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D E JONZE
O N G ETEAMS
S C H RHEBBEN
IJVER

ZICHZELF OVERTROFFEN IN DRAAGKRACHT,
DOORZETTINGSVERMOGEN EN ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR.

Ook in 2021 beheerst de pandemie de wereld. We schipperen een gans jaar tussen lockdowns en momenten waar we

weer wat vrijer mogen ademen, hoewel het mondkapje alomtegenwoordig is. Er wordt volop gefocust op vaccinatie,
eerst voor de meer kwetsbare burgers, dan alle anderen. Een logistiek huzarenstuk en de polemiek tussen pro en

contra deint uit. We vaccineren in februari een eerste keer medewerkers en cliënten. Dat klinkt eenvoudig maar was
het niet. Het vergde heel wat organisatietalent van al wie betrokken was. Er volgen nog twee vaccinatierondes.

Voor cliënten en medewerkers blijft de impact bijzonder groot. We blijven gespaard van grote uitbraken met

overlijdens maar de vrijheidsbeperking en gemis aan ontmoeting en sociaal contact voor een tweede jaar op rij hakt er
in.

Maar onze teams hebben zichzelf overtroffen in draagkracht, doorzettingsvermogen en zorg dragen voor elkaar. Ik wil

dan ook graag uitdrukkelijk al onze medewerkers bedanken die het beste van zichzelf hebben gegeven en zo

zorgzaam zijn omgegaan met cliënten en collega’s, veel geploeterd en gesakkerd hebben maar zó moedig nooit
hebben opgegeven. ‘Helden van welzijn’ was meer dan toepasselijk.

We zijn er zelfs in geslaagd om de fusie verder te laten landen en onze toekomstplannen helder te formuleren. We
loodsen u met veel plezier door 2021 in het volgende verslag.

LIEVE DEKEMPENEER
DIRECTEUR

EEN TERUGBLIK
PAGINA 21 WWW.POPSTERMAG.NL
| 2021

Corona bepaalde ook dit jaar voor een groot deel de focus van het werk. We gingen aan de slag met
alternatieve tools om toch zoveel mogelijk cliënten te kunnen ondersteunen: er werd online begeleid,

er werden wandel of stoepgesprekken gehouden, wie niet naar het activiteitenaanbod kon of wou komen

DE JONGE SCHRIJVER

kreeg thuis wat ondersteuning, we bouwden de bubbels af wanneer het kon en pasten het aanbod aan waar
nodig en mogelijk.

Tussen het bewaken van de veiligheid, het zorg dragen voor elkaar en het out of the box denken over alternatief
aanbod naar cliënten toe, slagen we er in op 9 februari 98 mensen rond digitale tafels te verzamelen om het
strategisch plan 2021 – 2024 vorm te geven. We zijn daar bijzonder fier op en ook heel blij mee.

Het beleidsteam bereidde deze denkoefening grondig voor zodat de brainstormsessie vlekkeloos kon verlopen, met
dank aan onze ICT–assistentie. We maakten gebruik van de ‘Theory of change’ en werken vanuit impact voor het
formuleren en monitoren van onze acties.
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We hebben door de corona kopzorgen in 2021 minder kunnen realiseren dan we graag wilden, maar er werd toch heel
wat werk verzet. Naast het zo goed mogelijk organiseren van de bestaande ondersteuning werden ook nieuwe
accenten gelegd:

