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voorwoord 

2021, het derde volledige kalenderjaar van Viro...

Het werd opnieuw een erg boeiend en gevarieerd jaar waarin we onze 
organisatie volop verder uitbouwden. We formuleerden met veel aandacht onze 
strategische doelstellingen en gingen er meteen actief mee aan de slag.

De 9 thema’s vormen dan ook de rode draad doorheen dit jaarverslag.

We wensen jou als lezer een boeiende duik in 2021!
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Start van 
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54

Viro totebag met 
lokaal lekkers voor 

medewerkers

Start werknemersoverleg 
met nieuwe verkozenen

Eerste  
verjaardag  

‘t Valkennest

Nieuwe 
koffie-caravan

Bosplant- 
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Dagbesteding 
naait Triënnale- 

kunstwerken  
van Amanda 

Browder

Eerste pluismoment: 
info organischer 

laten stromen

Buitenspeelbende in 
Viro Ter Dreve

Start  
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gelijkwaar- 

digheid) 

Buurtfeest in 
Viro Rosmarijn

Dag van de buren: 
zonnebloemen en 

buurtapero
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als begeleider 

AMA  
‘Arbeidsmati-

ge activiteiten’

Start Hoeve 
De Laere

Uitwijken in 
Viro Ter Dreve

Ontbijt 
‘In ’t Wit’  
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Graffiti-project 
De Pastorie

Buurt-kubb-toernooi 
Viro Ons Tehuis

Fietstocht  
Mont Ventoux tvv 

fietsenstalling  
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Renovatie van 
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Documentaire Jonk 
volk in De Pastorie
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Start Huis 174 en 
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6000 boshya- 
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Viro Ter Dreve

Octopus en Golfbreker 
bakken 750 donuts 
voor Move For Life

Koekjes bakken 
voor de kerstloop

Corona boosterprik

Eerste 
corona-

vaccinatie

Week van de  
vrijwilliger:  

vrijwilligers in  
de bloemetjes 

Den 
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vliegt!
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viro op de kaart
1) ONS TEHUIS

Groepswoning, studio’s en huisjes met begeleiding vanop afstand. 

2) HUIS MICHEL
[TEKST NODIG]

3) ADO HUIS
groepswoning en één studio voor jongvolwassenen tussen een schoolgaand en volwassen

 leven die zich voorbereiden op hun volwassen leven.

4) ZORGDORPEN
[TEKST NODIG]

5) PZ OLV
Voorlopige locatie voor dagbesteding. 

6) ROSMARIJN
Groepswoning met nabije begeleiding voor volwassen bewoners. 

7) DE PASTORIE
Toekomstige locatie voor dagbesteding en studiowonen, met dagelijkse

 begeleiding en een inwonende conciërge.

8) HUIS 174
Groepswoning en één studio voor volwassenen met een diverse zorgvraag en

 dagelijkse begeleiding.

9) LOCATIE TER DREVE
Bubao Ter Dreve: Type 2-school - veel kinderen krijgen ondersteuning in MFC.
MFC: - Golfbreker:  Kindgroep - kinderen gaan voornamelijk naar BuBao Ter Dreve.

   - Octopus:  Zorggroep voor kinderen - nauwe samenwerking met
     Zonnebloemklas van BuBao Ter Dreve.
   - Zandkasteel:  Tienergroep - kinderen gaan voornamelijk naar BuBao Ter Dreve.
   - Vuurtoren / De Dijk:  Jongerengroep - jongeren gaan voornamelijk
      naar BuSo Ravelijn.
 Volwassenenwerking:
   - De Ronde:  Zorggroep voor volwassenen met één studio voor iemand
     die zelfstandig woont, maar veel nabijheid nodig heeft. 
   - De Wegwijzer: Groep volwassenen met erg diverse zorgvraag waarin
      we sterk werken op maat van elke cliënt. 
   - Tillegem / De Wissel:  Volwassenen in een kleine groepswoning, een 
      appartement voor drie en enkele studio’s met 
      dagelijkse begeleiding.

10) ‘T VALKENNEST
Groepswoning voor volwassenen met dagelijkse begeleiding en een 

 inwonende conciërge.

�
�

�

�
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�

�

� �
�

  ons tehuis & hoeve de laere
 Ons Tehuis: Groepswoning, studio’s en huisjes met begeleiding vanop afstand. 
 Hoeve De Laere: Zelfstandig wonen, ondersteund door Viro Ons Tehuis. 

  huis michel
 Woning, project klaar in 2023.

  ado-huis
 Groepswoning en één studio voor jongvolwassenen die zich voorbereiden 
 op hun volwassen leven.

  Zorgdorpen
 Zelfstandig studiowonen, begeleid door het mobiel team.

  pZ olv
 Voorlopige locatie voor dagbesteding. 

  rosmarijn
 Groepswoning en drie studio’s voor volwassenen met nabije begeleiding. 

  de pastorie
 Toekomstige locatie voor dagbesteding en studiowonen, met dagelijkse 
 begeleiding en een inwonende conciërge.

  huis 174
 Groepswoning en één studio voor volwassenen met een diverse zorgvraag en 
 dagelijkse begeleiding.

  locatie ter dreve
 MFC: - Golfbreker / Octopus: Kindgroepen - kinderen gaan voornamelijk naar BuBao   
   Ter Dreve.
  - Zandkasteel:  Tienergroep - kinderen gaan voornamelijk naar BuBao   
   Ter Dreve.
  - Vuurtoren / De Dijk:  Jongerengroep - jongeren gaan voornamelijk naar BuSo  
   Ravelijn.
 Volwassenenwerking:
  - De Ronde:  Zorggroep voor volwassenen met één studio voor
   iemand die zelfstandig woont, maar veel nabijheid 
   nodig heeft. 
  - De Wegwijzer:  Groep volwassenen met erg diverse zorgvraag waarin 
   we sterk werken op maat van elke cliënt. 
  - Tillegem / De Wissel:  Volwassenen in een kleine groepswoning, een    
   appartement voor drie en enkele studio’s met dagelijkse   
   begeleiding.

  ‘t valkennest
 Groepswoning voor volwassenen met dagelijkse begeleiding en een inwonende conciërge.

 over alle locaties
  Mobiel-ambulante dienst, dienst begeleid werk, nachtteam, medische dienst, 
 Extraal, lok@t, V-ION, technische dienst, keuken, schoonmaak en wasserij,  
 onthaal en administratie en managementteam.
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2021: nieuwe strategische doelstellingen

Wat onze visie is en waarvoor Viro staat, vertolken 
onze zes visiezinnen. Maar waarop zetten we in en 
hoe geven we onze toekomstdromen richting en 
achtergrond? Viro tekent in 2021 haar strategische 
doelstellingen uit. Ze vormen ons kompas voor de 
komende jaren. Ze stellen scherp op onze doel-
groep, dienstverlening en groeiplannen, maar ook 
op Viro als warme werkgever, als samenwerker en 
verbinder, en als organisatie die deel uitmaakt van 
de wereld.

In 2020 start het traject waarbij het bestuur, het 
managementteam en de medewerkers van Viro 
samen op zoek gaan naar het verfijnen van deze 
strategische doelstellingen en een organi-
satiestructuur die deze moet ondersteunen. 
De gevarieerde werkgroep start met een brain-
storm. Hieruit komt een eerste beeld over waar 
Viro voor staat. Om dit wat meer body te geven, 
doen we een interne en een externe bevraging. 
Intern rollen we een HowSpace-platform uit waar 
heel wat medewerkers hun input kunnen geven. 
Extern bevragen we onze partners: Hoe kennen zij 
Viro? Hoe denken zij over ons? Welke suggesties 
hebben zij? 

Hieruit destilleren we wat belangrijk is voor het 
heden én voor de toekomst van Viro. We bunde-
len alles in thema’s en tijdens boeiende discussies 
verfijnen we de verwoordingen van de doelstellin-
gen. Daarnaast gaan we in kleinere werkgroepen 
aan de slag met het organigram.

Op 8 oktober komen alle Viro-medewerkers samen 
in de aula van het Sint-Lodewijkscollege. We stel-
len er de strategische doelstellingen en het nieuwe 
organigram voor. Het orgelpunt van een twee jaar 
durend traject. Een moment waarbij we onze doel-
stelling van ‘warme werkgever’ voelen én kracht 
bijzetten.

In de komende jaren willen we met de negen stra-
tegische doelstellingen aan de slag. We bouwen 
dit jaarverslag dan ook al op volgens de inhoud 
van deze doelstellingen. In 2022 gaan we nog 
meer verdiepen: Waar zijn we al goed in? Waar 
kunnen we nog meer op inzetten? Waar moeten 
we nog aan sleutelen? We starten op teamniveau 
en werken verder op organisatorisch en individu-
eel niveau.

9
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10  // DOELSTELLING 1: DOELGROEP

Een mobiel team als 
logische strategische keuze
De laatste jaren stijgt de vraag naar individuele 
begeleidingen aan huis sterk, zowel bij 
bestaande als bij nieuw aangemelde cliënten. We 
kiezen er in Viro bewust voor om een erg brede 
doelgroep te ondersteunen. De start van een 
apart mobiel team, met vijf enthousiaste mobiele 
begeleiders, is dan ook een logische keuze. De 
lopende begeleidingen vanuit de verschillende 
Viro-locaties krijgen er een plaats.

Het aanbod staat open voor cliënten met en 
zonder verstandelijke beperking. De cliënt bepaalt 
de thema’s en de richting en houdt de regie in 
handen. De begeleider motiveert, ondersteunt 
en zoekt mee op het ritme van de cliënt en ín de 
wereld. De begeleiding gebeurt meestal aan huis 
(mobiel) en kan op vraag van cliënt ook in Viro 
(ambulant). 

Mobiel Team Viro begeleidt cliënten met RTH-mid-
delen (rechtstreeks toegankelijke hulp) of met een 
PVB (persoonsvolgend budget). Doorverwijzers en 
cliënten vinden intussen hun weg naar het mobiel 
team. Het aantal nieuwe begeleidingen groeit. Op 
teamniveau blijven we investeren in vorming en 
samenwerking met partners in de regio.

Ado-huis bereidt jongeren 
voor op een volwassen leven
Het jongerenproject ‘Ado(lescenten)-huis’ wil een 
antwoord geven op een vraag bij de ouders van 
onze jongere bewoners: meer specifieke onder-
steuning tijdens de overgang van de minderja-
rigenzorg (MFC) naar de meerderjarigenzorg. 
We gaan met de input van de ouders en de jonge-
ren aan de slag om onze visie op dit project vorm 
te geven. Nieuwe mogelijkheden komen in beeld.
Samen met hun netwerk werken we intensief aan 
de toekomst van deze jongeren, vanuit hun talen-
ten en dromen. Daarom heeft elk van hen een 
eigen coach. De ondersteuning sluit naadloos aan 
bij de plannen waar de school en Brake-out aan 
werken. De jongeren maken de nodige keuzes, 
bepalen hun doelen voor alle levensdomeinen en 
leren naar dat doel toewerken. Ze leren op hun 
eigen tempo vaardigheden die ze nodig hebben 
op hun weg: de bus nemen, fietsen in het verkeer, 
koken, boodschappen doen, poetsen, afwassen, 
opruimen, koffers vullen en legen … En waar het 
nodig is ondersteunen de begeleiders, de thuisver-
pleging en de poetshulp.

Viro vzw is vandaag en in de toekomst de logische 
keuze voor mensen met nood aan ondersteuning 
in de brede regio rond Brugge, hun leven lang als 
ze dat willen.

• We richten ons tot kinderen, jongeren en volwas-
senen met een verstandelijke beperking of 
psychische kwetsbaarheid én hun netwerk.

• Viro vzw kan een cliënt als partner levenslang 
ondersteuning bieden als hij/zij dat wil.

