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ZORG
Toename van zorgzwaarte –
verhoogde bewustwording …
Zorgzwaarte is een hot topic. Bethanië heeft zich stap voor stap georganiseerd om een flinke zorgzwaarte
aan te kunnen. Dit zien we aan een
uitgebreide weekendwerking, het
Leer-Arbeidscentrum als alternatief voor jongeren zonder school,
een proactief en curatief beleid op
vlak van agressie, studiowerking …
Deze initiatieven werken in ons voordeel, maar we dreigen ook terecht te
komen in een vicieuze cirkel: hoge
weekendbezetting, langere verblijfsduur bij gebrek aan een gezinscontext of vervolghulp, meer incidenten,
een te hoog aantal jongeren dat niet
of nauwelijks naar school kan. De
voegen kraken soms. Daarom zetten
we in het strategisch plan hoog in op
dit thema. Enerzijds betrekken we de
clusters intensiever bij aanmelding
en anderzijds maken we de inzet van
personeel middelen objectiveerbaar
en transparant. Dit zijn belangrijke
oefeningen die we in 2017 verder
zetten. Dit heeft impact zowel op
het welzijn en de resultaten die we
kunnen halen met onze jongeren,
als op de arbeidstevredenheid van
de medewerkers.
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De doorstart van een team
met enkel mobiel ambulant
hulpaanbod …
Midden 2015 werd een team opgestart met als opdracht mobiele of ambulante zorg te organiseren voor kinderen of jongeren met gedrags– en
emotionele moeilijkheden. Het gezin,
de eigen context, het eigen netwerk
vormen zowel het uitgangspunt als
de oefenplaats voor het herstel van
het gewone leven. Aan de oorsprong
van dit team ligt de ervaring en wetenschap dat vroeg en in eigen context tussenkomen intensievere residentiële zorgnood kan voorkomen. In
2016 bestond dit team uit 3 mobiele
werkers indien nodig aangevuld met
een teambegeleider, hoofdopvoeder, psycholoog of therapeut uit de
residentiële werking. Binnen deze
samenstelling zoekt men moedig de
weg in het werken over takenpakketten heen, op basis van kwaliteiten,
affiniteiten en expertise. Het team
draagt samen 12 tot 14 casussen (afhankelijk van intensiteit). Sinds de opstart in 2015 kon er voor 18 kinderen
in hun gezin (of andere verblijfplaats,
zoals een CKG) diagnostiek op maat
worden geboden. 12 kinderen en jongeren werden behandeld in hun eigen
gezin (of in een andere context, zoals
een internaat).
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2013

2014

Eerste ervaringen met gedeelde zorg in complexe
dossiers (intersectoraal
zorgnetwerk)
Opzet van dit programma is om per
regio 10 jongeren te traceren die
compleet vastlopen in de hulpverlening. De looptijd van deze vorm
van hulpverlening is zeven jaar per
jongere met een extra financiële
input tot €75.000 per jaar. Bethanië ondertekende met 32 andere contractanten een engagement
om deze manier van hulpverlening
vorm te geven. Het stevige samenwerkingsverband met een K-dienst
en een dienst voor contextbegeleiding maakt dat het jarenlang verblijf
in gesloten settings voor de betrokken jongeren voorzichtig en stap
voor stap kan omgezet worden in
het opnieuw opnemen van ontwikkelingstaken zoals schoolgaan, zelfzorg, zelfverantwoordelijkheid, versteviging van de relaties met familie.
Het traject blijft weliswaar fragiel en
kwetsbaar maar er is een begin gemaakt. Alle lof voor het intersectorale
behandelteam waarbinnen ieder op
eigen wijze een steen heeft verlegd.
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2016. Een boeiend jaar was het, best wel spannend
ook. In maart begon de nieuwe algemeen directeur.
De raad van bestuur gaf haar een heldere opdracht
mee: Bethanië meenemen op weg in een maatschappij in verandering en in een woelige maar ambitieuze
beleidsmatige context. Zoals dit jaarverslag getuigt,
namen we een jaar lang de tijd om onszelf te herontdekken. We deden dit in kleine groepen, in grote
groepen, met eigen personeel én met onze partners,
in huis en buitenshuis. Telkens met de twee sporen
zorg en organisatie als leidraad. Telkens vanuit de village gedachte: it takes a whole village to raise a child,
het kind kijkt over onze schouder mee. We dachten
na over onze golden circle, onze reden van bestaan
en hoe we dit best tot uiting brengen in onze zorg
voor onze kinderen en onze organisatie. We gingen
soms beklemmende discussies aan over leiderschap,
beter geïntegreerde zorg met meer aandacht voor
eigen en gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en inclusie. Discussies ook over wat we niet
meer willen. Maar hoe uitdagend het parcours ook

