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EDITORIAAL
Op het moment dat ik dit editoriaal schrijf zijn we zover gekomen dat we ‘het’ woord van
2020 niet meer kunnen horen of zien, zó corona-moe zijn we. 

We hebben geen grote uitbraken gehad, zijn godzijdank niemand verloren aan het virus en
de pandemie heeft onze organisatie niet ontwricht. 
Maar het heeft wel gewogen en ook sporen nagelaten. Onze medewerkers en vrijwilligers
hebben het uiterste van zichzelf gegeven om de best mogelijke zorg en ondersteuning te
blijven bieden in lockdownmodus en hebben daarbij een ongelofelijke flexibiliteit,
doorzettingsvermogen en veerkracht getoond. En die spirit konden ze ook overbrengen bij
onze cliënten. Zoekend en met vallen en opstaan hebben we ons aangepast aan de
realiteit en schouder aan schouder zijn we overeind gebleven. Maar het heeft soms pijn
gedaan en veel verdriet, angst en onmacht meegebracht. En daardoor zijn we nu nog
steeds een beetje moe.  
We hebben ook veel geleerd:
 
Dat het beter is zonder de hectiek en 'druk druk druk' van voorheen. 
Dat ICT wonderlijk is en supercoole communicatie tools de max zijn. 
Dat je in afzondering heel efficiënt kan werken maar door al dat schermgebruik en
communiceren via beeld niet alleen je lijf maar ook je ziel verstijft. 
Dat we dus elkaar live nodig hebben om bij de les en bij het leven te blijven. 
Dat pauzemomentjes aan de printer, op de trap, op de stoep, in de auto - onderweg dus –
of op een zonnig terras - bewust gepland - onmisbaar zijn om verbonden te blijven. 
En vooral dat we een beetje ziek worden als we samen lachen en feesten moeten missen. 
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2020 was ook het jaar waarop in volle pandemie onze nieuwe organisatie Hubbie het licht zag
en we onze nieuwe naam meteen konden waarmaken.

Opnieuw wil ik alle medewerkers danken die zich voorzichtig en liefdevol tussen pandemie en
fusie een weg naar elkaar baanden. De zoektocht is natuurlijk nog niet klaar. 
En in het snel veranderende zorglandschap is het zoeken naar een nieuwe gedeelde identiteit
best pittig. Maar al kronkelt de weg soms wat onzeker en zoekend, het eindpunt schittert en zet
de bakens uit. En dat stemt ons dan weer hoopvol en vrolijk. 

EDITORIAAL
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Lieve Dekempeneer
 D I R E C T E U R  H U B B I E



DE FUSIE VAN HUBBIE
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Op 01.01.2020 was het zover: Hubbie vzw zag het licht.

Alle bestuurders en medewerkers van Begeleid Wonen Brussel en De Lork gaven de voorbije
jaren het beste van zichzelf om dit nieuwe verhaal te schrijven. Samen met de twee directies
Hilde De Bleser en Lieve Dekempeneer werd een heel parcours afgelegd in samenwerking met
onder meer Curia, Heren Loebas en Footsteps.

Een fusieproces waarbij twee organisaties opgaan in een nieuwe is er één van voortschrijdend
inzicht, van zoeken en botsen, van luisteren en vinden, van out of the box denken en frisse wind,
van rouwen en feesten. En dat nieuwe verhaal is natuurlijk niet af op 1 januari 2020.  Het begint
dan pas.  

Op 30 januari werd Hubbie voorgesteld aan het brede publiek in aanwezigheid van onze
medewerkers, cliënten, families en partners én een select panel: Ministers Elke Van den Brandt
en Benjamin Dalle, Kurt Asselman - adviseur van minister Wouter Beke, Sjoert Holtackers van
het Kenniscentrum WWZ en bestuurder Pieter De Meester, als vertegenwoordiging van de
gebruikers. Ze gingen in debat met medewerkers en cliënten en dat werd in goed banen geleid
door journalist An De Bie. Daarna konden we genieten van het goede gezelschap maar zeker
ook van de culinaire verwennerij van de topkoks van Belmundo!



Een nieuwe organisatiestructuur met 6 clusters en nieuwe opdrachten betekende voor alle
collega’s zoeken naar een nieuw evenwicht, niet in het minst voor de nieuwe
beleidsverantwoordelijken en mezelf. Op de beleidstweedaagse in Drongen werden we echter
verplicht om van strategisch denkwerk onmiddellijk over te schakelen naar crisismanagement:
corona werd de nieuwe realiteit. Maar niettegenstaande de allesbepalende aanwezigheid van
corona - of net dankzij misschien – zijn we het voorbije jaar sterk gegroeid als ploeg. 
Er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel, maar Hubbie krijgt meer en meer een eigen
identiteit door een zichtbare en gedragen visie die ons inspireert maar ook uitdaagt. En de
Eiland- en Wijlandcollega’s zorgen steeds voor warme, grappige en verbindende acties. 
Maar het is cristal clear …  we dromen nu al van een postcorona tijdperk met minder scherm en
ruimte voor échte ontmoetingen. 

