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We laten mekaar niet los
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Italiaans voor Beginnen 
“È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante.”

Lees hem nog eens, deze zin van de Italiaanse schrijver Cesare Pavese. En nog 
eens, traag. Dit mag voor mij het mantra worden voor 2021: “Leven is mooi om-
dat leven beginnen is, altijd, op ieder moment.”
Ik wens het jou van harte toe. Laten we die donkere pagina van 2020 omslaan en 
weer vooruit kijken, plannen maken, dromen. Verder doen waar we halverwege 
maart gestopt waren. Misschien zelfs met een stap achteruit om toch nog de 
80ste verjaardag van oma, het huwelijk van een neef, een vriendenreünie te vie-
ren. En dan weer vooruit, de toekomst in.
Want ook in 2021 wint de dag het van de nacht, de lentebloesem van de nacht-
vorst, de eerste kreet van de laatste zucht.
We zullen er intenser van genieten. Want je weet pas wat je mist, als het niet 
meer kan. De spontane babbel met collega’s aan de koffiemachine, een onver-
wacht terras bij de eerste warme zonnestralen - met onbeperkt stoelen bij-
schuiven -  kleinkinderen die opa en oma onbevreesd in de armen vliegen. 
Dit is geen pleidooi om te vergeten wat we de voorbije maanden samen mee-
gemaakt hebben. Wel adem, zuurstof en hoop voor het nieuwe jaar. Een onbe-
schreven blad wachtend op nieuwe verhalen, van kleine goedheid en van grote 
dromen.

Ilse Janssens

Je hoeft geen cape 
te dragen om een 
held te zijn.

Aan al het 
superpersoneel 
in de zorgsector: 

dikke merci!
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Hoewel mijn rugzak zwaar geladen is 
met ingrijpende gebeurtenissen, pro-
beer ik opnieuw graag te leven en te 
houden van mezelf. Ik wil niet meer 
hervallen. ‘Ik mag niet meer drinken’ 
probeer ik om te zetten in ‘Ik wil niet 
meer drinken’. 
Eddie

Ik zie mezelf als normaal, net als de 
mensen die hier opgenomen worden, 
ondanks de symptomen. Mijn kinderen 
zeggen vaak: ‘Papa, doe normaal.’ Ik ant-
woord dan: ‘Normaal is saai.’ Voor mijn 
kinderen was het niet altijd even gemak-
kelijk om te zeggen dat hun vader opge-
nomen is in een psychiatrisch ziekenhuis 
aangezien het taboe nog steeds bestaat. 
Harry

Een roze wolk heb ik helemaal niet ge-
kend. Het was eerder een grijze put, 
waar ik stilaan uitgeklommen ben. 
Een opname is geen evidente stap, 
maar het heeft mij echt wel geholpen 
om verder te gaan met mijn leven.
Céline

Lees de volledige verhalen in 
het jaarboek van Bethanië ggz 
of op de website

illustraties: Laura Janssens 4

Ik koester en laat vrij
Jaarboek Bethanië doorbreekt taboes

Bethanië Geestelijke gezondheidzorg kwam in oktober naar buiten met het jaarboek 
in 2019. “Nog een jaarboek in oktober”, denk je misschien? Een terechte opmerking, 
maar evenzeer een bewuste keuze. Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid plaats en het jaarboek sluit daar perfect bij aan. Met de verha-
len van patiënten, hopen we het taboe rond mentale gezondheid verder te doorbreken 
en de drempel richting gepaste psychologische hulp te verlagen.

5

Als jong meisje hoorde ik al stemmen en sprak ik tegen mezelf. Dit verliep altijd po-
sitief en vrolijk, zonder dat ik gekelderd werd. Ik kon studeren, gaan werken, het 
huishouden doen, ik had mijn vriend. Ik kon dat allemaal aan. Na het incident op mijn 
werk, werd dat allemaal horror.
Mona



Veronique – van keukenmedewerker 
tot verpleegkundige AZ Sint-Jozef
Ik werkte 20 jaar in de keuken in AZ Sint-Jozef. Maar 

ik miste het contact met mensen, ook toen ik in het 

restaurant mocht opdienen. In een loopbaangesprek 

zei men “Veronique, jouw hart ligt in de zorg. Als je 

voor verpleegkundige wil studeren, moet je het nu 

doen.” Deze woorden gaven mij het duwtje in de rug. 

Via het project 600 werd ik verpleegkundige, een job 

die ik nog altijd met hart en ziel uitoefen in AZ Sint-

Jozef. Blij met de kansen die ik hier krijg!

Het DNA van Emmaüs zit vervat in 3 kernwoorden: 

houvast, nabijheid, vooruitgang. 

Vooruitgang voor medewerkers betekent een job 

met aandacht voor jouw ontwikkeling en jouw talent. 