DE JONGE SCHRIJVER

Het jongerenproject 'Hou me los', dat gesteund werd door de VGC, werd enorm geremd door de corona
omstandigheden maar we hebben er het beste van gemaakt en zullen in 2022 wanneer het project eindigt zeker veel
doestellingen realiseren. Het project beoogt voor de jongere een vlotte, naadloze overgang naar volwassenenzorg met
ondersteuning op de verschillende levensdomeinen, gedragen door een ondersteunend netwerk zowel formeel als
informeel. Via het installeren van een verbindingsfunctie willen we de jongere goed voorbereiden en toe-leiden naar
volwassenenzorg.
We breidden ons 'KOOZIE'-aanbod uit voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. We zien vooral deze
vragen binnen komen in ons activiteitencentrum en willen daar een aangepast aanbod verder voor uitbreiden.
Ook ons werk met geïnterneerden staat hoog op de agenda. Visie en verwachtingen werden afgestemd met justitie en
er werd een samenwerkingscontract opgemaakt met de Brusselse gevangenis. Er wordt volop expertise uitgewisseld
met de psychosociale dienst van de gevangenis, hun zorgequipe en andere hulpverleningsdiensten die in de
gevangenis werken.

De zorg voor medewerkers was zeker ook één van de
prioriteiten.

Verbinding maken in coronatijden blijft een opdracht.
Wanneer live ontmoeting wegvalt moeten er alternatieven

bedacht worden. Ons WIJLAND-team draait op volle toeren
en specialiseert zich in online events en warme attenties
doorheen het jaar. Het werd bijzonder gewaardeerd.

In het kader van de fusie ontwikkelden we een gedragen HR-visie en

methodiek. Een paar collega’s gaven vorm aan ons 'Cahier

Egopreneur', een fantastisch werkboek rond veerkracht, zelfzorg en
groei voor onze medewerkers. Het is een toppertje!
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De communicatietools doorlichten en aanpassen aan de nieuwe organisatie was een must. Er werd werk gemaakt van
interne en externe communicatieplannen. Onze digitale HUB verschijnt 5 keer per jaar voor onze medewerkers en
vrijwilligers en het Hubbiemagazine verscheen een eerste keer in het najaar. De nieuwe werking binnen de fusie vroeg
ook om aangepast PR materiaal. Website, folders en ander promomateriaal werden vakkundig uitgewerkt en
enthousiast onthaald door alle stakeholders. Ook onze digitale platforms wordt voortdurend verder ontwikkeld.
We willen ons ook graag ontplooien als duurzame organisatie.
Onze ‘klimaatcoördinator’ stelde een ecologische werkgroep samen, die een eerste keer samen kwam en we schreven
ons in in het Pionierstraject van het Kenniscentrum Wonen Welzijn Zorg rond duurzame doelstellingen en SDG’s.
Nog veel werk aan de winkel maar we zullen zeker veel inspiratie opdoen in dit project.

Net voor in het najaar de wereld terug een beetje op slot ging
konden we onze eerste HubbieHood festival organiseren op
het Anneessensplein in Brussel Centrum. Samen de krachten

bundelen om de buurt én onze cliënten met al hun talenten te

verbinden is de bedoeling. Het was een geweldig feest met
veel muziek, activiteiten en ontmoeting en vooral heel veel
volk. Geslaagd in alle opzichten!

Onze deelname aan al de netwerken waar we in werken en actief betrokken zijn gebeurde grotendeels digitaal gezien
de omstandigheden. Het stelde ons in staat om verder te werken maar het was niet altijd evident. We leerden
ondertussen dat sommige onderwerpen een dynamische live bespreking nodig hebben.

Gelukkig slaagde EASPD erin om het feest voor de

25ste verjaardag live te laten plaats vinden, zeker

omdat we afscheid namen van de voormalige
Secretaris Generaal Luk Zelderloo die na vele jaren
de fakkel doorgaf aan Maya Doneva.

Het was een moeilijk jaar, waar we ook in 2022 de gevolgen van zullen dragen. Het heeft veel indruk gemaakt op ons
professioneel leven, maar ook privé was de impact groot. Hopelijk kunnen we in 2022 de pandemie achter ons laten en
terug met volle energie onze dromen verder vorm geven.
In de volgende hoofdstukken brengen de verschillende clusters een overzicht van hun werking.
Tussen alle coronazorg door hebben ook zij de kracht en verbeelding gehad om heel wat op poten ze zetten.
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WONEN
WONENININ 2020
2021
KLEINE MOMENTJES MET GROTE IMPACT VOOR IEDEREEN
ZIJN GEMOED.