Lieve - Directeur

DE FUSIE VAN HUBBIE
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DE PANDEMIE & HUBBIE
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Telewerk werd meer regel dan uitzondering voor de functies die dit toelieten. Af en toe eens
met een verstoorde balans privé-werk tot gevolg.
Een crisisteam met coronaverantwoordelijke werd opgestart en kwam op regelmatige basis
samen.
De Teamsomgeving werd onze vaste uitvalsbasis.
Begeleiders van het activiteitencentrum wisselden enkele maanden van jobinhoud en
ondersteunden in de woonhuizen. Nadien werd een bubbel-activiteitencentrum-werking
opgestart.
Begeleiders van de mobiele cluster ondersteunden cliënten vooral telefonisch.
De collega’s van het vrije tijds-team moesten alle weekendactiviteiten en vakanties
annuleren.
Mondmaskers, handgels, afstand houden kunnen worden uitgeroepen tot meest gebruikte
woorden van het jaar.
Cliënten en collega’s werden meermaals getest.
1 uitbraak binnen het woonhuis van de Bronstraat veroorzaakte gelukkig geen enorm zieke
cliënten of collega’s.
VAPH-richtlijnen, VAPH-richtlijnen, VAPH-richtlijnen.
Versoepelingen toelaten om nadien opnieuw te verstrengen.
Afwegen, aftoetsen, beslissingen nemen vaak mét de handen in het haar.
Gemis aan verbondenheid, gemis aan de werking ‘voor’ Corona, gemis aan ‘samen’.

Corona!?

Net van start met Hubbie… nog een hoop af te stemmen en uit te klaren en toen, 13 maart 2020,
kregen we al direct een crisis van formaat op ons bord: corona. 
Zoals Lieve het hierboven al beschrijft: corona betekende dat we, midden in het uitdenken van
acties, jaarplan en meerjarenplan, de knop moesten omdraaien en samen met alle collega’s en
cliënten een andere koers moesten varen. 

Andere koers?



DE PANDEMIE & HUBBIE
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De toekomst?

We zijn dankbaar voor de gigantische inzet en flexibiliteit van collega’s en cliënten, om in deze
harde situatie te ‘overleven’ en nog altijd en steeds het beste van zichzelf te geven.
Zelfs Corona krijgt Hubbie niet klein. We leerden bij en nemen de schaarse positieve zaken, zoals
het ontwikkeld hebben van online tools, mee naar de toekomst.

Hilke - Coronaverantwoordelijke



HILDE 
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Een straffe madam in Brussel
2020 was ook het jaar dat we, althans professioneel, afscheid moesten nemen van Hilde De
Bleser. Zij was tot onze fusie jarenlang directeur van Begeleid Wonen Brussel. 

Hilde stond 30 jaar geleden aan de wieg van Begeleid Wonen Brussel. Ze startte bij Begeleid
Wonen Brussel een half jaar voor de erkenning van de diensten Begeleid Wonen binnen de
Vlaamse Gemeenschap op 1/1/1991. Begeleid Wonen was een hele nieuwe werkvorm binnen de
sector, die nog volledig te ontdekken was, meer nog, die nog vorm moest krijgen. En ze heeft
zeker mee vorm gegeven… 

Ook al was het werken binnen een kleine dienst erg gezellig, Hilde is toch blijven trekken om de
werking verder uit te bouwen. Er was nog veel te veel nood binnen Brussel om het rustig aan te
doen. Niet alleen werd elke kans tot uitbreiding benut, ze ging ook actief aan de slag om
projecten uit te bouwen. Ze zocht haar weg tussen de verschillende subsidiekanalen, maar had
even goed oog voor de interesses en sterktes binnen haar team. Of het nu ging om een
moedergroep, vrijetijdsactiviteiten en vakanties, een nieuw handelingsplan uitwerken of een
zoektocht naar nieuwe methodieken om in te zetten in het begeleidingswerk, community
building… er was ruimte om te experimenteren. 

Hilde was er zich als geen ander van bewust dat de werking valt of staat met zijn medewerkers.
Ze stond dan ook voor een open beleid, collega’s waren steeds goed geïnformeerd, ze ging in
dialoog, had oor voor advies… Ze hield de betrokkenheid op de organisatie hoog.
Al was het team belangrijk, tegelijk moedigde ze collega’s aan om verder dan de grens van de
eigen organisatie te kijken. Je laten inspireren door de buitenwereld, het belang van goede
vorming, samenwerking met anderen rond een cliëntsituatie… allemaal belangrijk om de
kwaliteit hoog te houden. Daarnaast maakte ze werk van structurele samenwerkingen met
andere werkingen binnen Brussel.