Kobe – opvoeder-bakker 
in Monnikenheide-Spectrum
Bakker worden of in de zorg gaan? Dat was een 

moeilijke keuze. Ik werd bakker-patissier maar de 

zorgmicrobe bleef kriebelen. Na twee jaar bijstude-

ren werd ik opvoeder in Monnikenheide-Spectrum. 

Sinds ik ontdekte dat er op het domein een bakkerij 

is, combineer ik mijn twee kwaliteiten in de unieke 

functie van opvoeder-bakker. Nu werk ik zowel in de 

woning als in de bakkerij met de gasten. 

Proef zeker van de koekjes als je nog eens langs 

komt!

Het verhaal van Veronique en Kobe kan je bekijken in dit filmpje van Kanaal Z.

6

Veronique en Kobe
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Trajectbegeleiding in woonzorg Ten Kerselaere: 
de juiste zorg op het juiste moment
“Je bent in de supermarkt en er staat een heel assortiment producten in de rekken. Afhankelijk van jouw behoeften en 
voorkeuren, kies je daaruit wat jou het meest aanspreekt of wat je op dat moment nodig hebt.” Zo beschrijft Noëlla 
Vermunicht ‘trajectbegeleiding in de woonzorg’. Ze werkt op de sociale dienst van Ten Kerselaere en begeleidt be-
woners in hun keuze voor  assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, centrum voor dagverzorging, kortverblijf of 
residentiële zorg. De juiste zorg op het juiste moment.

Foto: Sophie Nuytten

Bijzondere 
gebeurtenissen

Met de kajak de Dijle af
De jongeren van De Griffoen (Jeugd-
zorg Emmaüs Mechelen) gingen kort 
en corona-proof op kamp. Ze kajakten 
twee dagen de Dijle af. Met een tussen-
stop om te kamperen op een scout-
sterrein, compleet met barbecue en 
kampvuur. Ze kregen voor dit avontuur 
een duwtje - of beter een centje - in de 
rug van het project ‘Iedereen verdient 
vakantie’ van Toerisme Vlaanderen. 

Kinderrechten-
commissaris op bezoek
Kinderrechtencommissaris Caroline 
Vrijens kwam op bezoek bij Haka-
too en Tokaido (Jeugdzorg Emmaüs 
Antwerpen). Tijdens het bezoek keken 
de kinderen en jongeren terug op de 
lockdown en deelden ze hun ervaringen. 
De jongeren noemden de lockdown een 
zeer moeilijke periode die nog steeds 
nazindert.

Kunst en psychiatrie gaan won-
derlijk samen in het Universitair 
Psychiatrisch Centrum Duffel 
Radio Klara lanceerde samen met Vlaanderen Vakan-
tieland en Vlaanderen Fietsland ‘Kunst op de Kaart’: 
fietstochten langs hedendaagse kunst en architectuur. 
Alle kunstwerken en gebouwen uit de route zijn gebun-
deld in een handige brochure.
Kunst op de kaart in de provincie Antwerpen leidt door 
de Rupel- en Scheldestreek. Ook UPC Duffel staat 
met zijn hedendaagse kunstwerken op de kaart, onder 
andere met het restpaviljoen van Els Vanden Meersch. 
Een glazen bouwwerk met lavabo’s en spiegels, 
dat tussen de gebouwen van het ziekenhuis staat. 
Els Vanden Meersch vertelt erover in een interview met 
Chantal Pattyn van Klara.
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Waarom wij doen 
wat we doen

10

Een telefoontje. 
De wereld van drie jongeren uit de leefgroep wordt op z’n kop gezet.

Na zeven jaar zonder contact wordt een moeder herenigd met haar kinderen. 

Een moeder die haar kinderen omhelst na zeven jaar van intens gemis, 
dat beeld vergeet je nooit meer.

Wij, de begeleiders, zijn dankbaar dat we deze momenten mogen organiseren. 
Dat we getuige mogen zijn van deze taferelen.

Dit is waarom we doen wat we doen.
Julie Beeckaert

Juneco 
(Jeugdzorg 

Emmaüs Mechelen) 
biedt opvang aan 15 niet 
begeleide minderjarige 

vluchtelingen. 
De jongeren zijn tussen 

12 en 15 jaar oud.

‘Muziek heeft de kracht 

om iemand vast te houden. 

Om verbondenheid te creëren 

met zichzelf en met de ander.’
Sofie Van Rompaey

muziektherapeuteTen Kerselaere
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Maak jongeren bewust van hun gedrag door erover te praten. Onder dat 
motto vindt in Jeugdhuis ROJM in Mechelen de hackathon #StaySafeMe-
chelen over het coronavirus plaats. Door in gesprek te gaan over COVID-19 
en erover te discussiëren, worden de aanwezige jongeren zich bewuster 
van COVID-19. Zo worden ze ambassadeurs voor hun eigen omgeving. 
Maarten Walravens, adjunct van de hoofdarts van het AZ Sint-Maarten, 
gaf een inleiding bij de start van de hackaton.