was, in december legden we ons strategisch plan
Bethanië zeilt scherp aan de wind neer. In december
vernamen we ook dat het Europees Sociaal Fonds
onze koers naar vernieuwing flink zou ondersteunen. Maar, het is niet aan ons om jullie te overtuigen.
In dit jaarverslag nemen diverse mensen het woord:
medewerkers, bestuurders, partners, ... Ze nemen je
mee elk op hun eigen manier. Zij zijn de verandering
die we met zijn allen willen. Laat het je welgevallen …

KAREN WIBAIL

LIEVE VAN DE WALLE

Voorzitter RvB

Algemeen directeur

meenemen op weg
“ Bethanië
in een woelige maar
ambitieuze politieke context
en in een maatschappij in
verandering.

”

TIJDLIJN STRATEGISCH TRAJECT
Innovatieve Arbeidsorganisatie & Strategisch Plan 2017 - 2022
Bestuur en DC maken een keuze:
een beleidscyclus met als richtsnoer
een strategisch plan.

ct van

September 2016: het eindprodu
de summit.

Een nieuwe
algemeen directeur …
JAC GEYENS

Bestuurder
Bethanië is van oudsher geen organisatie die
bij de pakken blijft zitten en wil snel de omslag maken naar een moderne organisatie die
met zelfsturende teams verantwoordelijkheden zo laag mogelijk bij de medewerkers wil
leggen om zo adequaat mogelijk in te spelen
op hulpvragen van gezinnen en jongeren. De
nieuwe directeur moet een inspirator en leider zijn in dit proces van transitie.
LIEVE VAN DE WALLE

Algemeen Directeur
Bethanië beschikt over een enorm potentieel,
medewerkers met bakken talent, inzicht en
durf. Medewerkers die terecht ook hoge verwachtingen hebben naar hun organisatie en
die popelen om mee na te denken over de
toekomst. Maar tegelijk is er ook schrik om
los te laten. Het is dan aan mij om vertrouwen
te geven, het beste in mensen naar boven te
halen en het terrein klaar te maken voor vernieuwing. Belangrijk is ook om aan te geven
dat het een hobbelig parcours wordt en dat
het helemaal OK is als medewerkers op weg
naar vernieuwing even het spoor bijster zijn.

In het voorjaar 2016 namen de raad van bestuur en de directie de
beslissing om een beleidscyclus te installeren met als richtsnoer
een strategisch plan. Een strategisch plan maakt het makkelijk
om fundamentele keuzes die op onze weg komen af te toetsen.
Dit betekent dat Bethanië durft kiezen. Dat het ‘neen’ kan zeggen. Dat het volmondig ja kan zeggen. Dat het zich bezield en
weloverwogen kan engageren. In april stelde de algemeen directeur een projectplan voor waarin de doelstellingen, mijlpalen
en randvoorwaarden van het strategisch traject helder werden
geformuleerd. We namen hierbij de periode 2017-2022 als focus
maar in feite definiëren we de grondslagen voor de lange termijn.

Summit:
It takes a whole village to raise a child!
Van bij aanvang werd duidelijk gekozen om interne én externe partners actief te betrekken én om samen te durven
dromen. Op die manier verzamelden we heel verschillende perspectieven en kwamen we tot een genuanceerd
verhaal. De methodiek van waarderend onderzoek werd
ingezet. Uitgangspunt van deze methode is dat men het
best leert op basis van successen, en dat men groeit door
datgene te versterken wat al werkt. Ook het gezamenlijke,
participatieve karakter sprak ons aan. De summit of topontmoeting, vond plaats op 30 september 2016 en werd
opgebouwd rond de Bethanië slagzin It takes a whole village to raise a child. Een diverse groep mensen (60 partners,
40 medewerkers) nam deel.