Hilde volgde de ontwikkelingen in de sector nauw op en ging positief aan de slag met de
beleidsontwikkelingen. Ze maakte Begeleid Wonen Brussel tot een trekker en voorbeeld binnen
de sector. En af en toe zuchtten begeleiders wel eens bij de zoveelste vernieuwing, al die
veranderingen vroegen best wel veel energie maar ze slaagde erin om haar team steeds te
blijven betrekken en enthousiast te houden. Zelfs wanneer ze de moedige beslissing nam (waar
ze meer dan één nachtje van wakker gelegen heeft) om de zelfstandigheid van Begeleid Wonen
Brussel op te geven omdat ze erin gelooft dat de fusie met De Lork nieuwe
toekomstmogelijkheden biedt zowel voor cliënten als voor personeel. Niemand zal kunnen
ontkennen dat ze een mooie erfenis nalaat aan Hubbie…

Hilde, je was onze bovenste beste leider ook in woelige tijden, voor dat alles, en nog veel meer,
hartelijk bedankt.

Els Conings & het voltallige team

HILDE 
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Ook de raad van bestuur dankte Hilde van ganser harte voor haar engagement.



www.hubbie.brussels



EEN UITZONDERLIJK JAAR
DOOR NOËLLA, TEAMVERANTWOORDELIJKE WONEN

2020 was een bewogen jaar. 

Op 1 januari 2020 was de fusie van De Lork en Begeleid Wonen Brussel een feit en werden we
samen Hubbie. De nieuwe organisatie bracht ook een nieuwe structuur mee en binnen 'Wonen'
bekeken hoe we voortaan de opvolging van de woonhuizen zouden bewerkstelligen. 
We besloten vanaf maart meer horizontaal over alle woonplekken heen te werken: 1
beleidsverantwoordelijke en 3 verantwoordelijken met elk hun expertisegebied (cliënten,
personeel, financiën). In het begin was dit zeker zoeken naar het juiste evenwicht, voor zowel de
begeleiding als de verantwoordelijken. En ook door corona liep dit niet altijd van een leien dakje.
Aan het einde van 2020 werd het al veel duidelijker, waren er meer banden gesmeed,
pijnpunten boven gehaald, … Kortom nog werk aan de winkel maar er ligt een goede basis. 

Deze veranderingen gingen gepaard met de voorbereidingen van de start van de nieuwe
woonsite in Anderlecht. Omdat onze kleine groepsaccommodaties voor een zware doelgroep
financieel niet realistisch zijn op lange termijn, gingen we op zoek naar een groter woonproject. 
 Rond de jaarwisseling namen we de beslissing om nogmaals met sociaal verhuurkantoor Baita
in zee te gaan voor een woonproject in Anderlecht. We werkten reeds samen met deze partner
in andere woonprojecten. Het woonconcept dat we hanteerden in Molenbeek en Brussel bleef
overeind: een cluster van appartementen voor 1, 2 of 3 cliënten en een appartement voor
gemeenschappelijk gebruik, kantoorruimte en nachtbegeleiding. Kleinschalig wonen met
24/24u ondersteuning. 

WONEN IN 2020 
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NIET ALLES WAT NEGATIEF IS IS SLECHT! ALS JE CORONATEST NEGATIEF
IS, DAN IS DAT GOED, WANT DAN HEB JE GEEN CORONA! 
VANESSA G. 



WONEN IN 2020 
Op deze nieuwe site kunnen 18 cliënten wonen: de mensen van Molenbeek en van de
Cellebroerssite, 4 cliënten van de Bronstraat en 1 iemand van de Jean Robiestraat. De
appartementen in Molenbeek en Cellebroer werden overgenomen door cliënten van het
mobiele team, waardoor daar een verbetering in wooncomfort gerealiseerd werd. Win-win voor
alle cliënten én voor Hubbie.

De voorbereidingen naar de verhuis werden gefaseerd aangepakt, zowel de cliënten als het
netwerk en het personeel werden betrokken. Het begeleidingsschema werd aangepast en ook
het wonen vraagt een constante evaluatie. De verhuis zelf gebeurde gespreid over 3 dagen en
bracht zowel spanning als vreugde met zich mee. 
Maar er was ook verdriet. In 2020 zijn in de Bronstraat 2 cliënten (Nicole en Anne-Marie) komen
te overlijden. Beiden woonden al heel erg lang bij ons. Ze worden erg gemist. Bij enkele cliënten
waren er overlijdens van mensen uit hun familie die hun zeer nabij waren. Ook zij worden erg
gemist. 
Voorts hebben we een nieuwe cliënt (Bekhan) verwelkomd. En in 2020 waren er ook enkele
logées die voor enkele dagen of weken in de Bronstraat kwamen logeren. De logeerfunctie
binnen Hubbie werd meer op punt gesteld. 

IN BEELD
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WONEN IN 2020 
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OP DE ROOSTER
... MET DR. STRUYVE (DOKTER AAN HUIS IN DE
BRONSTRAAT)

Wat was voor uw organisatie het moeilijkste
in 2020?
Het moeilijkste voor ons in 2020 was het feit niet
meer tot rust te kunnen komen: de ganse week al
opgejaagd door covid-perikelen maar ook nog eens
in het weekend door e-mails en alle mogelijke
andere kanalen belaagd door angstige vragen.
Bovendien waren er maar heel weinig momenten en
mogelijkheden tot opladen mogelijk…De balans was
niet in evenwicht: er werd meer gevraagd dan ik kon
geven. Het is de eerste keer dat ik voelde wat Burn-
out kan betekenen en ik was zeker niet de enige
arts...