• Viro vzw speelt in op de eigen noden van 
nieuwe doelgroepen om te ondersteunen en 
om een antwoord te bieden op de zorgnoden in 
de regio. We willen voor verschillende doelgroe-
pen de logische keuze worden en een substan-
tieel marktaandeel verwerven.

We werken een breed aanbod voor zorg en hulp-
verlening uit, vanwaaruit we ons doelgericht en 
persoonlijk kunnen aanpassen aan onze doelgroe-
pen. We zijn actief op verschillende locaties. Viro 
vzw is een sterke en betrouwbare naam in het 
zorglandschap.

doelstelling 1: 
doelgroep

“Het Ado-huis kan je vergelijken met ‘op kot 
gaan’. Er zijn 8 kamers en 1 studio waar 
jongeren tot 25 jaar tijdelijk verblijven. Dat 
varieert van enkele maanden tot een paar jaar. 
Tijdens hun verblijf werken we met de jongeren 
én hun netwerk (familie, school, Brake-out, 
dagbesteding, DOP, Viro …) intensief aan het 
uitbouwen van hun toekomst. We laten los wat 
kan en houden vast wat moet. We werken 
vanuit krachten en talenten en stimuleren de 
jongeren én hun netwerk om de regie van hun 
leven zoveel mogelijk zelf in handen te nemen.”

- Nele, begeleidster Ado-Huis - 11
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 // DOELSTELLING 2: DIENSTVERLENING12

Afschaffing dagprijs en 
invoeren woon- en leef-
kosten leidt tot nieuwe 
Individuele Dienstverlenings-
overeenkomsten (IDO)
Vanaf 1 januari 2021 betalen alle cliënten 
Persoonsvolgend Budget (PVB) woon- en leef-
kosten (WLK) en niet langer de oude dagprijsbij-
drage. De overheid geeft ons de opdracht om alle 
cliënten PVB een nieuwe IDO te geven. We krijgen 
daarvoor de tijd tot 31 maart 2021.

Eind december 2020 kloppen we in overleg met 
het Overkoepelend Collectief Overlegorgaan 
(OCO) de definitieve afspraken af rond de woon- 
en leefkosten. We doen heel wat inspanningen om 
het voor iedereen zo budgetvriendelijk mogelijk 
te houden. Begin 2021 starten de Lok@t-mede-
werkers met het invullen van de IDO’s met bijla-
gen voor ongeveer 130 cliënten PVB. Elke cliënt 
ontvangt zijn IDO per post. Wie nood heeft aan 
een individuele mondelinge toelichting kan op 
gesprek komen bij zijn vertrouwde Lok@t-mede-
werker. We grijpen dit moment aan om de zorg 
en ondersteuning, zoals omschreven in de IDO, 
telkens correct over te nemen in de registratietool 
GIR van het VAPH.

Aan de slag met vragen en zorgen

Voor de cliënten breekt een erg intense en niet 
evidente periode aan. Er komen heel wat vragen 
en frustraties naar boven. De Lok@t-medewerkers 
vormen letterlijk de brug tussen de cliënten en 
het managementteam, zodat alle vragen, bemer-
kingen, onduidelijkheden rond de WLK bij hen 
aankomen.

Dankzij de feedback van de cliënten stellen we 
vast dat we ons systeem van de WLK moeten 
vervolledigen en verfijnen. Daarvoor en voor de 
facturatie er van werken we nauw samen met de 
administratieve dienst. De nieuwe facturen vermel-
den in detail wat in de IDO staat, voor de zorg, voor 
de ondersteuning en voor de de WLK. 

Naast de IDO voor de cliënten PVB maken we ook 
nieuwe, vlot leesbare IDO’s voor het Multifunc-
tioneel Centrum (MFC) en voor de Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp (RTH) op.

Viro vzw vertrekt vanuit de ‘goesting’ en de moge-
lijkheden van de cliënt en biedt de ondersteuning 
die juist past bij de vraag.

• We ontwikkelen en vernieuwen tot de beste 
woon- en ondersteuningsvormen die de moge-
lijkheden van de cliënt en zijn/haar netwerk 
aanvullen.

• We werken zo efficiënt mogelijk met de 
beschikbare punten en middelen. We doen dus 
niet meer dan wat noodzakelijk is.

• We ondersteunen activiteiten waarin de cliënt 
goesting heeft en die hem of haar drijven. Zo 
maken we het verschil in functie van zijn/haar 
levenskwaliteit.

• Doet een andere partner in het netwerk ‘beter’ 
dan Viro vzw? Dan hoeven wij dat niet op te 
nemen. Daarom activeren en versterken we 
zo veel mogelijk het netwerk van de cliënt.

doelstelling 2: 
dienstverlening

13



JAARVERSLAG VIRO VZW             //        2021

14

JAARVERSLAG VIRO VZW             //        2021

“ ‘Er zijn’ voor onze cliënten is cruciaal. Tijd maken. 
Vertragen. Volle aandacht geven. We helpen 
bijvoorbeeld bij de revalidatieoefeningen na een 
heupbreuk en laten zo het vertrouwen weer groeien. We 
ruimen samen een kast op, we verzorgen samen dieren 
en praten bij een koffie over de koers. 
We verversen samen een bed, gaan samen naar de 
winkel of naar de dokter, we maken een wandeling, 
lezen en bespreken samen de krant … Bij de opbouw 
van de handelingsplannen met cliënten de voorbije 
maanden horen we heel vaak dat de ondersteuning 
door de begeleiders van zorgtaken precies is wat ze 
nodig hebben.” 

- Pascal, begeleider Viro Ons Tehuis - 

14 15

Onze logeermogelijkheden 
uitgediept
Vanuit de psychiatrische hulpverlening leerden we 
het concept ‘Bed op Recept’ kennen: soms gaat 
het even moeilijk en hebben mensen een pauze 
nodig, maar kunnen ze niet snel een geschikte 
oplossing vinden.

Om tegemoet te komen aan een vraag naar tijde-
lijke opvang voor wie nergens anders terecht kan, 
stellen we onze logeerkamers open. Aanvankelijk 
in Viro Rosmarijn, later ook in andere groepen. 
Deze kamer is een tijdelijke, veilige plaats. Je krijgt 
er een bed, een maaltijd en een warme ontvangst.

In 2021 maken verschillende interne cliënten 
gebruik van deze opvang: cliënten die tussen de 
mazen van het hulpverleningsnet vallen omdat ze 
zowel binnen het VAPH als binnen de psychiatrie 
horen en daardoor soms nergens écht een plek 
vinden, cliënten die we mobiel begeleiden en die 
even meer nabijheid nodig hebben of cliënten die 
nood hebben aan een pauze in hun vaste groep.

Het smaakt naar meer. We zoeken dan ook uit hoe 
we het concept verder kunnen uitbouwen in Viro 
en eventueel daarbuiten.

Nieuwe noden bij ouder 
wordende bewoners 
Jaar na jaar stijgt in Viro Ons Tehuis het aantal 
cliënten dat niet langer gaat werken. Intussen zijn 
18 van de 40 bewoners meer dan 60 jaar oud. Ze 
zijn of gaan met pensioen. Ook de hoge werkdruk 
en verwachtingen in maatwerkbedrijven zorgt voor 
uitstroom van werkenden. Hun gezondheid laat 
werken niet langer toe. Veel cliënten moeten zo 
hun tijd opnieuw gaan invullen. 

Om aan die nood tegemoet te komen herorganise-
ren we onze dienstverlening. We zetten extra in op 
het netwerk van de cliënt, op de buurt, vrijwilligers 
en de samenwerking met Den Erker, een dagcen-
trum voor senioren met een beginnende zorgnood. 
Er komen uren bij voor twee halftijdse zorgkundi-
gen: ze bieden extra zorg of ondersteuning aan 
cliënten die dat nodig hebben en die dat individu-
eel en op maat willen uitbouwen.

 // DOELSTELLING 2: DIENSTVERLENING

Meebouwend

 aan jouw weg
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“Het mini-paardje Pommelino van een 
buurvrouw kwam op zomerkamp op de 
dierenweide van Viro Ter Dreve. Hij bracht 
animo voor bewoners en de vrijwillige 
dierenverzorgers die de alpaca’s, geitjes en 
schapen komen voederen.” 

“Elk jaar bouwen fietsvrijwilligers twee fijne 
zomerse fietstochten uit in de groene gordel 
van Brugge voor de bewoners van Viro Ter 
Dreve, compleet met smakelijke tussenstop.” 

“Viro zijn we samen met elke helpende hand. 
We profiteren van de nazomer en nodigen in 
september iedereen uit voor een fijn momentje 
samen aan de Viro-caravan.” 

“De vrijwilligers in Viro Ons Tehuis organiseren 
een zomerse daguitstap naar Polderwind. We 
wandelen, fietsen en genieten samen van het 
water.” 

17

Inzetten op ‘buurtgerichte 
dagbesteding’
Sinds corona zet team dagbesteding extra in op 
zinvolle dagbesteding in Viro Ons Tehuis. Deze 
opdrachten slaan enorm aan bij veel van de bewo-
ners: dozen plooien, enveloppen tellen … We 
gaan daarom op zoek naar extra taken en nieuwe 
nuttige opdrachten. Het plan groeit om ook op 
locatie Ons Tehuis volwaardige, continue, buurt-
gerichte dagbesteding uit te bouwen. 

Er start een nieuwe begeleider ‘buurtgerichte 
dagactiviteiten’. Dat dit een vaste medewerker is, 
is een grote meerwaarde voor de cliënten. Ze gaat 
samen met hen op zoek naar lokale opdrachten 
en lokale handelaars waar we iets voor kunnen 
betekenen. We zetten hard in op hergebruik van 
materiaal en opruimen. Alles in en voor de buurt. 
Als het kan in de natuur. Altijd graag samen met 
anderen om zo onze netwerken als organisatie en 
de netwerken van cliënten verder uit te breiden.  

Op reis, ook met een 
hogere zorgnood
Voor een aantal bewoners met een hogere zorg-
vraag is het niet evident om aan te sluiten op het 
bestaande aanbod van groepsreizen. Voor velen 
onder hen is het jaren geleden dat ze een reis 
maakten. We werken daarom een ‘op-maat-va-
kantie’ uit met extra aandacht voor de specifieke 
ondersteuning die zij nodig hebben.

Eind augustus trekken 12 cliënten uit verschil-
lende Viro-werkingen samen met begeleiders en 
2 vrijwilligers een midweek naar De Kleppe, een 
volledig aangepast vakantiecentrum in Everbeek. 
Op het programma staan een belevingsnamiddag 
op de boerderij, een dagje Pairi Daiza en mooie 
wandelingen in de Vlaamse Ardennen. Afsluiter 
is een heerlijke barbecue en een spontaan dans-
feestje rond het kampvuur. Wat een opkikker, voor 
herhaling vatbaar!
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Vrijwilligers versterken ook 
de netwerken
Vrijwilligers versterken het netwerk van de 
bewoners. 

Weekends zijn vaak moeilijk voor jonge bewoners 
met een beperkt netwerk. Een aantal vertrouwens-
vrijwilligers helpt hen die weekends fijn door te 
brengen, en hen op weg te zetten naar een grotere 
autonomie. Een vrijwilliger brengt een bewoner 
af en toe naar zijn vader, die in het rusthuis is 
opgenomen. 

We zoeken ook samenwerking met andere 
vrijwilligersorganisaties

Gedeelde goesting brengt 
dynamiek tussen buren, 
vrijwilligers en cliënten 
Viro beweegt mee op het ritme van ‘de wereld’ 
en haar buurten. Net zoals vrijwilligers belangrijk 
zijn in het leven van onze kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking, willen wij zelf 
ook van betekenis zijn in het leven van mensen 
rond ons. 

