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De vzw Zagan is een samenwerkingsverband tussen het P.C. Dr. Guislain, De Sleutel,
het RCGG Deinze-Eeklo-Gent en het CGG Eclips Gent.

Over Zagan ...

“Het is onze missie om de zorggebruikers die op ons een beroep doen,
mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid, een betere
levenskwaliteit te geven. Dat doen we door hen zolang als nodig te
begeleiden in een prikkelende woon– en werkplek die hen uitnodigt en
uitdaagt om terug greep te krijgen op hun eigen leven. Als dat mogelijk is,
leidt dat tot een autonoom bestaan buiten de voorziening. We vertrekken
altijd vanuit de zorgbehoefte van onze cliënten en hebben vertrouwen in

hun krachten en hulpbronnen.”

De vzw Zagan is een initiatief voor beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg. De
organisatie huisvest en begeleidt (jong)volwassen mannen en vrouwen met een ernstige
psychiatrische kwetsbaarheid die (nog) niet in staat zijn om buiten een voorziening een autonoom
leven uit te bouwen. Zagan biedt herstelondersteunende begeleiding aan, uitgaand van de
zorgbehoefte van de cliënten. Binnen haar opdracht ‘activering’ is de vzw Zagan

actief

in

Compagnie de Sporen, een centrum voor arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding. Zagan
voorziet ook in begeleiding bij mensen aan huis via een eigen nazorgmodule en door middelen te
investeren in mobiele begeleidingsteams.

Voor die functies zette Zagan een equipe in met 16 woonbegeleiders, vijf activeringsbegeleiders,
een psycholoog voor de werking voor jongvolwassenen en een begeleider voor psychiatrische zorg
in de thuissituatie. Dokter Katrien Jordaens was in 2018 de verantwoordelijke beleidsarts, Christine
De Vrieze werd aangeworven als deeltijds ‘coördinator wonen’ en Dirk Ververs is directeur.

De werking van Zagan is geïnspireerd op begeleidingsmodellen uit de psychosociale rehabilitatie.
Aan de basis staan vermaatschappelijking, sociale integratie, normalisatie, participatie, begeleiding
op maat, krachtgericht werken, presentie en herstelgerichte zorg. Met de zorgbehoefte van de
bewoner als uitgangspunt richt de begeleiding zich op alle levensdomeinen zoals zelfzorg, wonen,
werken of alternatieven voor werk, leren, recreëren, psychische en somatische gezondheid, sociale
contacten, budget, administratie, huishouden en mobiliteit. We werken samen met de bewoner, zijn

familie en het ruimere netwerk en streven naar uitstroom, zodat mensen stappen kunnen zetten
naar een zelfstandiger leven buiten de voorziening. De TUM (Tool voor Uitkomsten Meting), het
persoonlijke profiel en het persoonlijke (ondersteunings)plan zijn de instrumenten die daarvoor
gebruikt worden.
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2018 in ’t kort ...



In 2018 zijn 35 nieuwe begeleidingen opgestart, wat maakt dat het team in totaal 137
begeleidingen heeft opgenomen of verdergezet. Nog eens 18 cliënten zijn in een vorm van
nazorgbegeleiding opgevolgd, meestal in overgang naar de opstart van een mobiel
behandelteam. 34 begeleidingen zijn in 2018 afgerond.



In het arbeidscentrum Compagnie de Sporen zijn 108 cliënten begeleid in vormen van
arbeidszorg. Voor 65 onder hen konden we in het kader van het nieuwe decreet werk- en

zorgtrajecten

een

dossier

‘arbeidsmatige

activiteiten’

(AMA)

opmaken.

De

dienst

arbeidstrajectbegeleiding heeft nog eens 107 personen begeleid naar een (betaalde) job.



Met de aanwerving van een ‘coördinator wonen’ hebben we een belangrijke stap gezet in de
verdere samenwerking met het psychiatrisch verzorgingstehuis PVT Lorkenstraat, met het
oog op de mogelijke uitbouw van een ’woonproject’, de samenstelling van een gezamenlijk
intaketeam of de tijdelijke uitwisseling van medewerkers.



We hebben geïnvesteerd in de vorming tot afnemer van de ROPI-R en hebben deelgenomen
aan de tweede studie van de Belrai. De ROPI of Recovery Oriented Practices Index is een
instrument om na te gaan in hoeverre een voorziening herstelondersteunende zorg biedt.