Wat was jouw ervaring met Hubbie in 2020?
Hubbie was een hart onder de riem en gaf op een
mooie manier terug: een ontroerende Dr Smurf-kaart
vol goede wensen van de bewoners, een prachtige
ruiker bloemen, verrassende chocolade. Zo’n
attenties deden me voelen dat de bezorgdheid
wederzijds was en hielpen me zeker verder. Ik zeg
met heel mijn hart: DANKJEWEL! Onvergetelijk!

Wat wens je Hubbie toe in 2021?
Wat ik Hubbie toewens is dat jullie de verbondenheid
met elkaar en met de buitenwereld verder blijven
uitdragen. Jullie begrijpen wat samen-werken inhoudt
en dit op vele niveau’s. Er is veel te geven aan jullie
omgeving en jullie slagen hier ook in!

... MET ELVIS (BEGELEIDER, STARTTE ENKELE WEKEN NA
CORONAUITBRAAK)

Wat is jouw mooiste Hubbie-moment in 2020?
Vensterschilderen met de bewoners. Voor Kerst hebben
we een levensgrote vensterschildering gemaakt. 
Leuk om iets samen te beleven en iedereen kon een
kleine bijdrage leveren.

Waar had je het moeilijkste mee in 2020?
De vrijheden van de bewoners nog meer beperken: ‘neen
je mag niet alleen naar buiten’. ‘neen, je mag niet naar je
familie’. Vrijheid en autonomie zijn zeer belangrijk, maar
dit was nodig voor de veiligheid. 

Waar kijk je echt naar uit in 2021?
Dat bepaalde vrijheden terug komen. Dat de bewoners
weer alleen een wandeling kunnen doen, familie kunnen
bezoeken, weer alleen het openbaar vervoer kunnen
nemen, ...



EEN UITZONDERLIJK JAAR
DOOR ELISA WAUTERS - TEAMVERANTWOORDELIJKE WOL

Vanuit de cluster WOL begonnen we het jaar 2020 met heel veel goesting om er weer in te
vliegen. Het zou een jaar worden van nóg meer inclusie, nóg meer contacten en netwerken, nóg
meer projecten en nóg meer verbondenheid. Niets werd minder waar... 
Corona strooide heel wat roet in het eten, want vanaf maart waren we verplicht om totaal
anders te gaan denken. In het voorjaar werden dagcentra verplicht om te sluiten. Dit betekende
dat heel wat cliënten 24/7 thuis zaten, zonder activiteitenaanbod in de week. We namen vanop
afstand regelmatig contact op met hen. Het WOL-team is in die periode ook bijgesprongen in
de woonhuizen. Op die manier kon aan deze cliënten toch een zinvolle dagbesteding
aangeboden worden. We brachten materiaal over uit de ateliers en gingen vaak wandelen met
de cliënten.  
 
Muziek brengt mensen in verbinding. Dit hebben we ook gemerkt tijdens de lockdown. Dankzij
een collega die muziektherapeute is werden er tal van Hubbie-initiatieven georganiseerd. Zo
schreef ze het liedje ‘Alle dagen’ speciaal voor deze speciale periode.
Dankzij het aanbod van tal van muzikale vrijwilligers hebben we in de woonhuizen kunnen
genieten van een vijftal ‘terrasconcerten’. En óf cliënten en personeel hiervan genoten hebben!  
 
Vanaf juli mochten we het activiteitencentrum opnieuw openen. Cliënten waren weer welkom,
we pasten ons aanbod aan. Zo werkten we met cliëntenbubbels en was er van
groepsactiviteiten in Brussel weinig sprake. Het was wat zoeken maar het team slaagde er wel in
om zinvolle en gewoon leuke activiteiten aan te bieden! 
 

ACTIVITEITEN 
IN 2020 

EEN LANDSCHAP IS EEN VOORBEELD DAT GE KUNT VERANDEREN!



 
Wat ons vrijetijdsaanbod in het weekend betreft hebben we telkens gedaan wat kon volgens de
maatregelen. We bleven activiteiten aanbieden in kleine groep en daarnaast namen we
regelmatig contact op met de cliënten (via telefoon en sociale media). Begin december hebben
we een Sint-op-de-stoep-bezoek gedaan bij elke deelnemer van ons activiteitenaanbod. 

Qua vakanties en weekendjes-weg hebben we alles moeten annuleren dit jaar. Een grote
daguitstap naar Bokrijk is wel kunnen doorgaan. In het najaar hebben we toekomstige
weekendjes uitgewerkt en hebben we extra ingezet op het meerjarenplan voor onze werking.
Inhoudelijk hebben we veel in beweging gezet. Hiervoor konden we onze tijd goed gebruiken.