Hackathon #StaySafeMechelen
Een hackathon is in principe een bijeenkomst van 
software en websiteontwikkelaars, designers en 
business-strategen om gezamenlijk aan een thema 
te werken. Het doel is een innovatieve en creatieve 
oplossing te bedenken voor een probleem.

Jongeren sensibiliseren
De Mechelse school BimSem zet  in op sensibilisering 
van de leerlingen. Hun gedrag is immers mee bepa-
lend voor de verspreiding van COVID-19. 
De school werkte een project uit in samenwerking 
met AZ Sint-Maarten. Leerlingen stellen vragen over 
COVID-19; artsen van AZ Sint-Maarten geven ant-
woorden. Alles wordt gefilmd en die filmpjes kunnen 
dienen om in de klas rond dit thema te werken.
De drie filmpjes geven een antwoord op deze vragen:

 algemene vragen over coronamaatregelen
 naar school gaan in coronatijden
 correct mondmaskergebruik en handhygiëne

De stad Mechelen promoot het gebruik van de film-
pjes in andere scholen. 

Door in te pikken op vragen van scholen of burgerini-
tiatieven zoals #StaySafeMechelen vervult AZ Sint-
Maarten ook haar maatschappelijke rol in verband 
met informeren en sensibiliseren. 
Met dank aan dr. Jouke de Regt (pneumologie - in-
tensieve zorg), dr. Christophe Libeer (pneumologie 
- intensieve zorg) en dr. Jan Van der Mullen (spoed-
gevallen) voor de antwoorden op de vele vragen van 
de leerlingen.

dr. Jouke de Regt dr. Christophe Libeer dr. Jan Van der Mullen

Stay Safe Mechelen
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Dolgelukkig en blij zijn wij met ons Instagram account 
‘Bevallen in Malle’ erbij

Geboren op 5 oktober 2020

Mogen we even storen? 
Ons Instagram account is geboren. 

Iedereen mag weten 
dat het ‘Bevallen in Malle’ gaat heten. 

Na 9 maanden is alles klaar. 

Bevallen in Malle

Bevallen 
in Malle

05.10.2020

Met veel trots kondigt de kraamafdeling van AZ Sint-
Jozef Malle de opstart aan van hun Instagram ac-
count aan. Via deze weg kunnen toekomstige ouders 
iets bijleren en meekijken achter de schermen van de 
kraamafdeling.

Uit liefde geboren …
Zwanger zijn en bevallen is een blijde en spannende 
gebeurtenis. Veel aanstaande ouders komen naar de 
infoavonden, om deze unieke periode zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen. Deze  sessies zijn altijd 
meteen volgeboekt. Daarom maken we gebruik van 
een ander medium. Instagram is het perfecte kanaal 
om jonge ouders uit onze regio te bereiken met veel 
fotomateriaal.

Klaar om de wereld te ontdekken
Maandelijks komen enkele vaste thema’s aan bod. 
Wie is er niet nieuwsgierig naar een overzicht van 
de geboortes van de afgelopen maand? Of naar 
interessante tips van de vroedvrouwen? Inspiratie 
voor zwangere vrouwen, bijzondere getuigenissen 
of nieuwtjes die op ons pad komen, krijgen een mooi 
plaatsje op onze instagrampagina. 
Zelf kijken we uit naar alle #MalseBaby’s die de ooi-
evaar in instagramland brengt. De kraamafdeling is 
volledig klaar om de wondere wereld van Instagram 
te ontdekken!

Van harte welkom voor een bezoekje
Volg ons via www.instagram.com/bevalleninmalle
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De Madammen van Monnikenheide-Spectrum

Je kan één portret tekenen en schilderen. Dat is mooi. Veel 
mooie portretten bij elkaar is nog veel mooier! Dat is het idee 
van de 6 kunstenaars, Ann, Gina, Kim, Ria, Tom en Wiske.

De Madammen is een schilderproject van dagcentrum De Oever uit 
Monnikenheide-Spectrum waarbij de zes talentrijke artiesten 20 
kleurrijke portretten van vrouwen schilderden. De titel komt van het 
Radio 2 programma ‘De madammen’ waar ze naar luisteren tijdens 
het schilderen in het atelier Crea en Ambachten. 

Vanaf 15 januari tot einde maart is de tentoonstelling ‘De Madam-
men’ te bezichtigen in het gemeentehuis in Wuustwezel. Daarna 
gaat de tentoonstelling op reis.

De madammen
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Fietsen op de heide… 
op de duofiets
Wandelen en fietsen in de najaarszon. 
Ook de bewoners van woonzorg Ten 
Kerselaere genieten daarvan. 
De duofiets is op zo’n momenten een 
groot succes. Zeker bij een tussenstop 
voor een ijsje. 