Vzw Zagan schreef zich in 2018 in voor een oproep ‘specifieke woonvormen voor
jongvolwassenen’. Dat gebeurde in samenwerking met de initiatieven voor beschut wonen
van Melle en Eeklo. Als penhouder kon Zagan in dat kader een psycholoog aanwerven in de
lente van 2018. Het project loopt drie jaar.



In het kader van de GDPR of General Data Protection Regulation zijn we in 2018 begonnen
met de opmaak van het verwerkingsregister voor Zagan.



Als voorbereiding op de functietoewijzing binnen IFIC in 2019 zijn in 2018 de functieprofielen
van de medewerkers geactualiseerd.



In

samenwerking

met

BING

Research

heeft

Zagan

voor

een

tweede

keer

een

medewerkersbevraging georganiseerd.



In 2018 heeft Zagan een nieuwe woning in de Lisbloemstraat in Gent in gebruik genomen, ter
vervanging van een huurwoning die de eigenaar had opgezegd.



Met een groot feest vierde Zagan op 14 september 2018 z’n 25-jarige bestaan als
zelfstandige vzw. Dat deed het in en samen met arbeidscentrum Compagnie de Sporen, dat
ook in 1993 z’n eerste activiteiten ontplooide, in de Maïsstraat.
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Beschut wonen …

De ‘bewoners’ van Zagan worden gehuisvest en begeleid in 19 groepswoningen en 14 studio’s
verspreid over Gent, Deinze, Wondelgem, Ledeberg, Oostakker en Mariakerke. Zeven cliënten
werden begeleid op hun eigen adres.
In 2018 zijn er 35 nieuwe bewoners bijgekomen. 90 procent van hen zijn mannen; de helft van hen
verbleef daarvoor in het P.C. Dr. Guislain, vooral in de afdelingen Motu en Opname 3. Vier
bewoners zijn in 2018 verwezen door de Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose van
De Sleutel. Andere verwijzers waren het PC Sint-Hiëronymus uit Sint-Niklaas, Karus (campus Gent
en Melle), PC Gent-Sleidinge en het APZ Sint-Lucia uit Sint-Niklaas. Verwijzingen voor de doelgroep
jongvolwassenen kwamen ook van het JAC Gent, MFC Sint-Gregorius en vzw Stappen. 42 procent
van de nieuwe bewoners heeft een psychotische problematiek, 28 procent een verslavingsprobleem.
Ook vormen van autisme zien we steeds vaker, met 5 nieuwe cliënten in 2018.
De totale bezettingsgraad in 2018 was 92,24 procent. De woningen met de laagste bezetting waren
de woning die initieel voorzien was voor de doelgroep jongvolwassenen en een nieuwe woning die
pas in maart 2018 in gebruik genomen werd.
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Beschut wonen …

2018 kende 34 afrondingen. Zeven bewoners verlieten het project voor een heroriëntatie in het
psychiatrisch ziekenhuis van verwijzing. Twee bewoners verhuisden naar een woonzorgcentrum. 12
bewoners gingen alleen wonen en 11 trokken in bij familie, vrienden of vormen van cohousing. Eén
bewoner overleed.
Zagan begeleidde in 2018 hoofdzakelijk mannelijke bewoners. Slechts 12 procent van de totale
groep was vrouw. De gemiddelde leeftijd van de bewoners was 47 jaar. De jongste bewoner was 20
jaar, de oudste 87. De gemiddelde leeftijd van de nieuwe bewoners in het voorbije werkjaar was 43
jaar.