We hebben ook een grote bevraging gedaan over de werking van onze cluster (in niet-
coronatijden). Zowel cliënten, personeel en netwerk werd gevraagd om een evaluatie in te
vullen. De bedoeling hiervan was om zicht te krijgen op wat goed loopt en wat beter kan. Op
basis van deze resultaten maakten we ons actieplan 2021 en ons meerjarenplan op.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen wij ons ook trotse partner noemen van het Werkburo. We willen
hiermee een kwaliteitslabel vormen voor het Begeleid Werken dat we aanbieden volgens de
methodiek ‘Supported Employment’. We werkten gedurende dit jaar het partnerschap met
Werkburo verder uit. 
De enclavewerking, die tot eind 2019 nog bij de dienst Begeleid Werken behoorde, verhuisde
naar de cluster Werken, Ontspannen, Leren. 

 

ACTIVITEITEN 
IN 2020 
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IN BEELD

We gingen onze goede samenwerking met de VGC-sportdienst verderzetten en uitbreiden,
maar corona kwam roet in het eten gooien. 
Corona heeft een grote invloed gehad op de werking van het Begeleid Werken. Al het begeleid
werk werd zo goed als stopgezet gedurende de rest van het jaar. Besmettingen van cliënten,
besmettingen op werkplaatsen, lock-downs, schrik van besmettingen zowel bij cliënten als bij
families, telewerken van de werkplaatsen, werken in bubbels in de woonhuizen… waren de
oorzaken van de stopzettingen. 

ACTIVITEITEN 
IN 2020 
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ACTIVITEITEN 
IN 2020 
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OP DE ROOSTER

... MET MARLEEN ITTERBEKE (VRIJWILLIGSTER)

Wat was voor jou het moeilijkste in 2020?
2020 zal altijd herinnerd worden als het COVID jaar
waarin mijn leefwereld kleiner werd. Met weinig of
geen sociale contacten en geen groot feest voor de
60ste verjaardag van onze zus Jo, geen trouwfeest in
Schotland en geen familiefeest met Kerst.

Wat was jouw ervaring met Hubbie in 2020?
De Lork werd Hubbie en ging spetterend van start.
Maar dan kwam COVID. Het Bouwteam ploeterde
voort en het project INCUBA met haar
ondernemersinitiatief DIMI for DUMMIES werd
serieus opgehouden. Verhuizen naar Anderlecht was
een uitdaging.

Wat wens je Hubbie toe in 2021?
Iedereen gevaccineerd en gezond. De bewoners en
het begeleidersteam van Anderlecht vinden hun
draai. Bewoners kunnen weer volop genieten van
begeleid werk, externe activiteiten, uitstappen en
vakantie met vrijwilligers.

... MET PETRA & HELENE (WONENDE IN ANDERLECHT)

Wat is jouw mooiste Hubbie-moment in 2020?
Petra: De verhuis naar Anderlecht, het was een nieuwe
start in mijn leven.
Hélène: ik kreeg mijn eigen studio!

Waar had je het moeilijkste mee in 2020?
Petra: ‘Opgesloten’ zitten.
Hélène: Niet echt kunnen feestvieren op mijn verjaardag.

Waar kijk je echt naar uit in 2021?
Petra: Terug op café gaan, terug mijn vrienden zien.
Hélène: Gaan zwemmen!
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EEN UITZONDERLIJK JAAR
Het mobiel team ging in 2020 aan de slag om de interne werking te herstructureren op maat van
Hubbie. De mobiele begeleiders van de Lork en de mobiele begeleiders van BWB werden samen
4 spiksplinternieuwe teams. 2 teamverantwoordelijken werden in het leven geroepen, de
collega’s van Kennis & Expertise namen hun nieuwe rol in en de beleidsverantwoordelijke
maakte haar intrede. We maakten nieuwe afspraken, iedereen zocht zijn plaatsje en verkende
zijn letterlijk en figuurlijke nieuwe werkomgeving.  

Ook de opdrachten van beide diensten werden geïntegreerd. Naast het mobiele en ambulante
werk kregen ook de VGC Speelpleinwerking, de ondersteuning bij VGC Sportactiviteiten,
structurele samenwerkingsverbanden met de thuislozensector en met Iter, de vrije
tijdstrajectbegeleiding, de outreachopdrachten, de jongerenprojecten, … allemaal hun plaats. 
Dit gaf wat verschuiving in wie wat opnam, maar uiteindelijk kwam alles netjes op zijn pootjes
terecht.  

