent de realisatie van de
zorgsite in Aartrijke de praktische uitwerking van het doelgroepenplan voor bewoning in de gemeente Zedelgem.
De meerwaarde van deze zorgsite is evident. Daar waar inclusie van personen met

beperking in de maatschappij veel hindernissen ondervindt, wordt er hier voor gekozen om de maatschappij in de voorziening te brengen. Er worden gezamenlijke
rust- en ontmoetingszones gecreëerd waardoor interactie tussen de diverse bewoners op het terrein wordt aangemoedigd. Daarenboven wordt infrastructuur op een
efficiëntere wijze ingezet voor een grotere groep mensen. Ook wordt de expertise
en ondersteuning vanuit OC Cirkant gedeeld met een ruimere doelgroep en biedt
de sociale huisvesting op het terrein kansen tot uitwisseling en vrijwilligerswerk
voor de bewoners op de site.

CIRKANT COMMUNICEERT

CIRKANT COMMUNICEERT
Communicatie is onzettend belangrijk. OC Cirkant heeft ook in 2019
verder geïnvesteerd in het verbeteren van de communicatiekanalen en
het zoeken naar nieuwe manieren om mensen te bereiken. Ook in 2020
wordt hier uiteraard verder op ingezet.

LEVE FACEBOOK
Met onze Facebook-pagina willen we nog meer dan voorheen - de kleurrijke
momenten delen met ouders, familie,
vrienden, ... . Maar ook dagdagelijkse
momenten krijgen er een plek. Zo werd
in 2019 ‘Het leven zoals het is ...’ ingevoerd, waarbij elke leefgroep gedurende
enkele weken de gewone gang van zaken op de leefgroep fotografeert.

DEELNAME JOBSTUDENTENBEURS
De communicatie met jobstudenten en
dus toekomstige potentiële medewerkers, kreeg een boost door de deelname
aan de jobstudentenbeurs, die de gemeente Zedelgem organiseert. OC Cirkant gaat vanaf nu ook proactief op zoek
naar de juiste contacten.

CIRKANT IN DE PERS
In de Krant van West-Vlaanderen was
er alvast geen ontwijken aan: OC Cirkant profileert zich meer dan ooit als
een open voorziening, waar men welkom is. Met tal van artikels en foto’s in
deze krant en in vele andere nieuwsmedia, kunnen we zeggen dat we ook daar
op vlak van communicatie een sprong
vooruit hebben gemaakt. De kers op de
taart was daar zeker en vast de prachtige reportage van Focus-WTV in kader
van de Dag van de Zorg.

CIRKANT COMMUNICEERT

DAG VAN DE ZORG ALS INFOMOMENT
Om te kunnen communiceren, moet men weten wie we zijn. OC Cirkant is enorm
geëvolueerd in de afgelopen jaren en dat wilden we ook graag laten zien aan de
buitenwereld. Tal van nieuwsgierigen kregen op zondag 17 maart dan ook een blik
achter de schermen van de voorziening. We hebben dat moment dan ook meteen
aangegrepen om te communiceren met potentiële medewerkers, jobstudenten, stagiairs, vrijwilligers, ... . Verschillende infostandjes, bemand door enthousiastelingen,
zorgden ervoor dat iedereen correct en op de juiste manier geïnformeerd werd over
de mogelijkheden binnen Cirkant. Een absoluut succes!

CIRKANT NETWERKT
2019 stond in teken van samenwerking voor OC Cirkant. Sterke partnerships zorgen ervoor dat we sterker staan en op een efficiënte manier samen verder komen. We geloven in de kracht van ‘de handen in
elkaar slaan’ en we willen, door te netwerken, onze toekomst verder
uitbouwen.

OPSTART HOE!-NETWERK
Het HOE!-netwerk - een samenwerking
tussen OC Cirkant, O’zon, Tordale en
MFC Rozenweelde - is ontstaan vanuit
de vaststelling dat er nog steeds te veel
mensen de weg niet vinden naar gepaste ondersteuning. Met het HOE!-netwerk wil men de drempel dan ook zo
laag mogelijk maken. Elke vraag die ook
maar enigszins aanleunt bij de thematiek waar de organisaties elke dag mee
bezig zijn, is van harte welkom.