We gaan in gesprek met mensen en zoeken 
samen naar verbindingen die iedereen in zijn 
kracht zetten en het leven boeiend maken. We 
maken bewust ruimte voor hun initiatief en 
vragen, op maat van onze locaties, en ondersteu-
nen waar we kunnen. Passie, ervaring, talenten en 
vaardigheden creëren een waardevolle dynamiek 
in onze organisatie, de buurt, bij onze bewoners. 
De samenleving komt bij ons binnen en het leven 
in Viro vindt de weg naar buiten.

Cosy dogs: altijd een blij weerzien met Icéa en haar baasje

Refu interim Brugge 
steekt een handje 

toe bij het 
personeelsfeest 

dit najaar. 

18  // DOELSTELLING 2: DIENSTVERLENING

“Zullen we samen - gewoon samen 
- het maakt me niet uit - wat, hoe 
of waar - maar zullen we samen - 
samen met elkaar?” 

- Marthe, vrijwilligerscoach - 
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Viro vzw wil organisch én extern groeien in de 
brede regio rond Brugge om kleinschalig en doel-
groepgericht werken op een duurzame manier 
vorm te geven.

• Zo verrijken we ons aanbod, bijvoorbeeld om 
voor elke levensfase ondersteuning te bieden.

• Via groei bouwen we aan verdere specialisatie 
in specifieke zorggebonden activiteiten.

• Niet-zorggebonden activiteiten willen we beter 
en efficiënter kunnen doen door groei.

• Door groei en verbreding kan Viro vzw een 
aanbod op maat van verschillende doelgroe-
pen aanbieden. Zo blijft Viro vzw de logische 
keuze in de brede regio rond Brugge voor 
onze doelgroepen.

Hoeve De Laere: aanbod op 
maat en niet meer hulp dan 
nodig 
Na jaren voorbereidend werk slaagt de Brugse 
Maatschappij voor Huisvesting er in 2021 uitein-
delijk in om de site ‘Hoeve De Laere’ af te werken. 
Het wordt een gloednieuw sociaal appartementen-
blok op fietsafstand van Viro Ons Tehuis.  We gaan 
op zoek voor wie van onze cliënten dit zelfstandig 
wonen in de nabijheid van Viro Ons Tehuis een 
antwoord kan zijn op zijn woonvraag. Een aantal 
andere vragen komen naar boven. Welke bege-
leiding kunnen we dan bieden? Hoe werken we 
samen met de Brugse Maatschappij voor Sociale 
Huisvesting?  

In juli vinden drie cliënten een nieuwe woonplek 
in het appartementsblok. We werken een begelei-
dingspakket op maat uit en blijven voortdurend 
zoeken naar evenwicht tussen zelfstandig wonen 
en nabije begeleiding.   

We zetten niet meer hulp in dan nodig, maar wel 
die hulp die noodzakelijk is. Dienstenchequebedrijf 
Actief Interim en het  persoonlijke netwerk van de 
cliënten worden nauw betrokken. Dagbesteding 
vinden ze in Schrijfbaar en begeleid werk. Wie dat 
wil, kan terecht in Viro Ons Tehuis voor de was, 
maaltijden, medicatie en activiteiten.

We zetten niet meer 
hulp in dan nodig, 
maar wel die hulp 
die noodzakelijk is 
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‘Huis Michel’ versterkt de 
werking in Sint-Jozef
In januari overlijdt Michel Demolder onverwacht. 
Michel was een geëngageerd en minzaam 
bewindvoerder van heel wat cliënten en lid van de 
gebruikersraad van Viro Ons Tehuis. Zijn huis en 
kantoor op de Koolkerksesteenweg zijn voor veel 
mensen in Viro goed gekend. Met de aankoop van 
dit huis met zijn bijzondere verhaal kunnen we de 
werking in Sint-Jozef en van Viro Ons Tehuis 
verder uitbouwen en versterken.

De herstel- en verbouwingswerken starten in de 
tweede helft van 2022. We voorzien in de tweede 
helft van 2023 vijf à zes mensen een thuis te 
kunnen bieden.

Niet-zorggebonden 
activiteiten: beter en 
efficiënter
We focussen op diepgaande professionalisering 
en continuïteit. Een nieuwe coördinator brengt 
dynamiek in de teams keuken, schoonmaak en 

wasserij. De focus ligt op zelfsturing, initiatief en 
zin voor verantwoordelijkheid. De medewerkers 
van alle Viro-locaties vormen één team en onder-
steunen elkaar door regelmatig van roulement en 
werkplaats te wisselen. Zo kunnen we een betere 
continuïteit garanderen bij verlof of afwezigheid 
door ziekte. We houden werkprocessen en roos-
ters tegen het licht en vernieuwen en passen aan 
volgens de noden.

De technische dienst zet steeds meer in op 
preventief in plaats van curatief werk en stelt een 
jaarplanning voor onderhoudswerken op. We 
versterken het team met nieuwe competenties.

Van administratie en onthaal maken we één 
dienst. Daardoor verbetert het delen van kennis 
en kunnen we makkelijker continuïteit garanderen. 
Ook de aankoopfunctie en administratief bouwco-
ordinator krijgen een plek binnen het team admi-
nistratie. De rechtstreekse link naar de boekhou-
ding verhoogt de efficiëntie.

Huis 174, een gewoon huis in 
de straat 
Ook in de Koning Albert I-laan dient zich een 
buitenkans aan. Vlak bij Viro Ter Dreve staat 
een prachtige villa te koop. Het wordt een woon-
plek voor een kleine groep bewoners die nood 
hebben aan rust en nabijheid in een prikkelarme 
omgeving. 

Een nieuw samengesteld team gaat aan de slag 
en buigt zich over deze werking en haar visie. Hoe 

willen we werken? Wat is belangrijk? Wat zijn onze 
waarden en normen?

Het huis heeft vijf kamers en de garage bouwen 
we om tot studio. Midden september verwelkomen 
we onze eerste drie bewoners. Samen met hen 
en met hun netwerken bouwen we onze werking 
verder uit. 

23
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Een doordacht 
medewerkersbeleid
Investeren in nieuwe locaties is erg belangrijk voor 
onze groei, maar de juiste nieuwe medewerkers 
aantrekken in een competitieve arbeidsmarkt 
is dat net zozeer. Daarom bouwt Viro volop aan 
een doordacht medewerkersbeleid. Het nieuwe 
medewerkersbeleid legt dit jaar de focus op het 
onthaal van nieuwe medewerkers en het geven 
van feedback aan medewerkers.

Een nieuwe medewerker goed onthalen, daar 
krijg je maar één keer de kans toe. We vinden 
het dan ook belangrijk dat dit goed en eenvormig 
gebeurt. Elke nieuwe medewerker ontvangt een 
onthaalbrochure die hem vlot wegwijs maakt in 
onze organisatie. Elke starter krijgt ook een meter 
of peter toegewezen. Die onthaalt een nieuwe 
collega op het werk naast de teamcoördinator of 
leidinggevende. Kennismaken met collega’s, de 
organisatie, de visie, praktische zaken, inhou-
delijke methodieken: de peter of meter is een 
aanspreekfiguur in de eerste periode en kan ook 
feedback geven. Team administratie zorgt er voor 
dat alle praktische punten in orde zijn vooraleer 
de collega opstart.

Twee maal per jaar organiseren we een  
infomoment voor nieuwe medewerkers. Ze 
maken er kennis met elkaar en met de verschil-
lende werkingen en diensten. We maken hen 
uitgebreid wegwijs in Viro binnen een breder maat-
schappelijk kader en gaan dieper in op de strate-
gische doelstellingen en organisatiestructuur. Ook 
onze basisvisie op en -houding naar mensen met 
een beperking komen aan bod.

Daarnaast zetten we ook de grote lijnen uit van 
het nieuwe evaluatiebeleid: zes maanden na 
de indiensttreding volgt een evaluatiegesprek, 
om de twee jaar voert een leidinggevende een 
functioneringsgesprek en tussendoor zijn er 
coachingsgesprekken. Vertrekt een medewerker 
uit eigen beweging of gaat hij met pensioen? Dan 
volgt er een eindgesprek met de HR-medewerker.

In 2022 diept een werkgroep verder uit welke 
documenten als leidraad voor de verschillende 
gesprekken gebruikt kunnen worden.

 // DOELSTELLING 4: WARME WERKGEVER24

Viro vzw is ook als werkplek de eerste keuze in de 
brede regio rond Brugge

• We bouwen aan een personeelsbeleid waarin 
dialoog, vertrouwen, goesting en appreciatie 
centraal staan. We hebben oog voor talent en 
bieden kansen.

• We bieden medewerkers de ruimte om zich te 
ontplooien en hun job zelfstandig in te vullen 
binnen een kader met duidelijke verwachtin-
gen. Onze medewerkers zijn de motor van 
Viro vzw. We investeren maximaal in hun 
ontwikkeling.

• We investeren elke dag in ons imago als werkge-
ver. We vinden het heel belangrijk dat (nieuwe) 
medewerkers passen in de Viro-cultuur.

• Als medewerker ben je een echte ambassa-
deur die Viro vzw uitdraagt en aanbeveelt. Dat 
meten we via e-NPS (Employer Net Promotor 
Scores).

doelstelling 4: 
warme werkgever
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 “Regelmatig krijgen wij interessante sollicitanten over de vloer die bij ons 
terechtkomen via onze medewerkers. We geloven er dan ook sterk in dat 
zij onze beste ambassadeurs zijn. Zij weten als geen ander waarom 
Viro zo’n warme werkgever is. Hun aanbevelingen zijn dan ook goud 
waard, en zijn de beste motivatie voor potentiële nieuwe collega’s om in 
te gaan op onze vacatures.”

-Cellini, manager zorg en dienstverlening - 

Medewerkers als Viro 
ambassadeurs
Ondertussen dragen Viro-collega’s onze visie 
letterlijk met zich mee. Een nieuwjaarsreceptie 
is in 2021 niet mogelijk, maar we verrassen alle 
medewerkers met een totebag vol lekkers van 
lokale ondernemers om het nieuwe jaar goed in 
te zetten. Op de totebag prijken onze visiezinnen, 
getekend door cliënten van De Ronde op locatie 
Ter Dreve.

Talent en kansen centraal Diversiteit en inclusief 
aanwerven 
Diversiteit is een meerwaarde voor onze organisa-
tie. Daar zijn wij van overtuigd. De HR-medewer-
ker neemt in november deel aan een beurs over 
‘inclusief aanwerven’ en volgt ook een webinar 
over diversiteit op de werkvloer.

We gaan aan de slag met tips over aanwerven 
met een open blik en het vermijden van voor-
oordelen. We vermelden in al onze vacatures dat 
we mensen aannemen op basis van talenten en 
competenties en los van leeftijd, geslacht, origine 
en beperking. We blijven ons bewust van verdere 
ontwikkelmogelijkheden om van onze medewer-
kersploeg een afspiegeling van de maatschappij 
te maken.

Samenwerking Talentoscoop 
In vergelijking met signalen uit andere organisaties 
en sectoren, zijn we in Viro lang gespaard geble-
ven van de effecten van een schaarse arbeids-
markt. Er bieden zich zelfs regelmatig en spon-
taan mensen aan met erg interessante en unieke 
profielen. Maar intussen merken we toch ook dat 
bepaalde functies minder vlot ingevuld raken, 
zoals schoonmaak, administratie en boekhouding.

Begin 2021 geeft Verso ons de kans om ons als 
organisatie voor te stellen aan arbeidsbemid-
delaars. Het resultaat van die samenwerking is 
een filmpje waarin we het verhaal laten zien van 
Viro-medewerkers die hun carrière voor of binnen 
Viro een nieuwe wending gaven.

Tijdens de nabespreking komen we in contact met 
GTB-medewerkers en Talentoscoop. Een jaar 
lang gaan we samen aan de slag rond een aantal 
concrete actiepunten: focus op employer bran-
ding en diversiteit, aandacht voor een positieve 
feedbackcultuur en een beleid voor medewer-
kers aan het einde van hun loopbaan en geschikte 
kandidaten aantrekken door vacatures laagdrem-
pelig en voor iedereen leesbaar te maken en door 
in te zetten op nieuwe aanwervingskanalen. 