Er ging heel wat werk naar afstemming met de nieuwe organisatie. Denk aan het samenbrengen
van procedures in functie van kwaliteit, inwerking van nieuwe collega’s en ondersteuning van
begeleiders, gezamenlijke uurroosters, vernieuwde handelingsplannen, uitbreiding van de
registratiemogelijkheden via Zorg Online, afstemming met de andere clusters,… 

INDIVIDUELE 
BEGELEIDING IN 2020 

HUBBIE GEEFT MIJ HET GEVOEL DAT IK NOG IETS BETEKEN VOOR ANDEREN.
VIVIANE DM



INDIVIDUELE 
BEGELEIDING IN 2020 

IN BEELD
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Alsof dat op zich nog niet genoeg was, kregen we via Baita een grote uitbreiding van het
huisvestingsaanbod. Onze huurcoaches konden in 2020 maar liefst 21 cliënten begeleiden bij de
toekenning van een appartement op maat van de cliënt en zijn/haar gezin.  
De bestaande samenwerkingsverbanden met externe partners bleven doorlopen, al was dit door
corona soms op een lager pitje.  



INDIVIDUELE 
BEGELEIDING IN 2020 

JAARVERSLAG HUBBIE 20

OP DE ROOSTER

... MET GRIET VAN DEN DRIES (NOAH, FAMILIEHULP)

Wat was voor uw organisatie het moeilijkste
in 2020?
In coronatijd onze mensen gemotiveerd en veilig aan
het werk houden. We wilden onze cliënten zoveel
mogelijk de zorg geven waar zij behoefte aan hadden.  
Ons dagverzorgingscentrum NOAH te Sint-Jans-
Molenbeek werd omwille van de coronamaatregelen
enkele weken gesloten. Het gemis aan activiteiten en
sociaal contact voor onze klanten was groot. 

Wat was jouw ervaring met Hubbie in 2020?
Het was fijn om op 30 januari 2020 met jullie het glas
te kunnen heffen op de fusie van Begeleid Wonen en
De Lork. Het was een aangenaam en boeiend
feestmoment. 
Familiehulp was dan ook blij om op het einde van het
jaar een uitnodiging te ontvangen om te mogen
meedenken aan de meerjarenplanning van Hubbie.  

Wat wens je Hubbie toe in 2021?
Verdere uitbouw die nog meer mag leiden tot een
algemene tevredenheid van de Hubbie-klanten  
Ondersteund door Familiehulp en verschillende andere
partners, enkele belangrijke acties vanuit het
meerjarenplan van Hubbie kunnen realiseren.  

... MET LISE (BEGELEIDSTER)

Wat is jouw mooiste Hubbie-moment in 2020?

Ik kan niet direct één moment bedenken, wel meerdere
mooie kleine momentjes: een cliënt die me bedankt na
een fijne babbel, een cliënt die oprecht blij is dat ik
langskwam, een collega tegenkomen op bureau en
even bijbabbelen, het zit soms in de kleine dingen! 

Waar had je het moeilijkste mee in 2020?
Ik besefte hoe hard ik ‘het gewone’ miste: het
ongedwongen contact met de collega’s zoals samen
lunchen s’ middags, even ventileren, lachen… Ook het
contact met de cliënten miste ik op de duur.  

Waar kijk je echt naar uit in 2021?
Naar mijn tweede vaccin! En daaropvolgend
huisbezoeken zonder mondmaskers, alcoholgel,
afstand... en natuurlijk ook één groot Hubbie feest
zodat alle hubbies mekaar eindelijk eens goed kunnen
leren kennen. 
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HOU ME LOS 

 Begeleiding van de jongvolwassenen  

Ook jongeren namen een belangrijke plaats in in onze werking. 
Chris van Wesemael, coördinator van de jongerenwerking, geeft een beetje uitleg. 

 

Met dit project beogen we continuïteit in het traject van jongvolwassenen met een beperking bij
de overgang van minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg.  Dankzij subsidies van de VGC
startten we dit project eind 2018 en kunnen we dit verderzetten tot in 2021. 
 

We zijn actief op 3 niveaus:  
 

1.
 

We kunnen de jongvolwassene met een beperking begeleiden vanaf het moment dat de jongere
begeleiding krijgt binnen de jongerenwerking, tot wanneer hij aansluiting gevonden heeft bij een
meerderjarigendienst om de begeleiding gepast verder te zetten. Via samenwerking met de
jongere, het jongerenteam en het betrokken netwerk proberen we continuïteit te bieden in de
begeleiding. 
 

Het voorbije jaar kregen we 8 aanmeldingen door, specifiek voor dit project. Organisaties die
doorverwezen naar ons, waren De Ark, Huis in de rij (Levenslust), CLB, Cardijnschool, Tonuso,
CAW Woonbegeleiding, Minor Ndako, UZ Brussel, De Rijtak. 

     2. Ondersteuning van MFC-teams  
 

We bieden ondersteuning aan de Brusselse MFC-teams of andere jongerenteams die jongeren
met een (vermoeden van) beperking begeleiden. We werken samen met MFC De Ark, MFC
K.I.Woluwe, MFC Huis in de rij (Levenslust vzw), MFC De Rijtak (MPC Sint-Franciscus), Tonuso en
Minor Ndako. 
Als gevolg van de coronacrisis konden we helaas minder aanwezig zijn in deze teams dan
gepland.  Ook een geplande vorming voor medewerkers in jongerenteams kon daardoor niet
doorgaan. 