Strategische Denkdag:
de balans tussen zorg die we verlenen aan kinderen/jongeren en
de organisatie die daarvoor nodig is.

Het resultaat:
neerleggen van het ‘strategische plan 2017 - 2022

De standpunten, randvoorwaarden en dromen die uit de
summit kwamen, werden een paar weken later op de strategische denkdag van 22 oktober 2016 teruggebracht tot
de essentie. Het centrale thema van de denkdag op 22 oktober was balans: de balans tussen de zorg die we verlenen
aan kinderen/jongeren (ons product) en de organisatie die
daarvoor nodig is. Deze balans werd gevisualiseerd door
een boei. Een stuk van de boei (de organisatie die nodig is
om de zorg te kunnen dragen) bevindt zich onder water,
een stuk van de boei (de zorg die we verlenen) is voor iedereen waarneembaar.

Het strategisch plan is neergeschreven in een boekje. Je kan het downloaden op www.bethanie.be. In dit boekje lees je de missie, de visie, de kernwaarden en uiteraard de 10 doelstellingen met toelichting. In het midden
van de boei staat de scharnierdoelstelling die de kwaliteit van onze zorg en
ons personeelsbeleid bepaalt. Ze leest: Bethanië zet in op zorgen dat en niet
op zorgen voor… Deze doelstelling gaat over zelfleiderschap, krachtgericht
werken, persoonlijke groei en verbondenheid bij zowel kinderen/jongeren
als medewerkers. De ambities zijn helder: kinderen/jongeren en medewerkers staan in hun kracht. Ze kennen hun eigen energiebronnen (autonomie
en identiteit). Ze ontwikkelen hun talenten (ontwikkeling en competenties).
Dit zijn de randvoorwaarden om het herstel van de kinderen/jongeren te
bevorderen. Dit zijn de randvoorwaarden om bevlogen en geëngageerde
medewerkers te hebben.

Bethanië zeilt scherp aan de wind,
in dialoog een nieuwe koers uitzetten

Mei 2016

September 2016

KAREL BAETEN

RUUD & KARLA

Oktober 2016

SOFIE BOESMANS

LIESBET JANSEN

LIEVE BUYSSE

Teambegeleidster Cluster A
(Hasselt)

Medewerker
bewonersadministratie

Lid van de Algemene
Vergadering

De veranderingen binnen Bethanië
gaan met heel wat dynamiek gepaard,
en een gezamenlijke taal en visie bieden meer houvast. De bewuste keuze
om een aantal doelstellingen voorop
te stellen, en bijgevolg ook andere
doelstellingen (voorlopig) niet na te
streven, creëert ruimte voor diepgang en afwerking. Binnen de clusters
ligt de boeiende uitdaging om deze
processen samen aan te gaan. In het
dagelijkse werk is voelbaar dat we
aan het verschuiven zijn, maar ook
dat dit een geleidelijk traject zal zijn.

Wat mij geraakt heeft in dit verhaal was het SAMEN out of the box
denken, dit stimuleert creativiteit
en geeft energie om vastgeroeste
gedragingen/regeltjes kritisch te bekijken. Door op deze manier regelmatig met een kritisch oog naar de
administratieve processen te kijken, kan er een efficiëntiewinst en
meer transparantie gecreëerd worden. Daarom wens ik Bethanië een
werkelijke bezieling bij iedere werknemer in het werk voor het kind/
jongere en zijn context.