Duo day
We tekenen in op Duo day. Dat is een werkbe-
levingsdag waarop werkzoekenden met een 
ondersteuningsnood een duo vormen met een 
werknemer in onze organisatie. Het is een laag-
drempelig concept voor wie zich wil heroriënteren. 
Twee mensen komen vrijblijvend proeven van de 
job en verkennen onze organisatie. Het geeft Viro 
ook de kans potentiële kandidaten te leren kennen. 

27 // DOELSTELLING 4: WARME WERKGEVER

“In Viro Ons Tehuis beweegt er in 2021 heel 
wat op vlak van medewerkers en jobinvulling. 
Een paar nieuwe medewerkers grijpen 
hun kans en verstevigen de werking met 
hun goesting, expertise en unieke inbreng. 
Sommigen komen vers van de schoolbanken. 
Er is bijvoorbeeld een stagiair die na zijn 
vakantiejob als begeleider aan de slag gaat. 
Anderen nemen van hun vorige werkplek of 
een andere Viro-locatie een mooie rugzak 
ervaring mee. Een paar collega’s bouwen 
de nieuwe werking van het Ado-huis uit, een 
ander gooit zijn jarenlange carrière over een 
andere boeg en geeft inhoud en glans aan 
de nieuwe functie van ‘begeleider zorgtaken’. 
Viro Ons Tehuis is intussen een fijne mix van 
jonge en iets minder jonge medewerkers. 
Stuk voor stuk zetten ze zich in om hun job in 
te vullen volgens de noden van onze cliënten:  
met volle inzet van talenten, met veel ruimte 
voor ideeën en altijd samen.”

- Liesbeth, teamcoördinator Viro Ons Tehuis - 
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“Na meer dan 20 jaar werken met volwassenen met een beperking, voelde ik dat het tijd was voor 
een nieuwe wending in mijn loopbaan. Ik wilde eens met een andere doelgroep aan de slag en 
solliciteerde voor een plek in de jongerengroep. Deze voor mij volledig nieuwe levensfase van 
puberteit naar volwassenheid triggerde mij. Viro was voor mij niet onbekend. Ik kende de organisatie 
via verschillende mensen die er al werkten en heel positief waren. Ook was mij al opgevallen dat Viro 
regelmatig met nieuwe projecten voor de dag kwam. Een vooruitstrevende en innovatieve organisatie 
die ik wel beter wou leren kennen. 

Al van bij de eerste kennismaking had ik een zeer warm gevoel, het was een heel openhartig 
sollicitatiegesprek waarbij ik een oprechte interesse voelde naar mijn persoon en mijn professionele 
traject. Ik werd ook uitgenodigd om eens vrijblijvend een paar avonden kennis te maken met de 
doelgroep en de werking. Dit vond ik een enorme meerwaarde. Ik kreeg een heel realistisch beeld 
van de werking en hoe mijn nieuwe job er zou uitzien. Ook de eerste weken waren voor mij een erg 
positieve ervaring. Ik kwam in een warm team terecht en voelde mij heel welkom, ik was direct een 
van hen. 

Het beeld dat ik had van Viro, wordt alleen maar bevestigd door er zelf deel van uit te maken. Ik 
voelde mij er heel snel op mijn gemak, iedereen is er heel vriendelijk en enthousiast en er is een open 
communicatie. Je wordt aangemoedigd om je eigen inbreng te doen en krijgt ruimte om aan de slag 
te gaan in verschillende werkgroepen. Het enthousiasme waarmee je hiertoe wordt uitgenodigd geeft 
echt veel goesting. Viro gaf mij op een heel positieve en open manier de uitdaging waar ik op zoek 
naar was! Zo ben ik super tevreden met mijn keuze om een nieuwe uitdaging aan te gaan.” 

-Chantal, begeleidster jongerengroep - 

29



JAARVERSLAG VIRO VZW             //        2021

31

We zorgen ervoor dat Viro vzw financieel sterk 
blijft.

• Viro vzw wil vlot toegankelijk zijn. Daarom stre-
ven we naar betaalbare dienstverlening voor 
elke mogelijke cliënt.

• We behalen een langetermijnresultaat van 
5 % bruto/nettomarge.

• Vanuit dat positieve resultaat investeren we 
elk jaar een bepaald percentage in zorgver-
nieuwingsprojecten. Dat helpt onze missie 
waarmaken en doet ons de logische keuze 
blijven of worden voor onze doelgroepen. We 
investeren in projecten, competenties, infra-
structuur, technologie …

doelstelling 5: 
financieel

Betaalbare dienstverlening
Als laatste stap in de introductie van de persoons-
volgende financiering wijzigt de facturatie grondig. 
In de zomer beginnen we met het aanrekenen van 
individuele kosten, ook aan de cliënten van het 
MFC. Voor het eerst worden (variabele) woon-en 
leefkosten (WLK) aangerekend, in plaats van het 
dagprijsforfait en de vaste maandfactuur.

De begeleiders hebben een cruciale taak in 
het overzichtelijk en betaalbaar houden van 
activiteiten.

De begeleiders plannen activiteiten op voorhand 
en bevragen de ouders. Met de meeste ouders 
komen we tot werkbare afspraken: onder een 
bepaald budget kunnen we een cliënt laten deel-
nemen aan een activiteit die bij hem past. Bij acti-
viteiten boven het budget vragen we op voorhand 
toestemming.

De begeleiders denken na over een evenwicht 
tussen gratis, betaalbare en iets duurdere activi-
teiten. We zien hierdoor heel wat creativiteit en 
een meer optimaal gebruik van het domein en de 
buurt. Onze snoezelruimte, de tovertafel, de speel-
pleinen in de buurt, de bibliotheek, het centrum 
van Brugge, de terreinen rond Hogeschool Vives, 
het voetbalveld, het bos: het zijn drukbezochte 
plekken!

De begeleiders stellen een evenwichtig programma 
samen en houden rekening met de mogelijkhe-
den van de cliënt en zijn ouders. We gaan samen 
met Iedereen Vakantie ook op zoek naar uitstap-
pen voor cliënten die minder eigen middelen 
hebben. Zo kunnen zij toch uitdagende uitstappen 
doen of betaalbaar op reis gaan.
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Principes en kostprijsbereke-
ningen bepalen de tarieven 

Een massa rekenwerk, overleg en communicatie 
gaat vooraf aan het bepalen van deze tarieven.
Dit verloopt in dialoog met de werkgroep finan-
ciën binnen het collectief overleg, het Loket, de 
administratie en boekhouding, bewindvoerders en 
managementteam.

Op basis van deze principes toetsen we keu-
zemogelijkheden af en leggen we de uiteinde-
lijke tarieven vast:

- we bouwen solidariteit in
- we werken ‘op maat’ wanneer het mogelijk is en 
administratief verantwoord
- we streven naar efficiëntie in onze processen
- we zetten de duurzaamheid van de Viro-exploi-
tatie en de toekomstige investeringsmarge voorop
- we houden rekening met de betaalbaarheid voor 
de cliënt
- we kiezen voor administratieve eenvoud
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DE PRIJS WORDT BEPAALD DOOR 
EEN MIX VAN FORFAITARISERING 
ENERZIJDS EN VRAAGGESTUURDE 
DIENSTVERLENING, VOLGENS DE 
WENS VAN DE CLIËNT, ANDERZIJDS

Enkele voorbeelden :

- Elke cliënt kan bepalen hoeveel maaltij- 
 den hij/zijn per dag in Viro wil nemen.  
 Dus geen forfait per dag, wel per maal- 
 tijd.

-  Het forfait voor WIFI, telefonie, TV,  
 oproepsysteem is een vast bedrag per  
 maand, ongeacht het volume of het  
 aantal uren dat de cliënt internet of TV  
 gebruikt.

-  Uitstappen, activiteiten, weekendjes-weg  
 of reizen hebben een vooraf  
 aangekondigde en inzichtelijke prijs. 
 Er zijn ook gratis activiteiten.

-  We wegen de was en rekenen die per  
 kg aan.

-  Er is een vaste woonkost per maand.  
 De hoogte van de woonkost is aangepast  
 aan de kwaliteit - de functionaliteiten  
 van de woonvorm. Hiervoor hanteren  
 we een inzichtelijke woonmatrix. Voor  
 een nieuwe studio met individueel  
 sanitair betaalt de cliënt meer dan voor  
 een kamer in het oudste woonhuis.

Een vernieuwde 
administratieve aanpak
Deze nieuwe facturatiewijze zorgt voor verhoogde 
complexiteit en nogal wat druk op het team van de 
administratie. Het softwarepakket moet worden 
aangepast en de data moet worden gekoppeld 
aan de juiste cliënt. De eerste uitrol van facturen 
is bijzonder spannend. Het ‘werken op maat’ blijkt 
een pak complexer dan de standaard-forfaitaire 
dagprijs. De facturatie loopt vertraging op en moet 
her en der worden overgedaan. De lat voor de 
medewerkers ligt een stuk hoger. 

In de loop van het jaar sturen we bij en verfij-
nen we. Zo maken we bijvoorbeeld categorieën en 
diverse prijsklassen naargelang het volume was: 
hoe meer kg, hoe goedkoper de prijs per kg.

Elke maand krijgen coördinatoren zicht op de 
hoogte van de factuur voor de cliënten in hun 
groep.

Na een jaar kunnen we stellen dat de dienstverle-
ning betaalbaar is.

Of deze tariefstructuur kostendekkend is voor 
Viro?

In grote mate wel, voor sommige elementen niet. 
Al is dat niet enkel te wijten aan de invoering van 
de woon-en leefkosten.

Bijvoorbeeld : het forfait voor telecommunicatie 
en IT is te laag, ook door de vraag naar meer en 
uitgebreider dienstverlening (snellere WIFI, meer 
antennes, meer TV-zenders, uitgesteld kijken, 
filmkanaal). De prijs per maaltijd is dan weer net 
toereikend, op voorwaarde dat er kostenbewust 
wordt aangekocht.

De vervoerskost per km is net kostendekkend, op 
voorwaarde dat we het aantal gereden km goed in 
de hand houden. De sterk gestegen brandstofprijs 
zorgt voor een volgende uitdaging.

We nemen ons voor om in het najaar van 2022 
opnieuw een aantal kostprijsberekeningen te 
maken. Mogelijks volgen daaruit voorstellen voor 
aanpassingen van enkele forfaits. De energiekost 
is daar zeker een element van.

33
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DE VOLWASSENENWERKING
In De Wegwijzer renoveren we de badkamer van 
Wegwijzer 2. Een broodnodige ingreep om het 
sanitair op een hedendaags niveau te krijgen.

Het nieuwe woonproject Huis 174 wordt helemaal 
klaargestoomd voor gebruik. Elke kamer wordt 
voorzien van een lavabo. Beneden maken we een 
kamer bij en de garage bouwen we om tot een 
studio. 

Ook in het ADO-huis zetten we de puntjes op de i.

Binnen de dagbesteding nemen we alle ruimtes 
onder de loep. De fitness verhuist naar de over-
dekte ruimte. Hier kunnen ook de school en het 
MFC vlotter gebruikmaken van de toestellen. Het 
semi-industrieel atelier verhuist naar beneden om 
ook minder mobiele cliënten de kans te geven 
aan te sluiten en de aanvoer van werkmateriaal 
te vereenvoudigen. De bovenverdieping krijgt een 
make-over in drie delen: een koffie-ruimte, een 
ontmoetingsruimte en een crea-ruimte. Het dak 
van de serre werd eraf gehaald en vervangen door 
duurzame panelen uit kunststof.

In ’t Valkennest spoort de technische dienst een 
lek op dat ze samen met een externe firma dichten.