Klein gelukje op een 
stokje in AZ Sint-Jozef
Samen steken we een stokje voor de 
coronamoeheid! We blijven met z’n allen 
de voorzorgsmaatregelen consequent 
opvolgen en dat verdient af en toe 
een PANDA-momentje (PANDA staat 
in AZ Sint-Jozef Malle voor Pauzeren, 
Ademen, Nadenken, Doezelen en Afre-
ageren). Tijdens de Jerusalema chal-
lenge konden we ons even Afreageren, 1 
oktober was het tijd om te Pauzeren met 
een klein gelukje op een stokje.

Beweegroute in UPC Duffel
De vakgroep Psychomotore Therapie werkte een be-
weegroute uit. Ze stelden die voor tijdens de 10-daagse 
van de Geestelijke Gezondheidszorg. De route is 1,2 km 
lang, loopt over de hele campus en telt 12 beweegoefe-
ningen met verschillende moeilijkheidsgraden. Patiën-
ten, medewerkers en mensen uit de buurt kunnen deze 
route op eigen tempo doen. Een gezonde geest in een 
gezond lichaam dankzij de nieuwe permanente route. 

Een nieuwe thuis in Zevenbergen
Gasten en medewerkers van de woning Keerbeek 7 
verhuizen naar hun nieuwe woonst. Zij zijn de eersten 
om de nieuwe Zevenbergse wijk Keerbeek ‘plechtig’ in 
gebruik te nemen. Zonder minister of feestelijkheden 
(die zijn helaas geschrapt) maar wel met de morele 
steun van ons allen.

Laat ’n lichtje
In de donkerste week van het jaar or-
ganiseert de dienst spirituele begelei-
ding van het UPC Duffel ‘Laat ’n lichtje’. 
Patiënten, bezoekers en medewerkers 
worden uitgenodigd om bij de ingang 
van de cafetaria een kaars te branden. 
Dat mag heel specifiek voor iemand 
zijn, of gewoon omdat die korte dagen 
vragen om een zee van licht.

Bijzondere 
gebeurtenissen
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Bloei 
Nu longkruid woekert naast wilde hyacinten

staan we hier met haperende handen.

We hadden zo graag
je nog een keer aangeraakt

met de gloed van onze vingertoppen,
een zoen doen bloesemen op je huid,

vergeet-me-nietjes gewikkeld
tussen je laatste gedachten.

We zaaien zeelavendel, planten zwaardlelies
om je later terug te vinden in het paars van hun kroonblaadjes

en in alle kleuren van alle bloemen die je worden zal.
Herinneringen aan jou zullen bloeien, overal.

Met 
haperende 

handen

Het afgelopen jaar sloeg corona wild om zich heen. Misschien moe(s)ten ook men-
sen uit jouw nabije omgeving eenzaam vechten tegen het virus. Misschien verlo-
ren ze de strijd. Er moest in veel te kleine kring afscheid genomen. 
Aan het slot van een herdenkingsmoment voor overleden naasten, konden pati-
enten en medewerkers van UPC Duffel de nieuwe troosthoek helpen aanplanten. 
Een zitbank nodigt uit om rust te vinden en te mijmeren in het groen. Ieder seizoen 
zal hier troost groeien en bloeien. 
Zoals in het gedicht van Sarah Michaux. 

Foto: Goedele Miseur 19
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Koen Albers werkt als Data Protection Officer (DPO) 
bij Emmaüs . De DPO adviseert de voorzieningen 
over de bescherming van het gebruik van persoons-
gegevens. Hij waakt er ook over dat Emmaüs  de 
wetgeving naleeft. Koen licht het hoe en waarom van 
privacy in Emmaüs toe. 

Hoe gaat Emmaüs om met privacy? 
Koen: “Emmaüs vertrouwt erop dat je de zorgvrager 
de best mogelijke zorgen verleent, maar ook zijn 
privacy zo goed mogelijk respecteert. Registreer 
en bewaar persoonlijke gegevens daarom enkel in 
de systemen en archieven die daarvoor bedoeld 
zijn. Daarnaast mag je zorg- en medische dossiers 
enkel raadplegen als je een zorgrelatie hebt met de 
zorgvrager.”

Privacy, waarom?  
Ik heb niks te verbergen.  

Wil je echt dat iedereen je telefoonnummer kent, je rekeningnummer, je 

politieke voorkeur of je gezondheidstoestand? Deze persoonsgegevens 

wil je niet zomaar prijsgeven. Je verwacht dat er vertrouwelijk mee wordt 

omgegaan. Ook onze zorgvragers willen dat. Zij vertrouwen erop dat we 

hun privacy beschermen en dat we zorgvuldig omgaan met hun zorg- of 

medisch dossier. 