Het zorgelement is en blijft het doel
voor de toevertrouwde kinderen/
jongeren. De inzet op zorgen dat
en niet op zorgen voor is een sterke kracht in zelfontwikkeling en
persoonlijke groei en verwijst meer
naar de toekomst. Ik juich deze
doelstelling toe. Wat ik Bethanië
voor de toekomst toewens, is een
gezamenlijk streven naar de verwezenlijking van de strategische doelstellingen. Dat draaglast in balans is
met draagkracht. Dat vertrouwen,
gelijkwaardigheid, verbondenheid,
veerkracht, transparantie en duurzaamheid waarden zijn die de weg
vormen naar morgen en overmorgen en … Ja, Bethanië is wendbaar
en weerbaar.

Medewerker LAB&P

P&P-ouders

Bestuurder

Volgens Ruud: Ons deel binnen het werk zie ik als een klein
radertje in het geheel. De klok kan enkel tikken als hij is opgewonden en als alle radertjes individueel, maar tegelijkertijd
ook collectief met de wijzer gericht zijn op het welzijn van de
pleegkinderen. De pleegkinderen hebben meer in hun mars
dan de maatschappij denkt of ziet.

Wat me geraakt heeft in Wange is de vastberadenheid
waarmee de deelnemers zich inzetten om de diverse
aspecten zo expliciet mogelijk te formuleren. Zoveel
overlegenergie (toekomstgericht) verstevigt het geloof
in de drijvende krachten in Bethanië: ze tonen zich sterk
genoeg om de na te streven balans te verwezenlijken op
redelijk korte termijn. Het bestuur komt het toe enerzijds
om deze ontwikkeling mee te volgen, te stimuleren, faciliteren, monitoren en anderzijds om het proces regelmatig
te helpen aftoetsen aan de basisverantwoordelijkheden
en de missie van Bethanië.

TINNE LOMMELEN

Externe begeleider Route2Act.be
Ik werd deze dag geraakt door het enthousiasme van de
groep externen die mee dacht en deed om de toekomst van
Bethanië anders in te kleuren. Het woord rijk kwam geregeld
in me op. Het was hard werken, met open gesprekken en
een interessante meerstemmigheid. Nieuwe perspectieven,
anders denken of zelfs omdenken. Verder wens ik de directie de kracht om geregeld op de pauzeknop te duwen en
een realiteitscheck te doen van haar visie en plannen zoals
een opvoeder deed aan het einde van de summit met z’n
concrete vraag.

December 2016

IVAN LEUNEN

Wat me vooral geraakt heeft in deze keuze is de wil van het bestuur en het directiecomité om in de woelige periode van totale hertekening van het zorglandschap voluit te kiezen voor de
nieuwe kansen die kunnen gecreëerd worden als alle neuzen
in dezelfde richting wijzen. Dat zij resoluut kiezen om samen
met de hele personeelsgroep en bij uitbreiding met vele partners binnen en buiten de zorgsector de basis te schrijven voor
een strategisch plan dat de bakens zet voor de volgende jaren.

Volgens Karla: Dat het logge beest waar elke grote groep mee
te maken heeft in beweging kan komen om dingen te veranderen. Dat dit mag gaan zonder dat mensen zich gekwetst
voelen. Dat jullie kinderen mogen begeleiden naar (zoveel
als mogelijk) een zelfstandige toekomst als functionerende
burgers in de maatschappij. Dat jullie tevreden mogen gaan
slapen als de dag voorbij is met de wetenschap dat je best
gedaan hebben goed genoeg is

FOCUS/CENTRAAL :
Bethanië zet in op zorgen dat en niet op zorgen voor…

FRANK BIELEN

Opvoeder Uitkijk (Genk)
In deze activiteit werd ik geraakt door de positieve energie die plots vrijkwam bij alle actoren. De openheid en
het vrij denken waarbinnen alle, ook gevoelige, thema’s
aan bod komen maar ook de respectvolle manier van
communiceren tussen alle lagen van onze organisatie.
Voor mezelf ga ik op zoek naar waar ik in mijn job tot
meer autonomie, zelfsturing en verantwoordelijkheid
kan opnemen. Op deze manier wens ik voor mezelf en
mijn collega’s dat we een goed evenwicht kunnen installeren tussen onze kerntaak, innoverend richting geven en op zoek gaan naar nieuwe werkvormen binnen
ons vakgebied.

g in Wange

Strategische denkda