DE BRIL VAN...

KELLY, BELEIDSVERANTWOORDELIJKE WONEN
Mondmaskers behoorden bij ons dagelijks uniform, af en toe vergezeld van gezichtschermen, handschoenen, schorten,….

Liters alcohol gel passeerden onze geïnstalleerde pompjes in al onze woonhuizen. Meestal konden we redelijk
ontspannen te werk blijven gaan, maar soms in volle actie bij één positieve test van een bewoner. Stress, adrenaline door
ons lijf, een test bus inleggen en iedereen laten testen, in spanning afwachten, groepen hergroeperen,

kamerquarantaine. Gelukkig heeft corona ons niet in zijn greep gekregen, voelden we veel collegialiteit en werd ons
team hechter. Iedereen in zijn kracht!!

2021 was naast corona toch terug meer vrijheid: vakanties konden soms terug, de cafés gingen weer open, de vrijheid
loerde om de hoek.

Bezoekjes in de natuur, bijvoorbeeld aan het provinciaal domein Huizingen deden ons goed. Rolstoeltoegankelijke
paden, diertjes ontmoeten, een drankje en een hapje.

Hotdogs eten met alle mensen in de tuin in Anderlecht. Verbroedering tussen de cliënten van de residentiele woning en
de mobiele cluster.

De eerste keer samen naar Union met een hele groep mensen. Genieten van de sfeer, de voetbal en de mensen in SintGillis. Kleine momentjes met grote impact voor iedereen zijn gemoed.

Naast corona stond dit jaar ook 'Het kader van Lencioni' op onze agenda. We bekeken hoe we de teamwerking konden

versterken aan de hand van zijn Piramide. Hoe we beter kunnen samenwerken, hoe we resultaatgericht werken binnen
de cluster wonen.
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WONEN
WONENININ 2020
2021
Samen Sterk
Sinds eind 2021 zijn we gestart met een nauwere samenwerking van Familiehulp. In elk huis komt er 1 vaste
gezinsverzorgende. Zij ondersteunt in de woonhuizen bij de huishoudelijke taken.
Het doel van deze samenwerking is om krachtgerichter te kunnen werken. Collega’s op dienst hebben ruimte om te
investeren in leervragen zoals leren koken, of huishoudelijke taken te doen.
Een 2de doel is om extra naar buiten te gaan en de buurten te leren kennen, gericht aan buurtvervlechting te doen.

IN BEELD
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WONEN
WONENININ 2020
2021
OP DE ROOSTER
... MET 'DE KEUKEN VAN DEN '83' (GIJS & ZAHIRA)

... MET DIMITRI (BEWONER BRONSTRAAT)

Wat waren jullie mooiste Hubbie momenten

Wat is jouw mooiste Hubbie-moment in

in 2021?

2021?

De mensen zaten in quarantaine op het 3de verdiep. Niemand
mocht het verdiep verlaten voor 10 dagen. Op een gegeven
moment kwamen de testresultaten binnen en mochten de
mensen uit quarantaine. Die telefoon naar boven hebben wij
gedaan. Dat was een fijn moment. Bij het naar buiten gaan
iedereen op de koer zien zitten, was een super gevoel.

Ik woon nog niet zolang bij Hubbie. Het was erg lang geleden dat
ik nog eens gebowld had. Ik heb heel erg genoten van samen te
gaan bowlen met mijn nieuwe vrienden. Ik heb geprobeerd om
andere te helpen, maar dat is niet gelukt. Ik ben gewonnen.

Waar hadden jullie het moeilijkste mee in

Waar had je het moeilijkste mee

2021?

in 2021?

Het moeilijkste moment gebeurde voor de mooiste.
Begeleidster op dienst kwam in paniek naar beneden. Er waren
verschillende cliënten met een corona besmetting.
De onmacht van de begeleiding in huis was groot. 'Wat nu
gedaan?'