Wat zegt de wet hierover?
Koen: “De Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) legt verplichtingen op aan bedrij-
ven om persoonsgegevens te beschermen. Deze 
richtlijn van de Europese Unie ken je misschien 
beter onder de naam GDPR. 
Veel organisaties houden gegevens bij over jou. 
De AVG bepaalt dat jij het recht hebt om te we-
ten welke gegevens. En hoe ze die bijhouden en 
waarom. En wat ze er mee doen of aan welke andere 
organisaties ze je gegevens doorgeven.“

Moet je dan altijd toestemming vragen 
voor gebruik van persoonlijke gegevens?
Koen: “Neen. Bepaalde persoonsgegevens moeten 
we om wettelijke redenen gebruiken en verwerken. 
Uiteraard zal ook in een acute levensbedreigende 

situatie niet eerst je toestemming worden gevraagd. 
Dan geldt het vitaal belang als voldoende basis. 
Een andere belangrijke regel in de AVG is dat de be-
waring en verwerking van persoonsgegevens op een 
veilige manier gebeurt zodat gegevens niet ‘gelekt’ 
worden. Indien een organisatie toch persoonsgege-
vens kwijtspeelt, dan wordt dat beschouwd als een 
gegevenslek. Dat kan zware gevolgen hebben. Daar-
om voorziet de wet een procedure die de organisa-
tie die hiervoor verantwoordelijk is, verplicht moet 
naleven. Daar zorg ik als DPO voor. Dit betekent dat 
elk gegevenslek via DPO@Emmaüs .be moet gemeld 
worden. De DPO zal evalueren welke verdere stap-
pen noodzakelijk zijn.“

Voorbeelden van niet toegelaten gebruik van persoonsgegevens

 Foto’s van feestjes of activiteiten waarop personen herkenbaar in beeld komen gebruiken of publiceren 
zonder hun toestemming

 Zichtbaar de email adressen vermelden van iedereen die uitgenodigd wordt op een sociale activiteit 
voor familieleden van zorgvragers.

 Persoonsgegevens doorsturen naar een leverancier van Emmaüs  zonder dat met die leverancier for-
mele afspraken zijn gemaakt over het gebruik ervan.

C

Geef je  
wachtwoorden 

niet door

Vergrendel je 
scherm net zoals 
je dossierkasten

Laat geen 
documenten 

onbewaakt achter

Beperk je tot de 
gegevens die je 

nodig hebt

Vernietig gegevens 
eens ze niet meer 

nodig zijn

Deel geen 
gegevens met 
onbekenden

Meld een 
gegevenslek via

DPO@emmaus.be

clean desk

Wees op je 
hoede met 

verdachte emails 
of websites

Privacy – Acht Gouden Vuistregels

Gegevenslek

telefoon

email

sociale media

phishing

Waar kan ik terecht voor verdere vragen? 
Koen: “Je kunt niet altijd weten of een bepaalde ver-
werking van een persoonsgegeven toegelaten is en 
onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. Richt je 
dan tot de persoon die binnen je voorziening fun-
geert als DPO-contactpersoon, of rechtstreeks tot 
de DPO via DPO@Emmaüs .be.”

Meer praktische en concrete informatie vind je op de 
website van de Belgische Gegevensbeschermings-
autoriteit (www.gba.be). De privacyverklaring van 
Emmaüs staat op de website www.Emmaüs .be. 
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AZ Sint Jozef Malle

Zevenbergen

ggz Bethanië

Monnikenheide-spectrum

WZH Sint Jozef

UPC Duffel

Dans de Jerusalema 
“Dans de Jerusalema. 

Dans, en voel je daardoor verbonden met 

al die andere dansers, overal op de wereld.

Dat doet deugd en het creëert verbondenheid 

in deze vreemde coronatijden.”

Die oproep gaat de wereld rond.



Ik mis school
Ook kinderen die in het CKG 
verblijven hebben dit coronajaar 
hun vriendjes, juffen en mees-
ters op school gemist.
Op de eerste schooldag zorgde 
het team van de residentiële 
werking voor een lekker ontbijt 
voor ouders en kinderen. In 
aparte bubbels uiteraard.
Nadien vertrokken ze sa-
men naar school. Zo werd 
1 september een speciale dag 
voor iedereen.

Bijzondere 
gebeurtenissen

Een nieuw kurkatelier
Monnikenheide-Spectrum opent een 
tweede kurkatelier en een semi-in-
dustrieel atelier in de voormalige siga-
renfabriek in Wuustwezel. De nieuwe 
werkplaats heet Atelier Verellen, als 
eerbetoon aan de familie Verellen die 
de ruimte gratis ter beschikking stelt. 
ATV filmde de gasten van dagcentrum 
de Oever tijdens hun eerste werkdag.

Woonzorg Emmaüs in-
vesteert in nieuwe wa-
gens voor aangepast 
(rolstoel)vervoer.
De chauffeur-begeleiders vervoe-
ren cliënten naar de dagcentra of 
brengen bewoners van de woonzorg-
huizen en assistentiewoningen naar 
afspraken. Met het nieuwe logo zie je 
hen al van ver komen.

