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Zagan is een initiatief voor be-
schut wonen (IBW) in de geeste-
lijke gezondheidszorg en huis-
vest én begeleidt mensen met 
psychiatrische problemen die 
(nog) niet in staat zijn om een 
zelfstandig leven uit te bouwen. 
Voor die opdracht zet Zagan een 
equipe van woonbegeleiders en 
activeringsbegeleiders in. 

In 19 woningen en 2 studiocom-
plexen, verspreid over Gent, 
Deinze, Wondelgem, Ledeberg, 
Oostakker en Mariakerke, kun-
nen deze ‘bewoners’ gehuisvest 
worden. Daarnaast heeft Za-
gan een eigen arbeidscentrum 
Compagnie de Sporen,  in de 
Maisstraat te Gent, en investeert 
ook nog eens middelen in twee 

mobiele behandelingsteams in 
de regio’s Gent en Meetjesland.  

De werking van Zagan is geïnspi-
reerd op modellen uit de psy-
chiatrische rehabilitatie.  Aan de 
basis staan vermaatschappelij-
king, sociale integratie, norma-
lisatie, participatie , begeleiding 
op maat en herstelgerichte zorg.

In de begeleiding hanteert Zagan 
methodieken uit het  systema-
tisch rehabiliterend handelen. 
Er wordt zoveel als mogelijk sa-
men met de bewoner gewerkt 
naar uitstroom zodat mensen  
stappen kunnen zetten uit de 
zorgvorm beschut wonen naar 
een meer autonoom leven.  

IV. Tewerkstelling

Zagan kende in 2014 een gemiddelde te-
werkstelling van 20 voltijdse equivalenten 
(23 mensen) , exclusief de beleidsarts en het 
personeel (2 vte) dat met de PZT-� nanciering 
naar de mobiele teams wordt uitgezonden. 
De werkorganisatie berust op vier begelei-
dingsclusters waarvan drie voor beschut 
wonen en een voor activering (Compagnie 
de Sporen). De gemiddelde leeftijd van alle 
op 31 december 2014 aanwezige medewer-
kers was   40 jaar.  Naar kwali� catie is er een 
mix van psychiatrisch verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, ergotherapeuten 
, opvoedkundigen en mensen met een gra-
duaat gezinswetenschappen. Er waren twee 
psychologen in dienst en drie medewerkers 
met een secundaire opleiding.  Het betreft 
13 vrouwen en 10 mannen.

De verdeling naar � nancieringsbronnen:
 
 

Norm. beschut wonen: 12,75  - 14,1 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: 0,6 VTE
PTZ-� nanciering (*): 2 VTE
 
(*) Niet op loonlijst Zagan

Zagan is de naam van het Poolse geboortedorp van de allereerste be-
woner. In 1991 kon hij samen met een begeleider dit dorp na 50 jaar 
afwezigheid terug bezoeken. De naam verwijst op die manier naar 
‘terug thuis komen’.

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

IBW Zagan 
Maatschappelijke zetel en kantoren 
Tolhuislaan 82  9000 Gent
Tel: 09-223.71.23
Bw.zagan@fracarita.org

Compagnie de Sporen
Maïsstraat 12   9000 Gent
Tel: 09-226.12.20
ciedesporen@fracarita.org
www.compagniedesporen.be
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2014  was voor Zagan een bijzonder 
en  druk werkjaar. Voor een 

uitbreiding met 12 plaatsen voor beschut 
wonen uit een  reconversie van 2 T-bedden, 
afkomstig van het P.C. Dr. Guislain te Gent, 
zijn twee nieuwe woningen gehuurd en 
bijkomend begeleiders aangeworven. 
Zagan beschikt nu over 102 erkende 
plaatsen voor beschut wonen. Ook het 
team van ‘Compagnie de Sporen’ kon 
door deze uitbreiding met een deeltijds 
activeringsbegeleider versterkt worden. 

In 2014 is een pand in de Rooigemlaan te 
Gent aangekocht. 43 nieuwe bewoners 
stapten dit werkjaar in en 32 begelei-
dingen zijn afgerond. 16 bewoners gin-
gen na hun verblijf in Zagan alleen wonen.  