CIRKANT NETWERKT

INTENSIEVERE SAMENWERKING VIA LOCANET
OC Cirkant werkte in 2019 intensiever samen met St-Jan de Deo en St-Idesbald
om zo het zorgaanbod voor personen met een verstandelijke beperking in Centraal
West-Vlaanderen te versterken.
Door onderling af te stemmen en de banden nauwer af te stemmen, ijverden we
ervoor om mensen op zoek naar ondersteuning nog beter van dienst te zijn en vlugger de gepaste zorg te bieden. St-Idesbald, St-Jan de Deo en Cirkant bieden samen
woon- en dagondersteuning aan een heel diverse doelgroep. Elke voorziening heeft
zijn eigen accenten en expertise. Het onderling samenwerken en het uitwisselen
van die expertise via het locanet is dus sowieso een grote meerwaarde.

CIRKANT NETWERKT

DE EERSTELIJNSZONE
De sector welzijn heeft een veelvoud van afkortingen in haar jargon. ELZ, de eerstelijnszone, is er één van die in 2019 een concrete invulling kreeg. Als onderdeel van
het welzijnsbeleid binnen Vlaanderen wordt steeds meer aandacht besteed aan zorg
via de reguliere kanalen. Onder het motto, gespecialiseerde zorg waar het niet anders kan en gewone zorg waar mogelijk, worden zorgpartners uit de eerstelijnszorg
het eerste aanspreekpunt voor elk van ons. OC Cirkant werkt binnen de eerstelijnszone WE40. Ze omvat de gemeenten, Zedelgem, Oostkamp, Beernem en Jabbeke.
OC Cirkant neemt deel aan het overleg in kader van het aanbieden van Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (RTH) aan personen met een vermoeden van beperking. In 2019
werd de basis gelegd van dit samenwerkingsverband. Structuren werden gevormd
en vanaf 2020 worden diverse vraagstukken onder de loep genomen, om te komen
tot een transparante samenwerking tussen verschillende diensten in de regio.

BEZOEKEN & RONDLEIDINGEN
Heel wat mensen kennen Cirkant, maar
hebben geen idee van wat er zich achter de gevel afspeelt. Naast de vele bezoekers op de Dag van de Zorg, hebben
wij dan ook onze deuren opengezet voor
tal van organisaties en verenigingen.
Tijdens hun bezoek stellen we de voorziening voor, vertellen we wat we doen,
voor wie en hoe. Indien mogelijk sluiten
we af met een rondleiding. Keer op keer
zijn bezoekers aangenaam verrast.
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CIRKANT ACTIVEERT
Er is altijd beweging in OC Cirkant. De bewoners zijn onderweg naar de
ateliers of een andere activiteit, op de leefgroep maken ze een heerlijke
verwennerij, in de kiné wordt de conditie op peil gehouden, .... Neen,
nooit een doods moment. Wij vinden het van belang om zowel bewoners, deelnemers, als medewerkers actief te houden.

MEIMAAND FIETSMAAND
Fietsen is goed voor het milieu, goed
voor de slanke lijn, en het is goedkoop.
Na een drukke werkdag kom je fietsend
helemaal ontspannen thuis. Bij OC Cirkant willen we dan ook fietsen stimuleren. Wie fietsend naar het werk kwam in
de maand mei, kon per rit een stempel
verkrijgen en kon daarmee kans maken
op tal van leuke prijzen. De actie was een
groot succes en kreeg heel wat collega’s
op de fiets.