Mijn vader zijn verjaardag heb ik moeten missen om privé
redenen. Mijn familie is belangrijk voor mij. Ondertussen ben ik
wel al enkele keren op bezoek kunnen gaan.

Waar kijken jullie echt naar uit in 2022?

Waar kijk je echt naar uit in 2022?

Gijs: dat iedereen Italiaans tegen mij spreekt.
Zahira: dat we geen mondmaskers meer moeten dragen, dat
cliënten naar beneden kunnen blijven komen en dat we warme
contacten met collega’s hebben.

Er zijn veel regels/afspraken die mijn vrijheid beperken door
privé redenen. Ik wil graag dat deze versoepelt worden: dat is
mijn wens voor 2022.

Samen is alles wel goed gekomen.
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ACTIVITEITEN IN
2021
HUMOR, FLEXIBILITEIT, ORGANISEREND VERMOGEN, OPTIMISME, CREATIEF
DENKEN EN POSITIVISME ZORGDEN ERVOOR DAT HET SCHIP BLEEF VAREN.

DE BRIL VAN...

HILKE - BELEIDSVERANTWOORDELIJKE WERKEN, ONTSPANNEN & LEREN
Corona hing nog steeds als een donderwolk boven de werking van de cluster Werken, Ontspannen en Leren. Collega’s

werden ziek, cliënten raakten besmet, activiteiten, vakanties en ateliers moesten gepland en herpland worden. Geen

enkele dag was hetzelfde. Maar ondanks de chaotische dagen, werden talenten van collega’s maximaal ingezet: humor,

flexibiliteit, organiserend vermogen, optimisme, creatief denken en positivisme zorgden ervoor dat het schip bleef
varen.

Er was in 2020 een stevige theoretische basis voor Groei en Bloei, maar het leefde nog niet. De theorie werd in 2021
omgevormd naar een werkbaar instrument dat we voor én met de cliënten kunnen gebruiken. Er werden daarnaast

enkele testprojecten gestart (tabletlessen, weerbaarheidstraining, samenwerking Le-Vert-Dure, werkattitudes,
zangworkshop, …), we hebben de Dimi for Dummies ondersteund én er zijn twee leergroepen opgestart.

Hierin

ondersteunt Groei en Bloei leervragen van cliënten in groep; de ene groep focust zich op digitaal leren en de andere op
motoriek, communicatie en begrip.

De eerste editie van HubbieHood zag in 2021 het licht. Hierin kwamen leren, werken, ontspannen en buurtvervlechting

samen. Hubbiehood straalde daarnaast ook veel waarden van Hubbie uit. (Inclusie, krachtgericht werken,
samenhorigheidsgevoel, …) Cliënten hebben hun talenten kunnen laten zien aan de hele buurt en stonden in hun
kracht. Een belangrijk thema in het MJP van Hubbie.

Corona had ook een grote invloed op de werking van het Begeleid Werken. Er waren periodes dat er veel gewerkt werd,
maar ook periodes dat we even gas moesten terugnemen.

Dit jaar werkten er 24 Begeleid Werkers over 23 verschillende werkplekken waarvan 8 nieuwe werkplekken dit jaar

werden opgestart. 6 trajecten werden stopgezet. Een extra jobcoach zorgde voor een kleine uitbreiding van het
Begeleid Werk-team. En ook de overstap naar de cluster Werken, Ontspannen en Leren was een nieuwe stap in het
Begeleid Werken-verhaal.