Er kwam een herschikking en een nieuwe 
werkverdeling binnen de begeleidingsclus-
ters en door een directiewissel in het P.C. 
Dr. Guislain kreeg Zagan een nieuwe afge-
vaardigd bestuurder en voorzitter, de heer 
Marc Jans.

I. Beschut wonen

Als we inzoomen op de nieuwe instroom,  
dan valt op dat deze met 43 nieuwe 
cliënten, merkelijk hoger  is dan de voor-
bije jaren.   Dit heeft deels te maken met de 
uitbreiding van 12 plaatsen in 2014. Het 
aandeel verwijzingen van  het P.C. Dr. Guis-
lain steeg duidelijk en leidde tot een effec-
tieve instroom van meer dan 75% van de 
totale instroom.  Dit is onder meer het ge-

volg van een opgedreven samenwerking 
met het Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
(PVT) van dit centrum.  Er was bovendien in 
2014 een engagement naar het P.C. Dr. Guis-
lain om bij de realisatie van plaatsen ten 
gevolgde  de reconversie meer van patiën-
ten van dit psychiatrisch centrum prioritair 
te includeren.  De gemiddelde bezetting in 
2014 was 95,5 procent.

In 2014 zijn 127 verschillende mensen begeleid in de zorgvorm van Beschut Wonen 
en nog eens 17 cliënten werden ondersteund in nazorg.  Het eigen PZT-project Leie-
Meetjesland bereikt jaarlijks via de nieuwe mobiele teams 165 cliënten. In het arbeidscen-
trum Compagnie de Sporen waren dit jaar  239 mensen in begeleiding. 
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Ook de uitstroom was signi� cant groter dat 
de voorbije jaren. Van de 32 bewoners die het 
project in 2014 verlieten konden er 16 na een 
traject bij Zagan de stap naar alleen wonen 
zetten. Nog eens drie bewoners trokken in 
bij familie of ouders. Twee bewoners werden 
verwezen naar een woon- en zorgcentrum en 
drie zijn overleden. Acht bewoners keerden 
terug naar een residentiële setting voor een 
heroriëntatie. 

Zagan begeleidt hoofdzakelijk mannen, slechts 
20 procent van de bewoners  is vrouw. De ge-
middelde leeftijd van alle bewoners is 45 jaar. 
De jongste  was 22 jaar en de oudste 82 jaar. 
De gemiddelde leeftijd van de 43 nieuwe be-
woners van 2014 is 41 jaar. 36 procent van hen 
kampt met een psychotische stoornis en bijna 
dertig procent heeft (ook) een verslaving.  

Zagan blijft zich differentiëren naar bijzonde-
re doelgroepen zoals dubbele diagnose. Dit 
betreft mensen met een verslaving aan ille-
gale drugs in remissie in combinatie met een 

psychiatrische problematiek. Daarvoor loopt 
een samenwerking met de Therapeutische  
Gemeenschap voor dubbele diagnose De Sleu-
tel te Gent. Er loopt een even sterke samen-
werking en liaison met de verslavingseenheid 
(alcohol en medicatie) van het P.C. Dr. Guislain  
waarvoor Zagan een woning exclusief voor 
deze doelgroep ter beschikking stelt. Er zijn 
inmiddels drie woningen voor meer kwetsba-
re bewoners met een hogere  nood aan zorg. 
Voor deze groepen werkt Zagan intensief sa-
men met diensten uit de reguliere thuiszorg. 
Zo is in 2014 met succes uitgeprobeerd om een 
groep ex-bewoners van het PVT  te huisvesten 
en te begeleiden met extra ondersteuning uit 
de thuiszorg.  In de woningen te Deinze wor-
den mensen uit deze brede regio begeleid.   
Het sterk(er) bestaft doorgangshuis in de 
Vlaamsekaai te Gent laat toe om mensen met 
meer complexe, of minder gestabiliseerde 
problemen kansen te geven om met de zorg-
vorm Beschut Wonen kennis te maken en er al 
dan niet voor een langere of korte  tijd  in te 
stappen.   