jaar

aantal

aantal

alleen of

naar

naar

nieuwe

ontslagen

naar

woonzorg-

residentiële

centrum

ggz

bewoners

natuurlijk

overleden

onbekende
bestemming

verband
2014

43

32

19

2

8

1

2

2015

28

27

20

1

5

0

1

2016

33

34

20

1

12

1

0

2017

29

30

16

1

10

3

0

2018

35

34

23

2

7

1

1

Als reactie op de Vlaamse projectoproep ‘Woonvormen voor jongvolwassenen met psychische
problemen’ is Zagan in 2018 gestart met een specifiek traject voor 18- tot 25-jarigen. Zagan ging
de uitdaging aan, ondersteund vanuit Het PAKT, en samen met IBW De Wende (Eeklo) en IBW De
Nieuwe Horizon (Melle). Samen bieden we minstens 12 trajecten aan voor jongvolwassenen. Om
het project te coördineren is sinds februari 2018 overkoepelend een psychologe aan de slag. Er is
ook een 0.25 VTE extra woonbegeleider aangesteld (gezamenlijke aanwerving op loonlijst van IBW
de Nieuwe Horizon in Melle) om die doorgaans intensieve trajecten te ondersteunen. Aangezien
intersectorale samenwerking een belangrijke pijler is van het project, is een intersectorale
stuurgroep opgericht die instaat voor de inhoudelijke uitwerking. Ook op casusniveau is intussen
een intersectoraal assessmentteam samengesteld, waar intervisie mogelijk is bij complexe

transitiedossiers. Beide organen hebben in 2018 vijf overlegmomenten gehad. De intersectorale
samenwerking weerspiegelt zich ook in de aanmeldingen. In 2018 zijn al zes jongvolwassenen
gestart in een traject bij Zagan. Zij verblijven zowel in groepswoningen als in studio’s. Drie van hen
werden verwezen door voorzieningen uit de GGZ, de anderen vanuit een voorziening voor
bijzondere jeugdzorg, een VAPH-voorziening en het Algemeen Welzijnswerk. De kennismaking met
al die nieuwe partners biedt heel wat mogelijkheden om samen met die doelgroep aan de slag te
gaan.
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Psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) …

Binnen de werkingsgebieden van de twee mobiele behandelteams Gent-West en Leie-Meetjesland
zijn in 2018 cliënten in hun thuissituatie begeleid door de eigen gefinancierde PZT-medewerkers.
Andere PZT-middelen werden ingezet voor het assessmentteam en het Netwerkpunt van het PAKT.
Midden 2011 kreeg Zagan voor de opdracht ‘psychiatrische zorg in de thuissituatie’ een financiering
voor twee voltijdse begeleiders. De financiële middelen voor PZT en voor 0,75 procent
tewerkstelling vanuit het sociaal akkoord worden nog altijd ingezet om twee mobiele teams te
versterken: MOBiLteam-Gent West en MOBilteam Meetjesland. In 2017 is beslist om de helft van
die middelen uit het sociaal akkoord terug te trekken uit de mobiele teams en ze te gebruiken voor
de nazorg van de eigen bewoners/zorggebruikers.

Activering …
Bewoners activeren is een wettelijke opdracht en blijft een belangrijk

aandachtspunt in de

begeleiding. Zagan zette 2,4 VTE activeringsmedewerkers uitsluitend in in het eigen centrum voor
arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding, Compagnie de Sporen. Dat heeft een gevarieerd aanbod
aan arbeidszorgateliers, zoals een kaarsenatelier, een werkplaats voor meubelrenovatie, een

tuinproject en enkele ateliers voor semi-industrieel werk. De arbeidstrajectbegeleiding is er voor
wie de stap naar werk wil zetten, al dan niet in combinatie met arbeidszorgactiviteit. De trajecten
omvatten vorming, assessment, sollicitatietraining en stages.
Zagan werkt daarnaast ook samen met OCMW Gent en biedt voor die cliënten een activerende
werkvloer met technische instructeur aan. Andere financieringsbronnen zijn projecten als het
Vlaams Meerbanenplan of Flow2Work.
In de zomer van 2018 is voor 65 cliënten een AMA-dossier opgemaakt en ter goedkeuring
doorgestuurd naar het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.
Bedoeling is om vanaf 2019 met die AMA-middelen een extra begeleider aan te werven voor het
arbeidscentrum.

Compagnie de Sporen wordt erkend en financieel ondersteund als arbeidszorginitiatief door
de provincie Oost-Vlaanderen.
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Activering …

De ploeg van Compagnie de Sporen bestaat uit zelf gefinancierde personeelsleden, maar
bevat ook arbeidszorgmedewerkers die door het P.C. Dr. Guislain aan het team worden
toegevoegd.