Zwaaien naar de drone 
De drone voor de warmste vakantie-
plek vloog over Ten Kerselaere. 
Zowel bewoners als medewerkers 
deden hun best om in beeld te komen 
op het VTM-nieuws. 

Eretekens van de arbeid
Medewerkers die 25, 30, 35 of 45 jaar werken en een erete-
ken op prijs stellen, kunnen een aanvraagformulier krijgen bij 
els.van.de.velde2@emmaus.be. Meer informatie staat op de digitale 
werkplek. De aanvragen kunnen gebeuren tot 15 februari.
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ICT in de wolken

Klare taal

Emma Clips
Emmaüs
654321

Emmaüskaart 2021

In de wereld van de informatica is het Engels standaard. Web, laptop, 
download, e-mail… Pogingen tot vertalen zijn er genoeg. ‘Kerekewere’ is 
een van de betere, maar helaas nooit serieus bedoeld. Het Afrikaans kent 
enkele sympathieke alternatieven. Een download is een aflaai. Spam is 
strooipos (strooipost) de search button is een soekknoppie en een laptop 
een skootrekenaar. Maar wat met de ‘cloud’? 
Misschien eerst uitleggen wat de ‘cloud’ of ‘cloud computing’ betekent. 
Veel digitale toepassingen staan op je pc of binnen een netwerk van pc’s. 
Binnen het netwerk van Emmaüs bijvoorbeeld staan toepassingen op 
servers in Malle en Mechelen. 
Maar steeds meer toepassingen verhuizen naar de ‘cloud’. In een ‘wolk 
van computers’. De software staat dan niet meer op je eigen pc of in je 
bedrijfsnetwerk. Via het internet leg je contact met externe computers 
of servers waar je programma staat. Je documenten staan ook ergens in 
die cloud. Omdat het onduidelijk is waar ze exact staan, spreekt men over 
‘een wolk van computers’, in het vakjargon ‘cloud’.
De voordelen voor jou? Je kan van op elke pc of zelfs smartphone aan je 
documenten of programma. En je hoeft niet om de haverklap je program-
ma een update te geven. Dat doen anderen voor jou daar in de cloud. 
Ook in Emmaüs verhuizen steeds meer programma’s naar de cloud. ICT 
Emmaüs bereidt bijvoorbeeld de overstap voor naar Microsoft 365. Vanaf 
2021 drijven een aantal toepassingen in de cloud. Daar hoor je later meer 
over. 
Maar wat doen we nu met de term ‘cloud’? De vertaling ‘wolk’ is wat zielig. 
Wat vind je van ‘zwerk’? Dit synoniem voor ‘drijvende wolken’ of ‘uitspan-
sel’ gebruiken we amper nog. Heb je zelf een alternatief? Stuur het naar 
eclips@emmaus.be. We zijn in de wolken met je reactie. 

 Johan Meerbergen

Altijd toegang tot 
exclusieve korting via 
emmaus.benefitsatwork.be

Klopt Sinterklaas binnenkort weer op jouw deur? Kijk je uit naar Kerstmis en 
Nieuwjaar in jouw gezellige bubbel? Shop nu al jouw cadeautjes met fikse 
kortingen dankzij het Benefits at Work platform. Verzilver jouw kortingen direct 
in de winkel of veilig online.

Ben je al geregistreerd op de Benefits at Work website? Fantastisch, dan heb 
je reeds toegang tot een exclusief voordelenplatform en geniet je van scherpe 
kortingen op mode, elektro, speelgoed, boeken en zoveel meer. 

Shop nu al 
jouw cadeaus

met scherpe kortingen.

Exclusief voor
 jou en je collega’s van 

Emmaüs.

Iedere maand de 
nieuwste aanbiedingen 

in je mail.

Ben je nog niet aangemeld op de Benefits at Work website? 

Start met besparen in 4 eenvoudige stappen: 

Ga naar emmaus.benefitsatwork.be.

Vul je persoonlijk e-mailadres en de code ‘zininmeer’ in. 

Vink aan dat je de maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen om op de 

hoogte te blijven van nieuwe merken en aanbiedingen.

Check je inbox voor de activeringscode. Vul deze code in bij ‘account 

activeren’. Je bent nu klaar om te shoppen!

1

2

3

4

EMMAUS.BENEFITSATWORK.BE

Bespaar dankzij een exclusieve korting bij o.a.:

VOORDELIG
HET EINDEJAAR
INDUIKEN MET
BENEFITS AT WORK

Je nieuwe 
Emmaüskaart 
Bij deze Eclips vind je jouw Emmaüskaart voor  2021. 
De kaart zit op het adresblad van Eclips. 

Duw de kaart uit de brief en bewaar ze goed. 