Het project Valorising Employment dat in 2019 van start ging, werd door de corona-uitbraak uitgesteld met een jaar.
Ook dit jaar werden de reizen nog verschillende keer uitgesteld. Uiteindelijk werd er in oktober wel vertrokken naar

Brest voor een boeiende uitwisseling. Voor Athene hebben we in december moeten passen door opnieuw stijgende
coronacijfers.
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ACTIVITEITEN IN
2021
Het HUP!-weekend Achouffe werd als een fantastisch geslaagd weekend ervaren, op alle gebied, voor deelnemers en
begeleiding. Daar had iedereen, met al het Corona-gedoe, ZO HARD naar uitgekeken!
De werking van de ateliers in het activiteitencentrum werd vereenvoudigd: eenvoudige uurroosters met blokken
admintijd werden uitgewerkt, een eenvoudig weekprogramma voor cliënten werd geoptimaliseerd, er werd door het
verdelen van verantwoordelijkheden meer duidelijkheid voor het team gecreëerd. Ook de storende factoren die het
kwalitatief begeleiden van de groepen belemmerden, werden aangepakt. Telefoons komen bijvoorbeeld niet meer
terecht bij begeleiders die een atelier aan het geven zijn.
De eerste aanzet werd gegeven voor een kader dat de flexibele en vraaggestuurde instroom van cliënten mogelijk
moet maken.

Samen sterk
DOP koos onze organisatie eruit om te vragen of we hun kerst/winterkaartje wilden ontwerpen. Altijd een fijne
samenwerking!
Met Brusselleer startten we een samenwerking op in het kader van de workshops van de Groei & Boei.
Dimi for Dummies ging op leerexpeditie in het Muntpunt en in het Anker.
HUP!-Karaoke werd samen met Gehandicapten & solidariteit georganiseerd.
Het Bouwteam gaf advies voor een rondleiding voor personen met een beperking in het Museum voor Schone
Kunsten.
Binnen het samenwerkingsproject Wedoenda van Mediander werd uitgeklaard wat betekenisvolle rollen zijn.
Met Park Poétik, WIELS en vzw KNEPH werd gewerkt aan een cinema voor tijdens het festival.
Samen met Lasso, Bronks en Met-X werden theaterervaringen opgedaan en werden cliënten uitgedaagd om nieuwe
dingen te proberen.

IN BEELD
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ACTIVITEITEN IN
2021
OP DE ROOSTER
... MET FRANCINE WASTIELST (WERKBURO BRUSSEL)

... MET JENTE VAN LOVEN (BEGELEIDER WOL)

Wat is jouw mooiste Hubbie moment in 2021?

Wat is jouw mooiste Hubbie-moment in 2021?

De dichtere, intense samenwerking met Hubbie binnen het
Werkburo.

Terug zo warm ontvangen worden in het team! Alle kleine

Waar had je het moeilijkste mee in 2021?

Waar had je het moeilijkste mee in 2021?

Door Corona werd ons werkterrein verlegd. We ondersteunden
niet alleen cliënten op de werkvloer, maar gingen bijvoorbeeld
ook wandelen om hen niet los te laten en om hen hun verhaal te
laten vertellen. Dit gaf veel werk, omdat we normaal andere
zaken doen.

Cliënten die je nog niet goed kent in moeilijkere momenten

Waar kijk je echt naar uit in 2022?

Waar kijk je echt naar uit in 2022?

De teamdag van het Werkburo Brussel op 20 mei.

De zomer! De boerderijvakantie die ik begeleid in juni, om samen
met de cliënten eens buiten onze dagelijkse bubbel te zijn!
En natuurlijk ook de after-works met collega's!

verbindende momentjes met cliënten.

begeleiden, afstand moeten houden en mondmaskers dragen
door corona.

Mijn afscheidsreceptie voor mijn pensioen.
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INDIVIDUELE
BEGELEIDING IN 2021
ALLES WERD UIT DE KAST GEHAALD OM ZO NABIJ ALS MOGELIJK TE
BLIJVEN.

DE BRIL VAN...

