ORGANISATIE

NAAR EEN
BETROUWBARE TOEKOMST
Nieuw organisatiemodel voor Dominiek Savio

In 2018 vierden we ons 60-jarig bestaan met een heuse belevingsdag. Die dag
maakte iedereen kennis met alles wat we al realiseerden. Ze konden mee
terugblikken op een diversiteit aan mogelijkheden en bijhorende deskundigheid die
we doorheen de jaren opbouwden. We zijn daar trots op en hierdoor dachten we ook
na over de toekomst: zijn we klaar voor de vele uitdagingen die op ons afkomen?
De Raad van Bestuur vroeg aan een kerngroep om stil te staan bij deze vraag. Zo
beslisten we om een nieuw organisatiemodel in te voeren: een netwerkmodel.
WAAROM VERANDERING?

WELKE VERANDERINGEN ZIEN WE?

Er is niet echt een dringende of urgente reden om te

› Veranderingen waarmee we geconfronteerd worden in

veranderen. Toch zijn er twee ‘vaststellingen’ die ons

onze werkomgeving: de overgang naar een

doen kiezen voor deze verandering.

Multifunctioneel Centrum voor kinderen en jongeren,

Enerzijds is er een heel concrete aanleiding:
Dhr. Eric Van Parys, directeur dagelijks beleid Dominiek
Savio zorg, gaat in oktober 2021 met welverdiend
pensioen. Dit nodigde ons uit om stil te staan bij de vraag
of ons organisatiemodel nog toekomstbestendig is.
De voorbije twintig jaar brachten we immers geen
fundamentele veranderingen aan in onze
organisatiestructuur.
Anderzijds worden we zowel in Dominiek Savio als
rondom ons geconfronteerd met veel veranderingen.
Kijken naar de toekomst houdt in dat we ook moeten
kijken hoe ons organisatiemodel hierop afgestemd kan
worden.
Ons huidig organisatiemodel is niet meer het meest
geschikt voor de toekomst.

de invoering van de rechtstreeks toegankelijke
hulpverlening, de transitie naar de persoonsvolgende
financiering bij de volwassenen, het belang van inclusie
zoals het M-decreet voor onderwijs, de
schaalvergroting binnen onderwijs, de hervorming van
het secundair onderwijs ... Deze veranderingen hebben
allemaal invloed op Dominiek Savio.
› Er ontstonden doorheen de tijd heel wat nieuwe
diensten vanuit Dominiek Savio: PASVU, Centrum
Consult, ondersteuningsteams vanuit onderwijs ...
› De vragen van de leerlingen en cliënten zijn ook
diverser en complexer geworden. Dit zorgt ervoor dat
we bijkomende deskundigheid moeten verwerven.
› We worden met verschillende financieringssystemen
geconfronteerd waardoor de ‘techniciteit’ alsmaar
toeneemt.
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Samen
Dominiek
Savio

› Het is ook noodzakelijk dat we meer en meer gaan
samenwerken met anderen ...
Al deze veranderingen dwingen ons om meer flexibel te
zijn en vlotter in te spelen op alles. We moeten dus meer
wendbaar zijn. Het is toekomstgericht niet meer mogelijk
om al deze evoluties centraal op te volgen binnen het
hiërarchisch model van waaruit we nu werken.

kwaliteitsvol uit te werken. Elke cluster wordt
aangestuurd door een clusterdirecteur die zijn eigen
beleid kan uitwerken.

AFZONDERLIJKE ORGANISATIES?
Dat is niet de bedoeling. Alle clusters maken deel uit van
Dominiek Savio en ze werken samen in een netwerk.

Daarom kozen we voor een ander organisatiemodel :

Dit betekent op de eerste plaats dat we samenwerken

een netwerkmodel.

vanuit een gedeelde missie en visie. We bepaalden
gezamenlijke strategische of toekomstgerichte

NETWERKMODEL

uitdagingen waarbinnen iedereen zijn

In dit netwerkmodel delen we onze organisatie op in

verantwoordelijkheid moet nemen. We werken ook

verschillende clusters.

vanuit een houding van solidariteit met elkaar en we

Enerzijds heb je vijf clusters opgebouwd rond onze

realiseren ons dat we samen sterker zijn dan alleen.

cliëntengroepen. We maakten verder ook een

De clusterdirecteurs vormen samen het

onderscheid tussen zorg en onderwijs en gingen uit van

coördinatiecollege, als het ware een beleidsploeg die een

leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en volwassenen:

gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor de

› cluster basisonderwijs

toekomst van Dominiek Savio.

› cluster zorg kinderen
› cluster secundair onderwijs
› cluster zorg jongeren
› cluster zorg volwassenen

Op de tweede plaats is er ook een coördinatie die de
samenwerking tussen de clusters opvolgt en faciliteert.
In oktober 2021 – op het ogenblik dat dhr. Eric Van Parys
met pensioen gaat – wordt een coördinerend directeur

De ‘losse’ diensten werden opgenomen binnen de

aangesteld. Momenteel wordt het profiel voor deze

clusters. Zo bestaat de cluster zorg volwassenen naast

functie uitgewerkt en binnenkort verschijnt hiervoor een

een woon- en dagondersteuningaanbod ook uit de dienst

vacature. In afwachting neemt Dhr. Philip Vanneste als

PASVU (assistentie) en ‘t Spoor (thuisbegeleiding focus

gedelegeerd bestuurder tijdelijk deze coördinerende rol

volwassenen). Op die manier kunnen we onze

op zich.