Met je Emmaüskaart krijg je de medewerkersvoordelen bij 
opname in een ziekenhuis van Emmaüs. 
Je krijgt er ook kortingen mee bij bepaalde handelaars. 
Meer daarover vind je op www.emmausxtra.be.

emmaüsxtra
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Tussen dwang 
en drang

samen zorgen we voor elkaar  
in deze moeilijke tijden
Zorg is essentieel. Dat maakt de coronacrisis heel duidelijk. 
Applaus en respect voor iedereen die zich inzet voor een ander  
is zeker op zijn plaats. Bij Goed gaan we voluit voor veilige 
zorg. Je kan onze verstrekkers, bandagisten, specialisten 
en audiologen nu ook via een videoafspraak bereiken. 
Zo krijg je in absolute veiligheid een antwoord op 
al je zorgvragen voor jezelf of je patiënt. 

Videoafspraak maken? 
Bel naar 03 205 69 29 (thuiszorg) 
of 03 205 69 20 (hoorcentra).

Shop 24/24 online via  
www.goed.be/webshop

dank 
je wel

Waarom in twee weken kon, wat 
in twintig jaar niet lukte. En wat te 
doen om het zo te houden?
In twee weken kon wat in twintig jaar niet lukte. Er 
was ontschotting tussen sectoren, tussen bedrijven, 
tussen afdelingen en functies. Waar sommigen al 
twintig jaar van dromen, werd in een mum van tijd 
gerealiseerd. Vastgeroeste grenzen werden verlegd, 
verlammende regels en procedures werden opzij 
gezet. 

Grote voorspellingen waren en zijn legio. In de ge-
schiedschrijving zou 2020 een kantelpunt zijn met 
een pré- en post-corona samenleving. Vergelijken 
we de eerste golf met de versoepelingen, dan kan 
men nu al voorspellen dat de wereld na Corona heel 
erg dreigt te lijken op die van voor Corona. Hoe komt 
dat? En vooral, wat moet er gebeuren om het oor-
spronkelijke momentum vast te houden? Hoe zorgen 
we voor verankering van de vertoonde wendbaarheid 
en veerkracht in onze samenleving, beleid en organi-
saties zodat we toekomstige ongewone problemen 
beter voorbereid, en dus met minder (gepercipieer-
de) schade, tegemoet kunnen treden?

Vooraleer tot een receptuur te komen, staan we stil 
bij het grote maatschappelijke wonder. Waarom kon 
de kanteling nu wel, werd ‘Anders Organiseren’ plots 
aantrekkelijk? Het antwoord is niet ver te zoeken: er 
was dwang en drang.

Dat er een dringende en breed geziene noodzaak 
was, is een open deur intrappen. Die drang tot 
verandering werd en wordt gevoed door het feit dat 
de bedoeling heel duidelijk was. Laat dat nu net zijn 
wat in veel organisaties of beleidscircuits doorheen 
de decennia verdwenen is. Recept nummer een: 
zet de bedoeling terug op de agenda. Dan komt de 
klant, burger, patiënt, leerling vanzelf centraal te 
staan. Rondom hen organiseren en geen discipline-
gecentreerde silo’s bouwen is dé boodschap van de 
toekomst.

Maar hoe houden we dat vast? Door massaal te 
investeren in systeemoverschrijdende missie- en 
visievorming. De Minister van Binnenlandse Zaken en 
Institutionele Hervormingen en iedereen aan de top 
van een netwerk of organisatie weet wat te doen. 

Iedereen die in het oog van de Covid-19-storm 
stond, getuigt het. De drang werd niet gevoed vanuit 
commando- en controlecentra. Die leken vooral 
op de toren van Babel. Het was vooral veel lokaal 
gemobiliseerde energie. De les ligt voor het grijpen. 
Lokaal empowerment en gedeeld leiderschap zijn de 
basisbouwstenen voor wendbaarheid en veerkracht. 

Een principieel decentralisme moet het leidend uit-
gangspunt zijn. 

Daarbij moet niet nostalgisch gedroomd worden 
van een petieterige kleinschaligheid. Integendeel, de 

crisis heeft eens te meer het nut van schaalvoorde-
len gedemonstreerd. Een ‘decentraal, tenzij…’-be-
stuurlijk ontwerp, ingebed in een eerder grootschalig 
organisatiemodel is het fundament van de toekom-
stige wendbaarheid.

Met die grootschaligheid gaan we best gematigd en 
slim om. Ontzettend veel van hetzelfde (of het nu mo-
noculturen in de landbouw, de industrie, de dienstver-
lening of de zorg zijn) is nooit goed want kwetsbaar-
heid troef. De ‘concentreer-je-op-je-kern-business’ 
heeft wereldwijd uitgerekte, kwetsbare waardenke-
tens opgeleverd. Het zijn (slechte) biotopen waarin 
virussen en andere risico’s pandemisch gedijen. 
Observerend dat op een bepaald moment in België 
niemand een eenvoudig product als een veilig mond-
master kon produceren, ligt het devies voor de hand. 
Verkort de keten en investeer terug in resourcing.