In Ter Dreve komt er een nieuw plat dak op de 
keuken, nieuwe aansluiting op het stadswater, 
een nieuwe verwarmingsboiler en de parking krijgt 
verlichting. Naast de flexbureau komt er een afge-
scheiden gespreksruimte.

In Rosmarijn bouwt de technische dienst de voor-
malige inslaapkamer om tot extra slaapkamer 
voor bewoners. Er komt ook een douche voor 
medewerkers. 
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Investeren in infrastructuur
Door het investeren in infrastructuur en accommo-
datie willen we de kwaliteit van de werking en de 
dienstverlening verhogen. Dankzij de creativiteit 
van onze technische dienst kunnen we heel wat 
verwezenlijken. 

HET MFC
Binnen het MFC spelen we steeds in op de noden 
van de kinderen, ook op vlak van accommodatie. 
De kinderen worden snel groot, ze ontwikkelen 
snel en er komen ook vaak nieuwe kinderen met 
nieuwe noden bij.

In Octopus sluit de technische dienst de verzor-
gingshoek af van de rest van de leefruimte, met 
respect voor de privacy van de kinderen die verzor-
ging nodig hebben en met behoud van zicht op de 
volledige ruimte. Op die manier kunnen de grotere 
kinderen niet meer op de verzorgingstafel klimmen 
en kan de begeleider rustig een verzorging doen 
zonder de andere kinderen uit het oog te verliezen.

In Golfbreker installeren we een extra saltoslot om 
een van de twee leefruimtes nog eens te kunnen 
opsplitsen. Daarnaast vervangen we de voorlo-
pige indeling in de tuin (aanvankelijk in functie van 
de bubbelwerking in de corona-periode) door een 
definitieve. Op die manier kunnen we de kinderen 
doordacht in groepjes opdelen en te veel prik-
kels of conflicten vermijden. In de tuin komen een 
zandbak uit duurzaam materiaal en nieuwe tram-
polines. Die zijn veiliger dan de vorige én kunnen 
beter tegen een stootje.

In Zandkasteel installeren we in de twee leefruim-
tes twee ‘huisjes’. Dat zijn aparte ruimtes binnen 
de groep met een raam naar de leefruimte. In deze 
ruimte kunnen kinderen even tot rust komen op 
eigen initiatief of op afgesproken tijdstippen, zonder 
de nabijheid van de begeleiders te verliezen.

Investeren in competenties
Viro ontwikkelt voortdurend om de kwaliteit van de dienst-
verlening en de werkingen hoog te houden. We willen mede-
werkers kansen geven om kennis en inzichten te vergroten 
en hun vaardigheden te ontwikkelen. Zo verhogen we de 
kwaliteit van de persoonlijke rol als Viro-medewerker, de 
dienstverlening en de team- en organisatiewerking.

In 2021 werken we het beleid rond levenslang leren verder 
uit. We willen reflectie bevorderen, medewerkers bewust 
maken van de manieren waarop zij persoonlijk het best leren, 
bewuster stilstaan bij een gepaste vormingsmethode, kennis-
management binnen Viro optimaliseren, vorming structureel 
opnemen in het beleid van de organisatie, elkaar blijven trig-
geren en stimuleren om vorming te volgen. We zetten in op 
diversiteit (verschillende generaties, achtergronden, opleidin-
gen, competenties ...), willen slimmer samenwerken, leren 
van elkaar en elkaar aanvullen. 

Concreet diepen we twee opleidingsvormen uit: een oplei-
dingsplan met alle nodige vorming voor nieuwe medewer-
kers en een ontwikkelplan dat alle medewerkers kansen 
geeft om verder te groeien. Dat kunnen intern georganiseerde 
basis- of verdiepingsvormingen zijn. Maar elke medewerker 
kan ook volgens eigen ontwikkelnood of interesse aansluiten 
op externe vormingen. 

Inzetten op expertise en talenten van medewerkers leidt tot 
ontmoeting, verbinding en inspiratie. We bouwen voort op 
talenten en versterken ze via opleiding en ervaringsleren. Zo 
blijven medewerkers zich goed voelen, zijn ze gemotiveerd, 
bouwen ze mee aan ‘werkbaar werk’ en staan ze sterker in 
de wendbare organisatie van Viro.

We willen Viro ook als lerende organisatie verder ontwikkelen 
zodat we optimaal kunnen inspelen op wat er gebeurt in de 
samenleving en haar noden. We inspireren en stimuleren 
medewerkers om de regie hiervan zoveel mogelijk zelf in 
handen te nemen.
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We willen verder professionaliseren en bouwen 
aan een DNA van durf, ondernemerschap en 
wendbaarheid.

• We kiezen voor een wendbaar en horizontaal 
organisatiemodel.

• We werken en organiseren ons efficiënt en 
doeltreffend (lean ontwerp). Daarbij verliezen 
we de waarde voor de cliënt en zijn/haar netwerk 
niet uit het oog.

• We verkennen, onderzoeken en experimen-
teren met nieuwe en innovatieve technolo-
gieën en woonvormen om in te spelen op 
maatschappelijke evoluties en zo een opti-
male, warme en menselijke dienstverlening 
mogelijk te maken.

• We ontwikkelen een veilige omgeving en creë-
ren de randvoorwaarden zodat elke medewer-
ker initiatief neemt om de huidige manier van 
werken in vraag te stellen en te verbeteren.

doelstelling 6: 
enterprise excellence
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Een wendbaar en horizontaal 
organisatiemodel
We kiezen voor een organigram dat de uitrol van 
de strategische doelstellingen ondersteunt. Het 
organigram zorgt ervoor dat we flexibel, snel en 
doelgericht kunnen inspelen op wat zich voor-
doet binnen en buiten Viro.

We rollen het nieuwe organigram uit volgens deze 
krachtlijnen: het is een vlakke organisatiestruc-
tuur met een laagdrempelige aansturing, een 
model met korte lijnen. Het sluit nauw aan op de 
huidige organisatiecultuur en maakt gebruik van 
talenten en goesting van medewerkers. Het toont 
de gelijkwaardigheid, de (wederzijdse) interactie 
en de dynamiek tussen de verschillende diensten. 
We kiezen voor een model waar iedereen zichzelf 
kan terugvinden. 

Rollen en taken

Het managementteam stuurt de organisatie aan. 
De kleuren in de afbeelding tonen dat elk lid van 
het managementteam een deel van de organisatie 
voor zijn rekening neemt. De teamcoördinatoren 
sturen elk een of meerdere teams aan. Elke mede-
werker heeft een plek in een of meer van deze 
teams. De begeleidende teams zijn weergege-
ven in bollen, de (zorg)ondersteunende teams in 
driehoeken.

In 2022 werken we elk van deze ‘bollen’ en ‘drie-
hoeken’ nog verder in detail uit: Wie draagt welke 
verantwoordelijkheid? Wie heeft een rol op welke 
plek?
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Transparantie in 
dienstverlening
Een groot deel van het jaar werken we aan de 
Collectieve Rechten en Plichten (CR&P). 

De opbouw van het document is een werk van 
lange adem: alle nodige inhoud verzamelen, 
terugkoppelen naar de relevante betrokkenen, 
laagdrempelig, duidelijk en uniform schrijven van 
alle onderdelen en het geheel aantrekkelijk weer-
geven in de gekende huisstijl. Het wordt schrijven, 
herwerken, herwerken en nog eens herwerken. 

We kiezen voor een CR&P die we enkele jaren 
kunnen gebruiken. Geen evidentie in een dyna-
mische en groeiende organisatie. Het wordt een 
bundel om u te zeggen, maar ook om trots op te zijn 
want het geeft een antwoord op heel wat vragen, 
zowel voor begeleiders als voor cliënten. 

De Collectieve Rechten en Plichten 
is één van de belangrijkste documenten binnen onze 

dienstverlening. Je zou het kunnen vergelijken met het 
arbeidsreglement voor werknemers. De Individuele 

Dienstverleningsovereenkomst (IDO) is dan te vergelijken 
is met het arbeidscontract. Alle cliënten ontvangen de 

CR&P als bijlage bij hun IDO. Het is een document waar-
over de zorgaanbieder moet beschikken om een 

VAPH-vergunning of -erkenning te hebben. 
De wetgever bepaalt wat erin vermeld moet zijn en hoe 

het tot stand komt, bijvoorbeeld door af te stemmen 
 met het Overkoepelend Collectief  

Overlegorgaan (OCO).
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Kwaliteit waarborgen
In 2021 werken we verder aan het kwali-
teitshandboek, dat we het ‘Viro-boek’ noemen. 
Het ‘boek’ verzamelt alle 28 beschreven proces-
sen, procedures, werkinstructies, formulieren 
en checklists op vlak van cliënt, organisatie en 
medewerkers. Dit zijn bvb. de procedures intake, 
handelingsplan en beëindiging van de ondersteu-
ning, missie-visie, strategische doelstellingen, 
organigram, groepsinspraak, medische zorg, 
medewerkersgerichte procedures, middelen, 
vermissingsprocedure, tevredenheid en ontevre-
denheid, referentiekader en procedure rond grens-
overschrijdend gedrag en vrijheidsbeperkende 
maatregelen, functiebeschrijvingen, het intern en 
extern overleg en de zelfevaluatie.

Door al deze informatie te bundelen biedt het Viro-
boek een houvast aan begeleiders en cliënten. 
We gaan de uitdaging aan om het Viro-boek zo 
scherp mogelijk te stellen zonder de dynamiek van 
een snel veranderende organisatie in de weg te 
staan. 

Samen werken aan kwaliteit

De inhoud van het Viro-boek komt tot stand door 
een sterke samenwerking van de kwaliteitsver-
antwoordelijke, managementteam, het Overkoe-
pelend Collectief Overlegorgaan (OCO) en de 
communicatiemedewerker. We gaan voor een 
degelijk, begrijpelijk en toegankelijk kwali-
teitshandboek als belangrijk hulpmiddel bij het 
toepassen en waarborgen van de kwaliteit van 
onze dienstverlening.

In 2022 vervolledigen we het Viro-boek met de 
laatste documenten en ligt de klemtoon op de 
implementatie. De procedure rond het hande-
lingsplan evalueren en vernieuwen we samen met 
Konekt en voeren we Viro-breed in. Doorheen het 
jaar zullen we de medewerkers informeren over de 
documenten die hen helpen bij de uitvoering van 
hun opdracht. 

kwaliteit 

garanderen en 

houvast bieden
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Inzetten op communicatie 
Dienst communicatie zet dit jaar in op het profes-
sionaliseren en uitbouwen van de huisstijl en de 
externe communicatie. We willen onze visie en 
de sfeer en cultuur die bij Viro leeft zichtbaar maken 
en laten zien en voelen aan de wereld rondom ons. 
De huisstijl zorgt voor een aantrekkelijke herken-
baarheid. We bouwen de social media verder uit 
en maken via professioneel opgemaakte flyers en 
brochures ons aanbod beter bekend. We buigen 
ons samen met Lok@t over een strategie om blij-
vend nieuwe cliënten aan te trekken en ondersteu-
nen HR in een plan om meer geschikte kandidaten 
aan te trekken voor openstaande vacatures. 

Zorginspectie neemt drie 
facetten van de werking 
onder de loep
In Viro zetten we alles op alles om de werking af te 
stemmen op de richtlijnen van de overheid. Om 
na te gaan in hoeverre zorgorganisaties voldoen, 
voert de overheid regelmatig controles uit. Ook dit 
jaar krijgen we de zorginspectie op bezoek.