ZWERFVUILACTIE
Sinds vorig jaar nemen de cliënten van Horizon, samen met andere verenigingen,
deel aan de strijd tegen het zwerfvuil in de gemeente. Ze hebben hiervoor twee bermen ‘geadopteerd’, die ze elke twee maanden vrij maken van afval. Goed voor het
mileu, maar ook voor de cliënten.
Naast de bewustwording die dit teweeg brengt bij de deelnemers, zorgen we er met
deze activiteit ook voor dat het netwerk van de cliënten uitgebreid wordt. Ze ontmoeten anderen en leren samenwerken. De zwerfvuilacties dragen ook bij tot een
betere algemene conditie van onze cliënten. Zonder er echt bij stil te staan, zijn ze
in beweging. Maar de grootste meerwaarde, zit in iets heel eenvoudigs. Onze cliënten kunnen hun steentje bijdragen, ze voelen zich nuttig en gewaardeerd. Dit geeft
hun zelfvertrouwen en eigenwaarde een enorme boost, wat dan weer bijdraagt tot
een betere kwaliteit van leven. En laat dat nu net de kern zijn van onze alledaagse
opdracht.
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RUIMER AANBOD DAGBESTEDING
Het aanbod van activiteiten voor de cliënten van Cirkant lijkt eindeloos. In 2019 werd
er echter - naast het reeds vernieuwde reguliere aanbod - aan de slag gegaan met
activiteiten die ‘s avonds of in het weekend plaatsvinden. Voor een aantal cliënten
bleek dit alvast een meerwaarde. Daarnaast zijn er ook heel wat enthousiaste medewerkers die flexibel inspelen op wat zich aanbiedt. Zo wordt er bij sneeuw wel een
heus sneeuwballengevecht georganiseerd of keken we met zijn allen naar de Rode
Duivels op een groot scherm met de nodige versnaperingen bij de hand, …

CIRKANT ONDERSTEUNT
OC Cirkant staat voor je klaar. Of je nu een medewerker bent, een bewoner of een ouder, familielid of bewindvoerder, OC Cirkant wil je optimaal ondersteunen. Dit doen we op diverse manieren, maar steeds met
de nodige dienstbaarheid.

UITBREIDING SOCIALE DIENST
In 2019 hebben wij beslist om verder te investeren in de sociale dienst. Het netwerk,
zoals ouders, familie, bewindvoerders, zijn immers onze belangrijkste partners in de
zorg voor de cliënten.

GROEPSLOGO
Naast de individuele sessie met de logopedisten, wordt er sinds kort ook wekelijks
logopedie in groep aangeboden aan een aantal cliënten die hier baat bij hebben. De
onderlinge interactie zorgt voor een extra troef tijdens de sessies. De originaliteit
van de aanpak van het logopedisten-team is noemenswaardig.

Zo zullen de medewerkers van de sociale dienst vaker aanwezig zijn, waardoor we
een betere permanentie kunnen verzekeren tijdens de week. Er werd ook beslist om
een vaste maatschappelijk werker te koppelen aan een leefgroep zodat de netwerken terug een vast en vertrouwd aanspreekpersoon hebben. Op die manier dragen
wij bij aan kwalitatieve zorg.

CIRKANT ONDERSTEUNT

OUTREACH
Vanuit onze expertise bieden wij ambulante en mobiele begeleiding aan personen
met een beperking en hun netwerk. Dit kan eventueel via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Daarnaast zetten we ook in op kennisoverdracht naar andere zorgverleners toe. In 2019 werd hier nog intenser op ingezet.

CIRKANT ONDERSTEUNT

ZINZORG & PASTORAAT
2019 was opnieuw op een eigentijdse en
bewonersgerichte manier verbindend.
Samen met heel wat personeel en vrijwilligers werd de vriendschapssjaal gebreid als verwijzer naar onze Stille ruimte. We waren solidair met Rwanda in de
Zuidactie en tijdens het creatief atelier
werkten we rond Pasen, de herdenkingsviering en de Advent. In het zingevingsgroepje gingen we aan de slag met
de Spiritwijzer het spel. De belevingsgerichte adventswandeling was sfeervol
en het jaar werd afgerond met Kerst in
‘t klein in samenwerking met de dagbesteding.

ADVIESRAAD 45+
De Adviesraad 45 plus is een interne adviesraad waarin een tiental medewerkers uit
verschillende diensten zetelen, samen met een directielid en een lid van het Comité
Preventie en Bescherming op het Werk. Alle leden hebben een leeftijd van 45 jaar
of ouder. Minstens 2 keer per jaar komt deze adviesraad samen. Zij organiseren
onder andere acties die alle medewerkers ten goede komen. De actie Meimaand,
Fietsmaand is er een mooi voorbeeld van. In 2019 stimuleerde de Adviesraad 45 plus
ook elke dienst om stil te staan bij de energiegevers en energievreters om zo beter
om te gaan met werkdruk.

KORTOM, OC CIRKANT
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