VALENTINE - BELEIDSVERANTWOORDELIJKE MOBIEL TEAM
Veel van onze aandacht ging nog steeds naar corona. Dat betekende richtlijnen verstrengen en weer versoepelen, cliënten

die in quarantaine gingen en soms ziek werden maar ook begeleiders die in quarantaine gingen en/of ziek werden en
geconfronteerd werden met ingewikkelde thuissituaties. Het werd dagelijkse kost en dagelijks moest er bijgestuurd
worden.

Gelukkig lieten we ons daardoor niet klein krijgen, de aanwezige begeleiders zetten alles op alles en het begeleidingswerk

bij onze cliënten ging dapper door. We zetten bedreven in op digitale communicatiemiddelen en zagen onze cliënten als
nooit tevoren: op wandelgesprekken, tijdens gemaskerde huisbezoeken, via videobegeleidingen, …

Alles werd uit de kast gehaald om zo nabij als mogelijk te blijven. Ook online vergaderen werd hoe langer hoe creatiever
en we leerden break out rooms, Mentimeters, jamboards en nog ettelijke andere nieuwe digitale tools kennen.

Ondertussen gingen we zo goed als mogelijk verder met het integreren van Begeleid Wonen Brussel en De Lork teams.
We legden onze focus op een aantal procedures die aan herziening toe waren of die moesten worden afgestemd op maat
van Hubbie:

Op niveau van de cliënten hield dit onder andere in:
Procedure en afspraken bij zeer laagfrequente begeleidingen die geen vaste begeleider meer toegewezen krijgen.

Werking en procedure voor ons gemoedelijkheidsbudget, klein budget dat begeleiders kunnen inzetten in hun
begeleidingswerk.

Uitschrijven van het onderscheid tussen RTH en PVB binnen onze einde begeleidingsprocedure.

Afwerken van de overzetting van alle handelingsplannen naar het nieuwe sjabloon in 'Zorgonline'.

We zetten een aanzet tot denkoefening over de manier waarop we met onze schaarse middelen kunnen omgaan:
onze wachtlijst, onze begeleidingsmogelijkheden via een permanentie, ons instroombeleid en onze visie op
uitstroommogelijkheden.
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INDIVIDUELE
BEGELEIDING IN 2021
Op niveau van de begeleiders werkten we aan:

De onthaalbrochure voor de nieuwe medewerkers werd aangepast aan Hubbie en afgestemd op de andere clusters.

We bereikten een grotere betrokkenheid van de collega’s op de verschillende opdrachten van het mobiele team door
hen te laten participeren en door regelmatig een update te geven op grote teams.

We bespraken individueel de taaklast van elke begeleider om tot een haalbare werkverdeling te komen.
Op niveau van de teams zetten we vooral in op:

De teamverantwoordelijken volgden een vorming over leiderschap en samen met de collega’s van Kennis en
Expertise werd overlegd over teamdynamieken en hoe deze maximaal te ondersteunen.

Daarnaast finaliseerden we de functiekaarten voor de teamverantwoordelijken en de ortho-agogen, waarbij vooral
afgestemd werd op hun onderlinge taakverdeling.
En last but not least:

We werkten aan de orde in onze gebouwen, we kochten extra bureaus voor onze teamverantwoordelijken, we

ordenden de Sharepoint waar onze mappen en documenten op staan en we stelden Zorgonline, waar onze
cliëntgebonden informatie staat, wat beter op punt.

Samen Sterk
Na jarenlange pogingen kwamen we tot een ondertekend samenwerkingsakkoord met de thuislozendivisie van het
CAW.

We hernieuwden ons samenwerkingsakkoord met Foyer en Brussel Onthaal op maat van heel Hubbie.

Onze huurcoaches gaven verder vorm aan de prille samenwerking met Baita sociaal verhuurkantoor door
afstemmings- en evaluatiegesprekken, zowel met cliënten als tussen onze organisaties.

IN BEELD
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INDIVIDUELE
BEGELEIDING IN 2021
OP DE ROOSTER
... MET MICHÈLE (MINOR NDAKO)

... MET CARINE (CLIËNT MOBIEL TEAM)

Wat is jouw mooiste Hubbie moment in 2021?