In de meeste werkingen stelt de inspecteur geen 
tekorten vast. Op één plek haalt de inspectie 
een knelpunt aan over het signaleringsplan voor 
toediening van noodmedicatie. We nemen de tip 
van de inspecteur mee om concrete doelstellin-
gen of actiepunten en de verdere opvolging goed 
te bewaken. We gaan meteen aan de slag om de 
resterende knelpunten weg te werken en zijn 
klaar om de nieuwe zorginspecteur volgend jaar 
te ontvangen. 
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Verkennen van nieuwe 
technologie 
JOBTOOLZ
Nieuwe projecten of personeelsvervangingen 
zorgen ervoor dat we regelmatig op zoek zijn 
naar nieuwe medewerkers. Door de schaarste op 
de arbeidsmarkt willen we de vacatures zo breed 
mogelijk verspreiden en zo goed mogelijk opvol-
gen. We zetten verschillende kanalen in: onze 
website, Facebookpagina, Linked-In, scholen, 
VDAB-website …

Om de opvolging van vacatures en sollicitan-
ten verder te professionaliseren, gaan we in zee 
met Jobtoolz. Dit West-Vlaams bedrijf ontwikkelde 
een softwarepakket voor aanwervingsprocedures. 

Jobtoolz laat ons toe om vacatures te publiceren 
op de website: kandidaten melden zich aan op de 
website en laden ook daar hun cv op. Sollicitatie-
procedures kunnen we efficiënt en overzichtelijk 
opvolgen. In het achterliggende systeem houden 
we steeds het overzicht in één oogopslag. Aparte 
excels en cv’s doormailen en bijhouden is dus 
verleden tijd. Via het automatische mailsys-
teem houden we sollicitanten op een professi-
onele en efficiënte manier op de hoogte van de 
sollicitatieprocedure.

NACHTBEGELEIDING
In Viro Ons Tehuis, naast het Ado-huis, is steeds 
een slapende nachtbegeleider aanwezig. Maar 
om de jongeren ‘s nachts nog meer nabije onder-
steuning te kunnen geven, zetten we in op extra 
elektronische ondersteuning. 

Met een duw op een van de twee knoppen in de 
gemeenschappelijke ruimtes komt de jongere in 
contact met een van de twee wakende nacht-
begeleiders die op locatie Ter Dreve aan het 
werk zijn. Zij kunnen dan meteen telefonische 
ondersteuning geven. Is die ondersteuning niet 
voldoende, dan kan de slapende nachtbegelei-
der wakker gemaakt worden om meteen fysiek te 
gaan ondersteunen. Ook in de twee kamers bene-
den installeren we twee knoppen. In deze kamers 
verblijven jongeren met de hoogste noden. Zo zijn 
ze ook overdag dichter bij de begeleiding. Via de 
knoppen is de drempel om ’s nachts begeleiding 
op te roepen ook kleiner. 

In de gangen hangen camera’s die beweging 
detecteren. De wakende nachtbegeleiders op 
locatie Ter Dreve krijgen de bewegende beelden 
van de gang te zien, en kunnen de slapende nacht-
begeleider oproepen om ondersteuning te bieden. 
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Via een netwerk van scholen – duurzaam verbon-
den aan Viro vzw – staan we garant voor een naad-
loze dienstverlening voor de cliënt en zijn/haar 
netwerk

• De school Ter Dreve is maximaal geïntegreerd 
in Viro vzw. Dat doen we voor optimale onder-
steuning voor kinderen en hun netwerk.

• Viro vzw is ook de logische partner voor scho-
len in de brede omgeving van Brugge (voor 
leerlingen van 2,5 tot 23 jaar). We bundelen de 
zorgondersteunende diensten van Viro vzw én 
de scholen in functie van de ontwikkeling van 
het kind. Zo versterken we elkaars werking.

• We verzekeren dat cliënten van bij de start 
kunnen blijven rekenen op ondersteuning. 
Daarvoor zoekt Viro vzw actief naar sterke 
samenwerkingen op lange termijn met scholen 
en organisaties die kinderen opvangen (zoals 
buitenschoolse opvang), als aanvulling op de 
samenwerking met de school Ter Dreve.

doelstelling 7: 
scholen
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Verankerde samenwerking 
met scholen
In 2021 schiet de nieuwe vzw Buiten-Gewoon 
uit de startblokken. Vanaf 1 januari 2022 willen 
de vrije scholen voor buitengewoon onderwijs 
Het Noordveld, Ter Dreve en Ravelijn verdergaan 
onder de koepel van één vzw en bundelen ze de 
krachten met Viro. 

Met deze samenwerking beogen we één krach-
tige pedagogische lijn van kleuter- tot volwas-
senenwerking met grondige specialisatie, waar 
leerlingen terechtkunnen in meer homogene 
groepen. 

Een belangrijke stap dus voor de scholen zelf én 
voor Viro. Het verzekert ons als organisatie van 
doorstroom de komende jaren, en geeft ons 
tegelijk een verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de leerlingen van de drie scholen. De nauwe 
band met Viro zorgt voor een breed en inclusief 
aanbod voor ondersteuning dat nauw aansluit 
bij de wensen en talenten van alle leerlingen. Zo 
weet je dat je bij dezelfde visie en kwaliteit vindt. 
Samen zorgen we voor unieke omgevingen waar 
je leert en leeft, én waar je de juiste zorg en onder-
steuning vindt.

De samenwerking van de drie scholen is niet 
nieuw en was al spontaan gegroeid in de voorbije 
jaren. Zo heeft één Ravelijn-leerling op drie een 
band met Viro, en stellen Viro en Ravelijn samen 
een aanbod voor aan de leerlingen. Tegelijk zijn 
de aparte scholen toch nog concurrentieel. Door 
de band juridisch te verankeren en nog nauwer 
samen te werken nemen we deze grenzen, waar 
zowel medewerkers als leerlingen op botsen, weg. 

Een aanbod dat leerlingen op het lijf geschre-
ven is

Voor de leerlingen houdt de eenmaking belang-
rijke troeven in. Dankzij een doorgedreven peda-
gogische visie kunnen ze rekenen op kwalita-
tief onderwijs vanaf de kleuterleeftijd tot aan het 
einde van hun schooltraject. We kunnen hen meer 
dan ooit een benadering bieden die bij hen past 
als persoon, in meer homogene klassen en met 
meer specialisatie en expertise op elke locatie. 
Zo bezorgen we elke leerling onderwijs dat past 
bij wie hij/zij is en wat zijn/haar talenten en noden 
zijn.

De verbintenis met Viro – met ons MFC (multi-
functioneel centrum) en aanbod in mobiel- 
ambulante begeleiding – betekent dat alle scholen 
rechtstreekse toegang hebben tot VAPH-hulpver-
lening en -kennis. 

Eén vzw, één visie 

De nieuwe beleidsstructuur maakt de scholen ster-
ker en zorgt ervoor dat ze kunnen blijven groeien 
in de breedte, met ruimte voor meer leerlingen, en 
in de diepte, met verdergaande specialisatie op elk 
van de locaties. We kunnen expertise nog doel-
gerichter inzetten op en over onze verschillende 
adressen heen. De verbintenis zorgt namelijk voor 
één entiteit, waarbij elke school zijn eigen instel-
lingsnummer behoudt. Ook de aansluitingen bij de 
scholengemeenschappen Basisscholen Sint-Lo-
dewijkscollege Basisonderwijs en Sint-Donaas 
Brugge en alle samenwerkingsverbanden blijven 
onveranderd. 
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Dat we geloven in de kracht van samen aan de slag 
gaan, betekent ook dat we blijven openstaan voor 
intense samenwerkingen met andere scholen en 
partners. Aan het roer komt dus een nieuwe vzw. 
Het bestuursorgaan van de nieuwe vzw bestaat uit 
telkens evenveel bestuurders die een mandaat krij-
gen vanuit de vzw’s Viro en Sint-Lodewijk-Brugge. 
Die gemandateerden nemen afwisselend het voor-
zitterschap en ondervoorzitterschap op.

Nieuwe kansen voor medewerkers 

De nieuwe vzw neemt alle bestaande rechten en 
plichten over en garandeert de bestaande engage-
menten ten opzichte van alle personeelsleden. 
Alle jobs blijven dus ook behouden. De basisscho-
len krijgen een overkoepelende directeur en een 
tweede pedagogisch directeur.

Dit biedt voor medewerkers ook nieuwe kansen 
om zich verder te ontplooien en te specialise-
ren. Zo zullen medewerkers met bepaalde exper-
tise die bijvoorbeeld kunnen inzetten over de drie 
schoollocaties heen. 

Ravelijn-leerlingen lopen 
stage in dagbesteding
De oudste leerlingen van Ravelijn bereiden zich 
voor op wat er komt na het secundair onderwijs. 
Hierbij gaan ze niet alleen vrije tijd en woonmoge-
lijkheden verkennen, maar gaan ze ook op zoek 
naar passende daginvulling. De dagbesteding 
van Viro en BuSO Ravelijn werken hiervoor heel 
nauw samen. Volgend jaar werken we de stage-
map verder uit om alles nog beter te stroomlijnen.

Onze eigen, gekende cliënten vanuit de jongeren-
groep lopen stage net als zij die we kennen via 
RTH of nieuwe cliënten. Voor elk van hen stellen 
we een programma op maat samen. Het brengt 
dynamiek in de dagbesteding, het zorgt ervoor dat 
potentieel nieuwe cliënten ons leren kennen en het 
biedt iedere cliënt de mogelijkheid om uit te zoeken 
wat hij graag doet. De jongerengroep is zichtbaar 
blij met deze nieuwe uitdaging en leerervaring! Ze 
gaan weg van de schoolbanken en zetten stappen 
richting hun toekomst, richting werkveld.

Er zijn verschillende stagevormen. Bij een eerste 
stage komen ze enkele weken proeven van het 
aanbod. Het jaar nadien gaan ze gedurende een 
langere periode enkele dagen school combineren 
met enkele dagen stage. We zien cliënten groeien 
en verlangen naar een leven na school!

 // DOELSTELLING 7: SCHOLEN 45
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Viro vzw werkt samen en verbindt in de brede 
regio rond Brugge om:

• Dienstverlening aan te bieden die op elkaar 
aansluit aan cliënten en hun netwerk, via 
partners die elkaar versterken en via samen-
werking met de omgeving (de buurt, de 
werkomgeving…).

• Medewerkers te laten groeien door te leren 
van en samen te werken met experten.

• Als organisatie sterker te staan en de logi-
sche keuze te zijn voor mogelijke cliënten. 
We willen samenwerken als partners die 
elkaar aanvullen en die zoeken naar efficiënte 
samenwerkingen.

• We gaan actief op zoek naar partners om de 
noden van onze doelgroepen in te vullen en 
om de logische keuze te worden voor elke 
doelgroep.

 // DOELSTELLING 8: SAMENWERKING

Intersectorale samenwerking 
voor krachtige jeugdhulp 
“Viro zijn we samen” is niet zomaar het sluitstuk 
van onze visie. Het betekent ook dat we door-
drongen zijn van de wetenschap dat we samen 
sterker staan, en dat bondgenootschappen de 
grenzen van onze organisatie moeten overstij-
gen. Daarom zetten we met veel enthousiasme 
onze schouders onder twee krachtige projecten 
die intersectoraal een antwoord bieden op uitda-
gingen in de jeugd- en gezinshulp.

doelstelling 8: 
samenwerking

CRISISBEGELEIDING AAN HUIS
Al snel in de eerste lockdown neemt de Vlaamse 
Overheid het initiatief om extra middelen te inves-
teren in crisisbegeleiding. Na een open oproep 
bundelen in West-Vlaanderen het CAH (Crisishulp 
aan Huis) en VAPH-organisaties Tordale vzw en 
Viro vzw de krachten. Concreet betekent dit dat 
een halftijds gedetacheerde Viro-medewerker 
meewerkt in het CAH-team. Het project wordt eind 
2021 opnieuw verlengd. 