HUIS JENNART 

3. Samenwerkingsverbanden 
 

We blijven actief inzetten op samenwerking met diverse Brusselse partners. Je vindt ze verder in
het stuk rond 'samenwerkingen' in dit jaarverslag. 

In 2021 exploreren we wat er mogelijk is van structurele inbedding van dit project in de reguliere
werking, zowel binnen Hubbie als daarbuiten. 

 

Met dit doorstroomhuis willen we de kans geven aan jongvolwassenen met een beperking om
zich via het samenleven met andere jongvolwassenen met en zonder beperking voor te
bereiden op meer zelfstandig leven. 
In het huis leven 3 jongvolwassenen met een beperking samen met 2 jonge vrijwilligers
gedurende een 2-tal jaar. Dit geheel wordt ondersteund door 2 begeleiders en 2 coördinatoren
(van Hubbie en van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel).  
 

Het afgelopen jaar woonden in het huis 1 jongeman met autisme, 1 jongeman met
verstandelijke beperking en autisme en 1 jongeman met een verstandelijke beperking. Als
gevolg van de coronasituatie koos één van de jongeren ervoor om terug thuis te gaan wonen.
Nadien kwam er nog een jongeman met autisme in het huis wonen. 

Eén van de 2 vrijwilligers die zich als eersten engageerden voor het huis, werd in het najaar
vervangen door een nieuwe vrijwilliger, nadat hij ging samenwonen met zijn vriendin. De andere
vrijwilliger zal begin 2021 ook verhuizen. Beide vrijwilligers kijken met voldoening terug op een
intense maar boeiende periode in ‘de Jennart’! 

JONGEREN IN 2020 
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ORGANISATIEGERICHTE
ONDERSTEUNING
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Hubbie: 2 diensten komen samen, met elk hun eigen structuur, afspraken en gebruiken. 
Meer dan 100 personeelsleden … het vraagt wat organisatie!
Met de aanwerving van een nieuwe beleidsverantwoordelijke voor de "Organisatiegerichte
ondersteuning" kreeg Hubbie een frisse blik aan boord om alles binnen deze werking in goede
banen te leiden. 
 

Binnen de administratie, boekhouding en
personeelsdienst lag de uitdaging om vertrekkend van 2
verschillende werkingen te komen tot een efficiënte
manier van werken voor de hele nieuwe organisatie. 

Samenbrengen van
bestaande werkingen

Bij het opstellen van een nieuw arbeidsreglement en de Regels van het huis, werd rekening
gehouden met verworven rechten, de belangen van de medewerkers maar ook de draagkracht
van de organisatie.

          Tijd voor reflectie en keuzes

De fusie nodigde ons uit om stil te staan bij banken, verzekeringen, leveranciers,
bedrijfsgeneeskundige dienst... Geen evidenties of op automatische piloot vliegen, neen, alles
wordt herdacht, afgewogen, keuzes gemaakt.
Ook interne processen worden onder de loep genomen: opmaken van uurroosters,
aankoopprocedures, onkostennota's,  aanpassing van de boekhouding aan de nieuwe
organisatiestructuur. De ervaring van beide diensten stuwt ons vooruit. Er is al veel werk verzet,
maar ook de volgende jaren zal hier aan verder gebouwd worden.



         Maar ook groei
De technische dienst die de zorg voor alle werk- en woonhuizen van Hubbie voor hun rekening
neemt, nam in 2020 ook de verantwoordelijkheid voor alle praktische onderhoudsklussen in het
gebouw in Laken (waar de mobiele werking gehuisvest is) bij op.
Veel aandacht, tijd en energie ging uiteraard ook naar de nieuwe wooneenheden in Anderlecht. 
 

ORGANISATIEGERICHTE
ONDERSTEUNING
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          Nieuwe kansen

Als 'nieuwe' organisatie willen we ons ook 'opnieuw' tonen aan de buitenwereld, Ons aanbod en wie
we zijn werkten we uit in brochures en folders, maar ook aan de website en facebook besteedden
we veel aandacht. De PR-medewerker houdt onze sociale media actueel en bewaakt de huisstijl.

Als ondersteuning voor de verdere digitalisering van de werking stelden we een intern ICT
aanspreekpunt aan. Hij zorgt er voor, in nauw overleg met de externe dienst, dat alle medewerkers
vlot op ons gedeeld netwerk kunnen werken.

We dromen van een goed uitgewerkt medewerkersbeleid. De vacature voor HR-medewerker
raakte nog niet ingevuld. Wel zetten we al stappen om een goede basis te leggen.



HUBBIE IN CIJFERS
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Wie zijn onze medewerkers?

Binnen Hubbie streven we naar een grote diversiteit binnen
de medewerkersploeg, zowel naar genderidentiteit als naar
culturele achtergrond. Ook wij hebben een sterke
aanwezigheid van vrouwen in de ploeg. Toch is er ook een
flinke vertegenwoordiging van de mannen en dit in elk
onderdeel van de werking.