Wat is jouw mooiste Hubbie-moment in 2021?

Els Cologne van Hubbie en ik deden samen een duo-begeleiding
van een heel vrolijke en enthousiaste jongere die al verschillende
jaren door Minor Ndako wordt begeleid, en een verstandelijke
beperking heeft. We hebben samen veel mooie momenten
beleefd: van covid safe huisbezoekjes op het dakterras, over leuke
wandelingen in het centrum. De grappigste momenten waren
wanneer de jongere met een van ons aan het bellen was, en er
toch in slaagde om de andere begeleider tegelijk te bellen. Dit
waren steeds verrassende, fijne groepsgesprekjes waarbij we vaak
goed gelachen hebben samen.

Toen ik met mijn begeleiding samen zat met de bewindvoerster
en mijn droom kon uitspreken om aan zee te gaan wonen en de
bewindvoerster tot mijn verbazing zei dat dit zeker mogelijk is.

Waar had je het moeilijkste mee in 2021?

Waar had je het moeilijkste mee in 2021?

Door Covid was het niet altijd evident om jongeren te begeleiden.
Het was jammer om de gezellige huisbezoeken niet te kunnen
doen, maar vooral moeilijk dat veel organisaties door Covid een

Zoals veel mensen met Corona en de maatregelen hierbij. Ik kon
daardoor geen terrasjes meer doen in Jette na het winkelen.

beperkter aanbod konden aanbieden, en de wachtlijsten almaar
langer werden. Het moeilijkste moment was het volgende: dankzij
Els had de jongere een stage gevonden, waar we toch wel onze

hoop hadden op ingezet. Helaas liep deze na twee eerdere
succesvolle eerder stages mis. Erna heeft onze jongere heel lang
werk gezocht, wat gezien zijn beperking en statuut van
nieuwkomer moeilijk liep, en tot veel frustratie leidde bij de
jongere. Gelukkig hebben we nu toch een dagbesteding
gevonden!

Waar kijk je echt naar uit in 2022?

Waar kijk je echt naar uit in 2022?

Onze jongere stond lang op de wachtlijst, maar kan waarschijnlijk
binnenkort opgestart worden bij Hubbie. Het is een opluchting om
te weten als organisatie, en als begeleider, dat onze jongere goed

Ook al ga ik mijn begeleiders en Brussel wel missen, ik kijk enorm
uit naar het verwezenlijken van mijn droom: verhuizen naar
Oostende. Mijn begeleiders hier en een begeleidster daar zijn
hieraan aan ‘t werken en ik voel dat het goed gaat komen.

terechtkomt. Dit ook omdat Hubbie inzet op een cultuursensitieve
aanpak. Ik hoop uiteraard dat de jongere bij Els terechtkomt, maar

wie het ook zal worden, het geduld en de betrokkenheid zullen
zeker aanwezig zijn!
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ONDERSTEUNEND
ORGANISATIEGERICHTE ONDERSTEUNING (OGO)
Ook de cluster 'Organisatiegerichte ondersteuning' zat niet stil. Onder leiding van Peter bouwde het in 2021 voort op
de basis die in 2020 werd gelegd. Een overzicht.
Onze werkingen vereenvoudigen maar ook verder ontwikkelen:
De technische dienst en de poetsdienst werden samengebracht tot een bredere dienst logistiek onder leiding van
één coördinator.

Door de groei te wijten aan de fusie was het nodig om de efficiëntie van de administratieve processen onder de
loep te nemen. Zo werd, ter ondersteuning van de medewerkers en met het oog een efficiënte verwerking, de
procedure aankopen herwerkt en de persoonlijke onkostendeclaratie vereenvoudigd.

Mede door corona werden de investeringen in informatica versneld en werd een beleid digitalisering ontwikkeld,
met de nodige aandacht voor databeveiliging.