Samen staan 

we altijd

sterker
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“Bij één gezin-één plan kloppen gezinnen aan met kinderen en jongeren tot 25 jaar. Zonder lange wachttijd en zonder 
kosten gaat een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog met het gezin en hun netwerk aan de slag om verandering te 
brengen waar zij dat nodig vinden. Daarin schuilt de unieke kracht van één gezin-één plan. Waar hulpverlening anders 
vaak zelf moeilijkheden identificeert om aan te werken, komt alle input nu van het gezin zelf. Zij hebben de regie, zij 
kiezen wat gebeurt. Een visie waar zowel Viro als ikzelf ons helemaal in kunnen vinden. Het team is samengesteld uit 
heel diverse organisaties. Ik heb collega-gezinscoaches uit zowel basisvoorzieningen als uit meer gespecialiseerde 
jeugdzorg. Denk maar aan Start West-Vlaanderen, Kind en Gezin (CKG’s), VAPH-voorzieningen zoals Viro, Dienst 
Ondersteuningsplan (DOP), het CLB en CAW … Vzw Binnenstad is de kernpartner. We delen onze kennis en ervaring. 
Ook al heeft het gezin waarmee je aan de slag mag gaan een problematiek waarover je zelf niet alle expertise in huis 
hebt, op ons wekelijkse overleg geven collega’s die wél uit die sectoren komen handvatten en methodieken. Bijzonder 
leerrijk, en verrijkend voor zowel mijn rol als gezinscoach als voor mijn job bij Viro. In Viro sta ik soms dicht bij de 
gezinnen verbonden aan het MFC. Ik vind het fijn om mijn ervaring in te zetten en te delen, en breng heel wat nieuwe 
expertise terug mee naar Viro.” 

- Sil, medewerker V-ION - 
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Dagbesteding op maat door 
buurcontacten met lokale 
ondernemers en organisaties
Nieuwe tewerkstelling, creatief met locaties, 
netwerkgericht produceren … Het zijn voedings-
bodems die heel wat meerwaarde in zich dragen. 
We zetten experimenten op om die meerwaarde 
zichtbaar en voelbaar te maken.

Opdrachten in de dichte omgeving zijn soms te 
groot voor één organisatie of de accommodatie 
leent zich er niet toe. Vanuit de samenwerking 
tussen Viro Ons Tehuis en Oranje zijn al enkele 
lokale opdrachten mooi gerealiseerd, bijvoorbeeld 
voor chocolaterie Roose en Alfa Thuis. 

We werken samen met de Kruiderie, de afde-
ling van Footstep waar groenten, kruiden en fruit 
gekweekt en verwerkt worden tot verkoopbare 
producten. Een enclave-werking vanuit Viro kan 
er op geregelde basis terecht om de activiteiten te 
ondersteunen. Een bewoner van Viro Ons Tehuis 
helpt mee om de restproducten van de lokale 
supermarkt te verhuizen naar de geeffrigo op 
Sint-Jozef. Heel wat voeding wordt zo gered van 
de vuilnisbak. Het houtatelier in House Of Time 
is de plek waar tweewekelijks een open atelier 
plaatsvindt. Iedereen uit de buurt kan aansluiten 
om restpalletten van de lokale brouwer te verwer-
ken tot nieuwe bierbakjes. 

Lokale ondernemer Kopje Zwam kweekt oester-
zwammen op gebruikt koffiegruis. Zijn sociaal 
engagement en circulair ondernemerschap bieden 
heel wat samenwerkingsmogelijkheden. De 
ophaalrondes van het koffiegruis zijn tijdsinten-
sief en niet rendabel als arbeidskracht. Hij neemt 
contact met Viro of we hierbij kunnen helpen. Een 
bewoner van Viro Rosmarijn maakt wekelijks haar 
ronde door de stad om koffiegruis op te halen. 

Een ander moment in de week neemt iemand van 
Oranje dit voor zijn rekening. Het koffiegruis bren-
gen ze samen in Ons Huis Sint-Anna, waar men 
de voedingsbodems klaarmaakt. Kopje Zwam laat 
de zwammen groeien en verwerkt ze tot lekkere 
producten.

Lokale actoren versterken 
elkaar
WISSELLEREN: LEREN VAN PARTNERS
Wisselleren? Dat is ‘gluren bij de buren’ en al 
doende ontdekken hoe andere hulpverleners 
met hun vragen aan de slag gaan. Je draait een 
dagje actief mee als tijdelijke werknemer in een 
welzijnsorganisatie naar keuze.

Een van de Viro-collega’s proeft van een week als 
pleegzorg-medewerker. Samen met collega’s van 
Opgroeien, CAW en WINGG neemt zij deel aan 
overlegmomenten in het intake- en matching-team 
van Pleegzorg West-Vlaanderen. In Viro begelei-
den we regelmatig kinderen, jongeren én volwas-
senen die in een pleeggezin verblijven.

Tijdens wisselleren krijgen we een inkijk in wat 
voorafgaat, hoe intensief zo’n matchingproces is 
en hoe de verdere opvolging gebeurt. Het blijkt 
erg waardevol om met mensen met een verschil-
lende achtergrond en expertise aan tafel te zitten. 
De contacten zijn gelegd en sindsdien al nuttig 
gebleken. Op naar een volgende gluursessie! 

In 2022 laten we ook via een intern Wisselleren 
binnen Viro nog meer verbinding, kruisbestuiving 
en samenwerking stromen.  

EÉN GEZIN – EÉN PLAN
In het najaar schiet ook één gezin-één plan 
Noord-West-Vlaanderen uit de startblokken. Het 
uitgangspunt? Eén aanspreekpunt om een gezin 
weer mee op weg te helpen. 

Wie werkt mee?

Sinds het najaar van 2021 heeft het noorden van 
onze provincie een eigen team. Het dertigkoppige 
team bestaat uit medewerkers vanuit een brede 
waaier aan organisaties binnen jeugdhulp. Daarin 
bundelen medewerkers van verschillende dien-
sten en organisaties uit uiteenlopende hoeken van 
de jeugdhulp de krachten.

Ook één van onze V-ION medewerkers is er half-
tijds aan de slag als gezinscoach. Als mede-op-
richter en lid van de intersectorale stuurgroep is 
het engagement van Viro naar één gezin-één plan 
toe heel groot. We zetten ons ten volle in, omdat 
we geloven in de kracht van kruisbestuiving, 
van samen mee het verschil maken bij gezinnen 
met een ondersteuningsnood.



JAARVERSLAG VIRO VZW             //        2021

50 51

JAARVERSLAG VIRO VZW             //        2021

50

AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZORG IN SINT-JOZEF 
In Sint-Jozef komen we op regelmatige basis 
samen met mensen die in de regio wonen of er 
actief zijn als vrijwilliger, zorgverlener, handelaar 
… We geloven in de kracht van elkaar te leren 
kennen en te luisteren naar wat er leeft, waar 
mensen mee bezig zijn. We hopen dat eenvoudige 
linken tussen lokale actoren zullen resulteren in 
meer maatschappelijke zorg voor mensen. 

We hoeden ons om niet te vervallen in grootse 
activiteiten of overkoepelende projecten en bewa-
ken gelijkwaardigheid in het gesprek. Dit opent 
deuren om elkaar makkelijker te vinden. Zo helpen 
enkele organisaties met Het Schoor bij hun inza-
melactie van plastiek om dit te recycleren tot een 
nieuw tuinmeubel, is de wijk actief voor de Warm-
steweekactie van circusatelier Woesh, verzamelt 
Televestiaire partytafels voor hun geplande kerst-
feest en helpt Viro met Oranje om een chocolade-
verpakkingsopdracht (Roose) tot een goed einde 
te brengen.

UITBREIDING LOKALE WERKEILANDEN 
Binnen de dagbesteding streven we ernaar om ons 
op een inclusieve manier in de buurt te bewegen 
en iets te betekenen. Sinds het najaar hebben we 
er binnen dit kader een belangrijke partner bij. Drie 
keer per week gaat een groepje cliënten, samen 
met een begeleider van dagbesteding, een halve 

dag aan het werk in het Boudewijn Seapark, op 
een boogscheut van Viro Ter Dreve. Deze werk-
vorm noemen we ‘werkeiland’: een waardevolle 
werkplek in het reguliere circuit. We werken er 
bijvoorbeeld mee aan het onderhoud van het park 
en de dierenparken, geven banken en wegwij-
zers een nieuwe verflaag en poetsen attracties en 
zeteltjes van het dolfinarium op tegen de herope-
ning in de paasvakantie. En na elke werkopdracht 
brengen we natuurlijk een kort bezoekje aan de 
zeeleeuwen en zeehonden. 

BUURTEN OP DEN BUITEN 
Samentuin ‘t Groen Spinnetje in Zuienkerke doet 
ons groene hart sneller slaan. Elke week gaan 
cliënten van Viro en Oranje er aan de slag. We 
willen de samentuin samen verder vormgeven en 
dienen een project in bij de Koning Boudewijn-
stichting in het kader van ‘Buurten op den buiten’. 
Want: samen, circulair, duurzaam en in de 
wereld: da’s Viro natuurlijk op het lijf geschreven.

DE VALKAART
In het voorjaar sluiten Viro Valkennest-bewoners 
aan op een overleg met alle gebruikers van de 
Valkaart: de verschillende sportclubs, horeca, 
KSA, crèche, skaters en mensen van de sporthal. 
Op de agenda staan nachtlawaai, mobiliteit en 
‘goede buren’, maar we leggen ook fijne en warme 
verbindingen met de mensen rond de tafel die 
graag met ons willen samenwerken en ’t Valken-
nest zien als een verrijking voor de Valkaart. 

 // DOELSTELLING 8: SAMENWERKING

DE DIGITALE INCLUSIEBEURS
Als coronaproof alternatief voor een fysieke beurs 
rond inclusie in al zijn facetten, werkt de Commis-
sie Inclusie van het Vlaams Welzijnsverbond in 
samenwerking met HoGent een digitale inclusie-
beurs uit. Als lid van deze commissie krijgt ook 
Viro de kans om, samen met de andere partners, 
achter de schermen deze beurs mee vorm te 
geven. We willen met het heel diverse aanbod aan 

workshops, video’s en info- en inspiratiemomenten 
mensen bewuster maken van een samenleving 
zonder drempels en hoe je daar zelf aan kan mee 
bouwen. Met een paar Viro-collega’s bieden we 
zelf ook een workshop aan waarin mensen bewus-
ter worden van hun eigen drempels, ook al zijn ze 
de inclusie-gedachte erg genegen. Ook Woesh 
geeft samen met de circusassistenten een work-
shop circustechnieken. 

51
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Elke locatie is een ‘healing environment’ in verbin-
ding met de omgeving. We richten onze locaties 
in als omgevingen die welzijn creëren voor onze 
cliënten en de buurt om ons heen.

• Daarom stellen we onze locaties open.

• We zetten in op buurtprojecten om actief en 
verbindend in de wereld te staan.

52  // DOELSTELLING 9: OMGEVING 53

Inzetten op relatie en 
omdenken in de buurt 
Verbinden zit in het DNA van Viro, en aan een 
warme band met onze buren in zorgzame buur-
ten hechten we in het bijzonder veel belang. 
Cliënten en begeleiders staan actief in relatie tot 
de wereld en mensen om ons heen. Daardoor 
ontstaan sterke ontmoetingen en verrassende 
gebeurtenissen.

Traditioneel gezien hebben we vaak de logische 
reflex om in wat we doen, de win en meerwaarde 
voor de organisatie voorop te stellen en te zoeken 
naar een win-win voor de betrokken partners. We 
zoeken bijvoorbeeld een vrijwilliger voor een taak 
die door medewerkers niet uitgevoerd raakt, we 
trekken fondsen aan om een prijzig project gereali-
seerd te krijgen, we organiseren een feest of markt 
en hopen heel wat buren als bezoekers of klant te 
zien …

Maar in een veranderende omgeving willen wij 
onszelf graag uitdagen om als uitgangspunt de 
win van de ander voorop te zetten. Door te luis-
teren naar de ander, eventueel zijn nood, wens 
te horen en er niet direct een organisatie-win aan 
te koppelen bouwen we aan de relatie in plaats 
van aan het direct zichtbare resultaat. We zoeken 
hoe er in een lokaal netwerk kan samengewerkt 
worden en merken dat het geheel meer wordt 
dan de som van de delen. Het is loskomen van 
een-op-eenrelaties, gesloten (team)structuren of 
klassieke organisatievormen. Netwerkdenken en 
gelijkwaardige relaties vormen de basis. 