Zet de bedoeling terug op de agenda. Dan komt de klant, burger, 

patiënt, leerling vanzelf centraal te staan

Tot slot is nog maar eens bewezen dat de bureau-
cratisering de vijand is van dwang en drang. Een 
kafkaëske omgeving die ooit best nuttig en prettig 
was, smoort wendbaarheid en veerkracht in de kiem. 
De bereidheid om regels en procedures die in het 
verleden hun nut bewezen (tijdelijk en voorwaarde-
lijk) buiten werking te stellen, is dan ook een conditio 
sine qua non voor een fundamentele en duurzame 
omslag.

We hebben de draaglijke lichtheid van het veranderen 
willens nillens mogen ervaren. Wie de dwang voelt te 
moeten veranderen en wie de drang voelt te willen 
veranderen: grijp uw momentum. Dat gaapt als een 
oven…

Prof. dr. Geert Van Hootegem

Een kafkaëske omgeving die ooit nuttig en prettig was, 

smoort wendbaarheid en veerkracht in de kiem
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Helden, bedankt 
voor jullie inzet 
in deze 
bijzondere tijden. 

Reken nu op ons.

Prof. Dr. Jos Claes is neus- keel- en 
oorarts in AZ Sint-Maarten en ging 
op missie met Mercy Ships.

Drijvend ziekenhuis
Na meerdere missies met Artsen zonder Vakantie en 
Memisa, kwam ik terecht bij Mercy Ships. Een ‘drijvend 
ziekenhuis’, uitgerust met alle moderne apparatuur, 
dat elk jaar gedurende 10 maanden aanmeert in een 
andere Afrikaanse havenstad. Elke missie wordt 2 jaar 
voorbereid. De heelkundige werking omvat verschil-
lende specialiteiten: abdominale heelkunde, ortho-
pedie, hoofd-hals heelkunde, oogheelkunde, tand-
heelkunde, reconstructieve heelkunde. De triage van 
patiënten door een equipe paramedici gebeurt in cycli 
van drie weken. Daar komen vaak duizenden mensen 
op af, waarvan ongeveer 10% geselecteerd wordt als 
‘behandelbaar’. 

Bestemming? Onbekend
Een vrijwillige arts, paramedicus of logistiek medewer-
ker komt na registratie op de website van MercyShips 
in een ‘talent pool’ terecht. Mercy Ships bekijkt waar 
en wanneer je ingezet kan worden. Je kiest dus niet 
zelf wanneer je vertrekt, maar wacht op een voorstel 
en bekijkt of dit in je agenda past. Bij mij duurde het 
een klein jaar voor ik een voorstel kreeg. Een half jaar 
later vertrok ik voor twee intensieve weken naar de 
Afrikaanse stad Conakry in Guinea. Je betaalt je reis- 

Op missie met 
Mercy Ships

en verblijfkosten zelf. Al het geld van Mercy Ships gaat 
dus rechtstreeks naar medische hulp. 

Levens veranderen
Mercy Ships selecteert op voorhand je patiënten. 
Al het voorbereidende werk is op dat moment al in 
orde: bloedonderzoek, CT-scans, voorbereidende 
onderzoeken voor een operatie…. Ik deed meestal 
halschirurgie, vooral van gezwellen in de hals, boven- 
en onderkaak. Deze gezwellen zijn vaak zo groot dat 
ze het leven van de patiënt onmogelijk maken. Niet 
alleen fysiek zien deze patiënten af, ze worden vaak 
uitgestoten door de omgeving en familie uit de mis-
vatting dat het besmettelijk is. Een behandeling geeft 
de patiënt dus echt de kans om opnieuw te beginnen.

Altruïsme versus avontuur
Waarom ik deze missies doe? Ik ben met dit werk 
begonnen zodra mijn persoonlijke situatie het toeliet. 
Maar mijn drijfveer is niet puur altruïstisch, ook het 
avontuur spreekt me aan. Ik wil de wereld leren ken-
nen en ben nieuwsgierig naar hoe de wereld écht in 
elkaar zit. Je voelt als arts, paramedicus, medewerker 
dat jouw inzet een grote verandering teweegbrengt, 
én je krijgt hiervoor enorme waardering terug van de 
lokale bevolking. Ook dat is een groot verschil met 
wat je soms in de Belgische gezondheidszorg ervaart.
Meer weten over Mercy Ships? 
Ga naar www.mercyships.be 
Kathleen Moris



Je voelt als arts, paramedicus, medewerker 

dat jouw inzet een grote verandering 

teweegbrengt, én je krijgt hiervoor enorme 

waardering terug van de lokale 

bevolking.

Buiten de (m)uren
Jos Claes is neus- keel- en oorarts in AZ Sint-Maarten en ging op missie met Mercy Ships. 

Lees meer op blz. 30