Ook wat leeftijd betreft is er een
grote verscheidenheid. Toch
kunnen we het een jonge ploeg
noemen. Met een grote groep
20-30-ers en nog een pak
mensen met een frisse geest
staan we garant voor dynamiek.

De meeste collega's
wonen in Brussel of in
een straal van 30 km
rond Brussel.
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De meeste medewerkers nog niet zo lang verbonden met de organisatie. Er is ook een
voortdurende beweging van mensen die komen en gaan. Al zijn er bij de
personeelsbewegingen ook interne verschuivingen. Het werken in een grotere organisatie met
verschillende deelwerkingen biedt werknemers de gelegenheid om nieuwe uitdagingen aan te
gaan, een taak op te nemen die meer aansluit bij hun interesses & mogelijkheden of beter
aansluit op hun levenssituatie op dat moment.

Een goed onthaal en introductie in de werking is dan ook essentieel. Ook het doorgeven van
kennis en ervaringen zijn heel belangrijk. Dit willen we in 2021 verder uitbouwen.



HUBBIE IN CIJFERS
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De cijfers & de cliënten

In het jaar 2020 waren er
368 cliënten in begeleiding.
152 in PVF en 216 in RTH. 

Mobiel en ambulant maken
deel uit van 'individuele
begeleiding'. Telefonische
contacten tijdens Corona
werden geregistreerd als
ambulante begeleiding.

Veel cliënten combineren
meerdere
begeleidingsvormen.
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75 personen stelden
84 vragen. 5 mensen
stelden 2 zorgvragen,
2 mensen hadden 3
zorgvragen. 

Een derde van de
kandidaten meldt
zichzelf aan of wordt
door zijn netwerk
aangemeld.     
DOP, CLB's en de
scholen voor bijzonder
onderwijs zijn
belangrijke
doorverwijzers.     
Ook het CAW is een
belangrijke partner.       
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Sommige mensen staan op
meerdere wachtlijsten.

5 nieuwe individuele begeleidingen   
2 nieuwe vaste bewoners in de
Bronstraat   
4 logeerders in de Bronstraat   
1 nieuwe dagcentrumcliënt   
3 mensen die in RTH naar het
dagcentrum kwamen kregen een
PVB   

Individuele begeleiding:   
7 overlijdens, 3 mensen verhuisden
naar een andere regio, 1 persoon
verhuisde naar een rusthuis, 1
persoon had geen zorgvraag meer, 1
persoon stopte de begeleiding uit
onvrede over de dienst, 1 persoon was
niet meer te contacteren  
Wonen: 2 overlijdens    
Activiteiten: 1 persoon ging naar een
dagcentrum dichter bij huis     
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Sinds de fusie ook nieuw op het menu: 
de cluster "Kennis & Expertise" 
Dit team heeft als opdracht om kennis en expertise te verwerven en te delen, zowel intern
als extern, met het oog op een goed afgestemde en kwaliteitsvolle ondersteuning aan de
cliënten.  
In ons eerste jaar na de fusie tot Hubbie investeerden we volop tijd in kennismaking met
elkaar en in voorbereidend werk voor de toekomst. 

We bepaalden samen waar we werk van willen maken: 

Een gedragen VTO-procedure voor alle Hubbie-medewerkers 

Een talentgerichte visie op leren die vertrekt vanuit het belang van levenslang leren 

Een efficiënte werkwijze rond omgaan met en verspreiden van kennis en ervaringen
binnen Hubbie 

Aanmaak van inhoudelijke vormingspakketten ter ondersteuning van nieuwe én ervaren
medewerkers 

Een inspirerende, outreachende en sensibiliserende werking ten aanzien van andere
diensten en sectoren, om te komen tot meer kwaliteitsvolle ondersteuning voor cliënten 



Vorming binnen Hubbie
Hoewel corona heel aanwezig was in ons eerste fusiejaar, werd er toch heel wat vorming
gevolgd door de medewerkers.  
In 2020 volgden we 46 externe vormingen, waarvan 27 online. Er werd één interne vorming
georganiseerd. Verder volgden ook twee begeleiders een cursus gebarentaal. In elke cluster
werden enkele vormingen gevolgd, waarvan 26% (12 vormingen) in de mobiele cluster, 24% (11
vormingen) in de cluster cliëntgerichte ondersteuning en 22% (10 vormingen) in de cluster K&E. 

Inhoudelijk ging het zowel over input rond beleidsmatige kaders (Anders Vasthouden,
Impactdenken, sociaal ondernemerschap, …) als om vorming rond tools in het begeleidingswerk
(SEO, oplossingsgericht werken, Kwaliteit van leven volgens Schalock, …) als om inspiratie op te
doen zorg voor jezelf en veerkracht in coronatijden. 

Aantal vormingen 2020, per cluster of deelwerking:

KENNIS & EXPERTISE
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Hubbie is geen eiland op zich. Benieuwd in welke organisatie of project de Hubbie-krachten
zijn verenigd? Iedereen opnoemen zou ons te ver leiden. Hieronder een kleine selectie: 
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