Cliënten spelen een actieve 
rol in buurt en samenleving
SPONTANE INTERACTIES VANUIT 
GEDEELDE INTERESSES
Vrijwilligers en buren ontmoeten elkaar op onze 
locaties en gaan in spontane interactie met cliën-
ten. Die ontstaan vaak vanuit een gedeelde inte-
resse, talent of ervaring. We leggen bijvoorbeeld 
verbinding met studenten van Vives, Howest en 
Zowe, die met een gratis 1+1 ticket een van onze 
Viro-cliënten kunnen oppikken voor een cinema-
bezoekje in onze buurtcinema – met dank aan 
Kinepolis Brugge. Ook al was de festivalzomer nog 
wat mager, toch vonden twee metalfans mekaar 
om samen naar het Kortrijkse festival Alcatraz af 
te zakken. 

WK TIJDRIJDEN IN BRUGGE 
Het wereldkampioenschap tijdrijden dat plaats-
vindt in Brugge? Dat is voor wielerliefhebbers een 
unieke gelegenheid. Wij dragen met plezier een 
steentje bij in de vrijwilligersploeg en verster-
ken het Green Team met twee ploegen op twee 
verschillende dagen. In uniform (we kregen elk 
een T-shirt) en gewapend met grijpstokken, hand-
schoenen en vuilniszakken gaan we op stap om 
afval te rapen en de orde en netheid te bewaren 
op verschillende plekken langs het circuit. Het 
zijn lange shifts, maar heel tof om het WK vanuit 
een andere hoek te zien. Trots dat we hier iets in 
kunnen betekenen. 

“’We gaan van ‘what’s in it for me’ 
naar ‘what’s in for you’ ...” 

- Annelies, buurtmaker - 
52  // DOELSTELLING 9: OMGEVING

doelstelling 9: 
omgeving



JAARVERSLAG VIRO VZW             //        2021

54

JAARVERSLAG VIRO VZW             //        2021

PEER SUPPORT
Jongeren zoeken steun en praten over vragen en 
problemen in de eerste plaats met leeftijds- of leef-
stijlgenoten, peers zoals dat in het Engels heet. 
Peer support is dus een manier van samenwer-
ken en elkaar ondersteunen met eigen kennis, 
inzichten en ervaringen. ‘Peer’ betekent dat je op 
vele manieren gelijkwaardig bent en/of in gelijkaar-
dige omstandigheden verkeert.

Onder de naam Peer Up Bruges brengen jonge-
renorganisaties en -diensten in Brugge jongeren 
samen. Ook Viro neemt deel. Er ontstaan acties 
voor en door jongeren, jongeren luisteren naar of 
spiegelen zich aan anderen, ze bieden steun en 
zorgen voor elkaar. We verkennen verschillende 
pistes over de mogelijkheden in Brugge om jonge-
ren te connecteren en te bouwen aan diverse en 
sterke banden onder elkaar. Enkele leden van de 
werkgroep volgen een opleiding in peersupport 
aan Howest.

Ook de jongeren uit Viro Ado-Huis nemen deel 
aan Peer Up Bruges. Ze ontwikkelen er sociale 
en communicatieve vaardigheden, voelen zich 
zo beter en nemen actief een rol op in de wereld 
om hen heen. Begeleiders zien de jongeren zelf 
bepaalde zaken aanpakken, zodat zij zich op 
andere taken kunnen richten. Viro werkt mee 
aan een veilig en positief klimaat waarin jonge-
ren zelf stappen in de wereld zetten en zelf een 
netwerk uitbouwen.

JONGERENPLATFORM YOUNG ONES 
‘Young Ones’ is een reportageproject van het 
Brugse ‘Jong Volk’, een online contentplatform 
voor Brugse jongeren. Op dit platform wil Brugge 
tonen dat de stad leeft en dat veel jongeren met 
interessante projecten bezig zijn en boeiende 
verhalen te vertellen hebben. 

In iedere reportage zijn ook organisaties die 
jongeren op de een of andere manier helpen under-
cover terug te vinden. Zonder hier echt de nadruk 
op te leggen wordt in elke aflevering getoond hoe 
zij bepaalde zaken aanpakken en jongeren die 
het op de een of andere manier moeilijk hebben 
ondersteunen. 

Ook Flore, een jonge cliënte van Viro vertelt over 
haar droom, wat haar bezighoudt en drijft. Ze is 
17 en droomt ervan actrice te worden. Haar eerste 
film is er alvast: een eigen documentaire dankzij 
‘Jong Volk’.

www.jongvolk.be/verhalen/young-ones-5-flore

“De focus bij de Young Ones ligt op wat 
jongeren drijft in deze stad. Naar mijn idee 
slagen we erin om een eerlijk beeld te geven 
van wat onze stad bruisend, levend en 
aantrekkelijk maakt door de ogen van zeer 
uiteenlopende jongeren.”

- Sarah (Sarazon Creative), filmmaker - 
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Domein Ter Dreve als troef 
voor buurcontacten 
Het terrein van Viro Ter Dreve heeft een erg 
aantrekkelijke uitstraling. Het biedt buren een 
stukje bos, redelijk onbekend, maar zeker een 
wandeling waard. Onze visie om dit open te stellen 
voor de buurt wordt ook opgemerkt door de stad 
Brugge en wordt gesteund met 6.000 boshyacin-
ten, om in de lente een paars bos te laten groeien, 
toegankelijk voor de dichte omgeving. Buren, 
medewerkers en cliënten werken twee dagen lang 
samen om de bloembollen samen in de grond te 
stoppen. We hopen dat die collectieve inspanning 
kleur brengt in het voorjaar 2022.

De moestuin met opgeknapte serre wordt een 
voedingsbodem voor groenten én voor buurcon-
tacten. De samentuin -Vier-O-tuin (Ontmoeten, 
Ontdekken, Ontwikkelen, Ontspannen) brengt 
buren met groene vingers samen die de eerste 
tuinwerken aanvatten. Het is een zoektocht van 
afstemming van interne processen en surfen 
op de energie bij buren. Af en toe duiken leuke, 
inclusieve momentjes op als Viro Huis 174 een 
bezoekje brengt aan de tuin of als Viro De Ronde 
koffie met koekjes voorziet voor de tuiniers.

Een buur klopt aan met de vraag om een dieren-
park uit te bouwen op ons terrein. We luisteren en 
zijn bereid om verder te denken, maar liefst ook 
breder. Waar vinden we in de buurt nog interesse 
in tuin en dieren? Ook de bestaande initiatieven 
en eigen dagbesteding worden gekoppeld ten 
dienste van buren met groene vingers en liefde 
voor dieren. De verzorging van alpaca’s groeit in 
relatie met buren en er komt een minipaardje op 
logement. Het dierenpark wordt een plek waar 
mensen zich engageren om de dieren te verzor-
gen, wandelingen te maken met alpaca’s, een 
geitenhok te bouwen …

“In een moestuin kweek je niet 
alleen groenten, maar ook 
relaxte mensen … “

- Wim Lybaert - 
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Het uitnodigende middenplein leent zich ook om 
gezellig samen te komen rond de koffiecaravan. 
Deze heuse foodtruck wordt een vaste waarde 
op het middenplein van Viro Ter Dreve en  maakt 
regelmatig de basis uit van een burenfeest, after-
workdrink, kookactiviteit of verkoopactie. Iedereen 

die wil kan de koffiecaravan ontlenen voor een 
activiteit die verbinding mogelijk maakt. Ook een 
authentieke campingcaravan uit de jaren ‘60 
komt onze richting uit en we dromen nu al van de 
logeerfunctie die hij kan bieden. Wordt vervolgd …

‘Dag van de buren’: Viro Rosmarijn haalt met een buurtfeestje de banden met de buren weer aan na corona. 
Samen met Extraal gooien ze de deuren van de gele caravan open en trakteren de buren op koffie, drankjes 
en een ijsje onder een stralende zon. Alle buren geven we een zonnebloem om te planten in de voortuin.

 // DOELSTELLING 9: OMGEVING56

Onze locaties openstellen 
voor bestaande verbindende 
initiatieven 
Op 15 juli is het middenplein van locatie Ter Dreve 
het toneel voor de ‘Brugge Plus Circus Toer’. 
Op het programma: een circusinitiatie van onze 
circusassistenten, een circusvoorstelling én een 
niet-te-missen optreden van Roland Van De Velde! 
Het middenplein van Viro Ter Dreve stroomt vol 
met tientallen mensen uit de buurt. 

Ook de Buitenspeelbende van Jeugddienst 
Brugge verwelkomen we een aantal weken na 
elkaar. Kinderen uit de buurt, maar ook kinderen 
uit het MFC, kunnen wandelen met onze alpa-
ca’s Gust en Louis. Er is een Vlaamse kermis, ze 
kunnen kampen bouwen en zich amuseren met 
een namiddag Clics Masters.

Een buurvrouw zoekt een plek om samen met 
enkele vriendinnen creatieve dingen te doen. 
Enkele plaatsen in Viro komen hiervoor in aanmer-
king. We bekijken samen de vraag en zoeken 
welke vorm haalbaar is en extra contacten kan 

genereren. ‘Blije tijd’ wordt de titel van sporadi-
sche samenkomsten met creatieve mensen uit de 
buurt. Iedereen die graag creatief bezig is, sluit 
aan en doet mee met zijn persoonlijke activiteit.
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Ook het Stekjesplekje van VIVA-SVV West-Vlaan-
deren is een ontmoetingsplaats voor buurtbewo-
ners, waar op termijn ook workshops kunnen rond 
ingericht worden. Bijvoorbeeld over het stekken 
van planten en kweken van kruiden op je eigen 
balkon. Twee ’meters’ uit de buurt zijn het lokale 
aanspreekpunt voor de kastjes. Zij verzorgen de 
plantjes en houden een oogje in het zeil. 

Verder delen we een overschot aan zonnebloemen 
uit om buren uit te nodigen voor een buurbabbel 
en maken we plannen voor een Kubb-tornooi als 
buuractiviteit.

Op 1 oktober werd het kastje feestelijk geopend samen met buren, familie en vrienden. De opzet van het 
stekjesplekje is eenvoudig: je hebt een stekje, klein plantje of zaadjes op overschot. Je labelt je plantje, laat 
het achter in het kastje en kan in ruil een ander stekje meenemen naar huis. 

tot slot

Het valt niet te ontkennen. Viro vzw is als organisa-
tie exponentieel aan het groeien.

Deze groei is zichtbaar in het aantal cliënten dat 
een beroep doet op onze ondersteuning, maar 
evengoed in het aantal medewerkers en in de 
veelheid en verscheidenheid aan nieuwe realisa-
ties en projecten in het afgelopen jaar.

Viro bouwt verder aan een inclusieve wereld, en 
zet in op warme, kleinschalige projecten ingebed 
in zorgzame buurten.

De heldere keuze voor ondernemerschap, gevoed 
door een sterke visie en strategie, helpt ons om 
in deze snel evoluerende samenleving met steeds 
beperktere budgetten stand te houden. Maar onze 
ambitie gaat verder dan dat: Viro gaat er voor 
om nog verder te groeien als duidelijk zichtbare, 
krachtige en inspirerende speler in het intersecto-
rale landschap. 

Een ingeslagen weg die wij de volgende jaren 
positief, prikkelend en met enorm veel goesting 
verder bewandelen!

Koen Dalle, algemeen directeur
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