Wanneer we de gestructureerde dagactiviteit van alle bewoners van Zagan onder de loep nemen,
zien we dat 13 procent van hen in 2018 nog een vorm van dagbehandeling kreeg. Tien procent
deed vrijwilligerswerk en negen procent

had

een betaalde baan (regulier of in sociale

tewerkstelling). 23 bewoners vonden een activiteit in één van de arbeidszorgateliers van
Compagnie de Sporen en negen bewoners volgden er arbeidstrajectbegeleiding.
De equipe woonbegeleiders organiseert op geregelde tijden sport- en vrijetijdsactiviteiten of
vakanties voor de bewoners. Zo is Zagan al sinds 2015 lid van ’De Geestige Buffalo’s’, de
communitywerking van voetbalploeg KAA Gent, en van het Gents Activeringsplatform (GAP). Via de
dienst cultuur van de stad Gent en de diensten voor vrijetijdsparticipatie worden een aantal
culturele uitstappen en vrijetijdsactiviteiten deels gefinancierd.
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Tewerkstelling …

In

2018

stelde

Zagan

27

medewerkers

tewerk,

onder

wie

twee

mensen

met

een

vervangingsopdracht. De beleidspsychiater die voor 9 uur per week verbonden is aan de
organisatie, is daar niet bijgeteld. Er waren in 2018 geen grote wijzigingen in de personeelsploeg.
Voor de opstart van het project ‘specifieke woonvormen voor volwassenen’ heeft Zagan wel een
voltijds psycholoog aangeworven en daarnaast startte ook een ‘coördinator wonen’ (0,25 VTE).
De werkorganisatie telt nog altijd vier begeleidingsclusters, waarvan drie voor beschut wonen en
één voor activering (Compagnie de Sporen). Op 31 december 2018 was de gemiddelde leeftijd van

de medewerkers 44,4 jaar. Er zijn zeven veertigers aan de slag, negen vijftigers en twee zestigers.
Tien van alle personeelsleden van Zagan zijn mannen, 17 zijn vrouwen. In de woonbegeleiding is
de verhouding negen mannen en acht vrouwen.

Dienstanciënniteit
personeel op
31/12/2018

aantal

< 5 jaar

5

5

Er is een mix van profielen aan de slag bij Zagan:
psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,
ergotherapeuten, opvoedkundigen en mensen met een
graduaat gezinswetenschappen. Er waren in 2018 ook drie

-

10 jaar

5

11 -

15 jaar

5

secundair onderwijs. De gemiddelde jobtime van het

16 -

20 jaar

7

personeel bij Zagan is 85%, de gemiddelde anciënniteit

21 -

14,6 jaar.

25 jaar

26 -

30 jaar

31 -

35 jaar

35 -

40 jaar

psychologen in dienst en drie mensen met een diploma

3

2

Verdeling naar financieringsbronnen:
Norm beschut wonen:

12,75 → 14,16

VTE

Mini sociaal akkoord:

0,75

VTE

Sociale Maribel:

2

VTE

Financiering Activering:

2

VTE

OCMW:

0,8

VTE

Vlaams Meerbanenplan:

0,2

VTE

Vervanging in kader van CAO eindeloopbaan:

0,7

VTE

PTZ-financiering (*):

2

VTE

Project jongvolwassenen

1

VTE

(*) Niet op loonlijst Zagan
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Tewerkstelling ...

In 2018 organiseerde Zagan samen met BING Research een medewerkersbevraging. Daaruit bleek
dat 94 procent van de medewerkers heel tevreden is met z’n job bij Zagan. Vooral over de
samenwerking binnen de werkpost, het werkklimaat en de directe leidinggevende zijn de
personeelsleden heel positief.
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Uitdagingen voor 2019 …



Organiseren van beleidsdag met alle woonbegeleiders



Opmaak beleidsplan voor 2019 en 2020



Opmaak suïcideprotocol na vorming in 2018



Voorbereiding opstart van het elektronisch bewonersdossier OBASI



Afnames ROPI



Verderzetting deelname studie Belrai



Nieuwe regelgevingen en administratieve verplichtingen overnamedecreet



Verdere integratie en ontwikkeling ‘cluster wonen’ met onder meer initiatief ‘vreemdgaan’,
gemeenschappelijk intaketeam ...



Opstart AMA-begeleiding (arbeidsmatige activiteiten, waarvoor projectsubsidies) vanuit
Compagnie de Sporen



Evalueren en bijsturen samenwerking TG De Sleutel



Ontwikkelen van centraal aanmeldingspunt voor beschut wonen binnen het PAKT



Werk maken van een meer structurele intersectorale samenwerking voor de doelgroep
jongvolwassenen



Vorming presentie, suïcidepreventie en SRH

10