dienstverlening voor volwassenen beter afstemmen op
elkaar en zijn er meer mogelijkheden tot verbinding.
Kinderdagverblijf ’t Stationnetje, Centrum Inclusieve
Kinderopvang Zorgregio Roeselare en ‘t Spoor
(thuisbegeleiding focus kinderen) maken op hun beurt
deel uit van de cluster zorg kinderen.
Naast deze vijf clusters, is er een zesde ruime cluster:
financiën, administratie en diensten. Die cluster omvat
heel wat diensten die belangrijk zijn voor een goede
werking van de andere clusters: huishoudelijke diensten,
technische ploeg, vervoer, ICT, personeelsdienst en HR,

ONZE HOOP VOOR DE TOEKOMST?
We hopen dat we een organisatie mogen blijven die er op
de eerste plaats is voor de mensen. We willen verder
blijven werken vanuit één duidelijke sterke missie:
een organisatie waar mensen werken met enthousiasme,
goesting en hiervoor over de nodige deskundigheid
beschikken. Zo kunnen we verder vertrouwen hebben in
de toekomst.

Bart Sabbe
Beleidsadviseur

administratie, financiële dienst ...
In dit nieuwe organisatiemodel krijgen alle clusters
voldoende autonomie en ruimte om hun werking
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COÖRDINATIECOLLEGE

EVEN VOORSTELLEN

ANNABEL DENECKERE

Directeur Basisonderwijs

In de toekomst zullen we binnen het
onderwijs met heel wat uitdagingen en
veranderingen geconfronteerd worden. Ik zie
het als mijn opdracht om samen met mijn
team verder kwaliteitsvol en buitengewoon
goed onderwijs te bieden aan onze kinderen.

BART PAUWELS

Directeur Zorg Kinderen
Ik draag deze verantwoordelijkheid niet
alleen, maar samen met de teams en de
medewerkers. Ik vind het belangrijk om de
goesting en de creativiteit erin te houden,
zodat we aan de slag kunnen blijven rond
onze inhoudelijke werking en de
veranderingsprocessen die op til staan.

ERIC VAN PARYS

Directeur Zorg

Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe
beleidsploeg verder zal zorgen voor een
warmmenselijke cultuur zoals we die hier
kennen. Maar ze zullen ook zoeken hoe we
ons verder moeten aanpassen en
organiseren zodat we een antwoord kunnen
formuleren op de toekomstige vragen en
vragen binnen de samenleving.

PIETER STOCK

Directeur Secundair Onderwijs

EMMY LAGAST

We hebben een gedreven ploeg mensen die instaat

Directeur Zorg Jongeren

voor een erg diverse werking: Talentier, Plan-T,

We gaan op expeditie en er komt heel wat op

opleidingsvorm 2 en 4, de ondersteuners, het

ons af. Het zal belangrijk zijn dat we een

secretariaat en het leerlingenvervoer. We willen

goede balans vinden in wat we doen, met

verder inzetten op het bieden van talent-

aandacht voor de ontwikkeling van de nodige

versterkend onderwijs met kwaliteitsvolle

deskundigheid voor onze doelgroep, maar

begeleiding zowel voor de leerlingen in de eigen

ook terug gaan naar de essentie. Kortom:

school als in de andere scholen. Hier wil ik me,

kwaliteit in eenvoud met bezieling voor onze

samen met collega Taziana Pyson en de hele ploeg,

jongeren en hun netwerk.

PHILIP VANNESTE

Gedelegeerd Bestuurder
Boeiend om met een sterk team te werken
aan de missie van Dominiek Savio. Elke dag
extra kansen creëren met en voor de
mensen voor wie Dominiek Savio bestaat.
Zorgen dat de verbinding tussen de clusters
en de verbinding met Groep Gidts ons allen
vooruit helpt, is wat me dagdagelijks drijft.

ten volle voor engageren.

MIEKE PRIMO

Directeur Zorg Volwassenen
Ik vind het een mooie uitdaging om de
verantwoordelijkheid op te nemen van de cluster
volwassenen. Ik zie het dan ook als mijn opdracht
om in de toekomst ervoor te zorgen dat onze
volwassen cliënten en hun netwerk de nodige en
deskundige ondersteuning krijgen, vertrekkende
vanuit hun vragen en wensen. We willen hierbij
vertrekken vanuit hun mogelijkheden en hen
hierin versterken. Het is belangrijk dat deze
ondersteuning geboden wordt door medewerkers
met goesting, die hiervoor nauw samenwerken.
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LIEVEN LIBBRECHT

Directeur Financiën, Administratie & Diensten
De cluster waarvoor ik verantwoordelijk ben,
bevat een ruime waaier aan diensten en

BART SABBE

activiteiten, gaande van onderhoud,

Beleidsadviseur

infrastructuur, administratie, financiën.

Ik hoop dat ik mijn ervaring en kennis

Wat ons bindt, is dat we ernaar streven om

vanuit de achtergrond verder kan inzetten

onze werking maximaal af te stemmen op de

ten dienste van deze nieuwe beleidsploeg

vragen en noden van de andere clusters op een

en ze zo kan ondersteunen in het vinden

kwaliteitsvolle manier. We hebben hierbij ook

van hun weg in hun opdracht.

aandacht voor de kostenefficiëntie zodat we
financieel gezond blijven.
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