Fondsenwerving nam een veelbelovende start met de uitwerking van het actieplan. De promoaffiche is te vinden op
de achterzijde van dit jaarverslag.

Een bijdrage leveren aan het meerjarenplan '24:
Interne en externe Communicatie zijn nu volledig ingeburgerd bij Hubbie en stap voor stap gaan wij vooruit richting
de duurzame organisatie die wij willen zijn.

Een mooi toekomstperspectief bieden aan onze cliënten en medewerkers:
Dit doen we door als een goede huisvader/huismoeder de centjes niet uit het oog te verliezen. Zo werden in 2021

belangrijke stappen gezet om te komen tot een samenhangende begrotingsopmaak en een periodieke monitoring
van de middelen.
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HUBBIE IN CIJFERS
PERSONEEL IN CIJFERS
Bij de mannen wint de leeftijdsgroep tussen
25 en 29 jaar.
Bij de vrouwen ligt die iets ouder, namelijk
tussen 30 en 34 jaar.
Opmerkelijk bij de leeftijdsgroep tussen 20
en 24 jaar: geen mannen, maar 12 vrouwen.

Zowel bij de mannen als de vrouwen werkt
het merendeel -voorlopig- nog niet langer
dan 10 jaar bij Hubbie.

Vlaams Brabant is de duidelijke winnaar wat
betreft de woonplaats van ons personeel,
maar Brussel komt dichter en dichter!
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HUBBIE
IN
CIJFERS
HUBBIE
HUBBIEIN
INCIJFERS
CIJFERS
CLIËNTEN IN CIJFERS

PVF
158 cliënten met voucher
2 cliënten met cash

Veel cliënten combineren meerdere begeleidingsvormen:

PVF

8 (in 2020: 5) cliënten combineerden dagcentrum en individuele
begeleiding
1 (2000: 2) cliënt combineerde wonen en individuele begeleiding
2 (2002: 2) cliënten combineerden dagcentrum en logeren
1 (2002: 1) cliënte combineerde individuele begeleiding en logeren

RTH

125 (2020: 142) cliënten kregen zowel mobiele als ambulante
begeleiding
2 (2020: 1) cliënten kwamen naar het atelier en kregen mobiele
begeleiding
7 (2020: 8) cliënten deden begeleid werk en maakten ook gebruik
van mobiele begeleiding

14 nieuwe RTH-individuele begeleidingen + 10 PVF-begeleidingen
1 nieuwe vaste bewoners in de Bronstraat
5 logeerders in de Bronstraat
8 nieuwe dagcentrumcliënten
5 mensen die in RTH naar het dagcentrum kwamen kregen een PVB
door UB
individuele begeleiding:
1 overlijden
5 personen verhuisden naar een andere regio
1 persoon had geen papieren meer
2 personen hadden geen zorgvraag meer
3 personen waren niet meer te contacteren
2 personen stopten in het activiteitencentrum
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HUBBIE
HUBBIE IN
IN CIJFERS
CIJFERS
139 personen stelden 150 zorgvragen

Potentiële cliënten melden zich vaak zelf aan of worden aangebracht
door familieleden of bestaande cliënten van Hubbie.
Andere belangrijke aanmelders zijn scholen & CLB's; (geestelijke)
gezondheidsdiensten; de forensische hulpverlening en ook Hubbiebegeleiders die bij hun cliënten bepaalde noden zien.

Sommige mensen staan op meerdere wachtlijsten.
We werken met prioritair en non-prioritair wachtenden om de
wachtlijst werkbaar te houden. We hanteren hiervoor bepaalde
criteria zoals urgentie en mogelijke risico's bij het uitblijven van
begeleiding. Sommige mensen staan nog op de wachtlijst omdat ze
nog geen persoonsvolgend budget hebben.
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Opleiding nodig,
David?
INVESTEER NU!

In David, en in iedereen
die wil leren bij Hubbie.

DOE EEN GIFT

www.hubbie.brussels