II. Psychiatrische zorg in de thuissituatie

Buiten � nanciering investeerde Zagan  sinds 
2008 begeleidingsuren in een eigen project 
voor psychiatrische zorg in de thuissituatie 
(PZT). In 2009 stelde Zagan zich kandidaat voor 
de uitbreiding van de Federale Pilootprojec-
ten Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie 
in een partnerschap met de reeds lopende 
PTZ-projecten in Deinze en Eeklo.  Midden 2011 
kreeg Zagan de goedkeuring  en � nanciering 
voor twee voltijdse begeleiders.  Deze � nanci-
ele middelen worden evenredig doorgestort, 
enerzijds naar het Netwerk Sociale Psychiatrie 

Regio Deinze en anderzijds naar het Netwerk 
Psychiatrische thuiszorg Meetjesland. Beide 
netwerken wenden deze  middelen aan ter 
versterking van  hun eigen mobiel behandel-
team.  In eenzelfde beweging is ook de te-
werkstelling uit het mini-sociaal akkoord van 
2011 , gedetacheerd naar deze twee netwer-
ken/mobiele teams.  Het basisequipe woon-
begeleiders begeleidt  nog tijdelijk een aan-
tal  ex-bewoners in nazorg in afwachting van 
de opstart van een nieuw zorgnetwerk rond 
deze cliënten.  

III. Activering en arbeidscentrum Compagnie de Sporen

Activeren van bewoners is en blijft een bijzon-
der aandachtspunt in de begeleiding. Zagan 
gebruikt haar activeringsmiddelen uitsluitend 
in het eigen centrum voor arbeidszorg en ar-
beidstrajectbegeleiding, Compagnie de Spo-
ren.  Als we de gestructureerde dagactivitei-

ten van alle bewoners onder de loep nemen 
dan zien we dat 16 procent van de  bewoners 
nog een vorm van dagbehandeling kreeg. 15 
procent deed vrijwilligerswerk en 8 procent 
had een betaalde baan (regulier of in beschut-
te/sociale werkplaats). 20 procent  had een 

activiteit onder vormen van arbeidszorg in 
het eigen arbeidscentrum en 6 procent van 
de bewonersgroep volgde er een arbeids-
trajectbegeleiding. Andere bewoners gaan 
ook langs in andere arbeidscentra of socia-
le werkplaatsen en oudere cliënten kunnen 
vaak terecht in dagcentra voor senioren. De 
basisequipe woonbegeleiders organiseert 
op geregelde tijden vrijetijdsactiviteiten of 
vakanties voor de bewoners. De bewoners-
raad plant af en toe  vormingsmomenten 
voor medebewoners.  

Compagnie de Sporen is een cen-
trum voor arbeidszorg, arbeidstra-
jectbegeleiding en loopbaanbege-
leiding waar bewoners van Zagan 
maar ook personen die worden 

verwezen door andere voorzieningen en 

diensten op het spoor worden gezet naar 
werk, arbeidszorg, vrijwilligerswerk of een 
opleiding. Dit centrum zet  8 activeringsme-
dewerkers in waarvan drie begeleiders die 
het P.C. Dr. Guislain aan het team toevoegt.  
In 2014 zijn er 239  personen begeleid. Ruim 
de helft  wordt verwezen door de � nan-
cierende partners , het IBW Zagan en het 
P.C. Dr. Guislain. Andere verwijzers zijn GTB, 
Mobil team, P.C. Eeklo, P.C. Gent-Sleidinge, 
P.C. Sint-Camillus, OCMW-Gent , andere IB-
W’s, justitie of huisartsen. De arbeidszorg-
werking biedt per dagdeel 50 plaatsen aan, 
verspreid over 7 arbeidszorgateliers en be-
geleidt op jaarbasis een 120-tal personen. In 
2014 meldden zich 110 mensen voor aan ar-
beidstraject en vonden op die manier 7 van 
hen een betaalde reguliere job en werden 8 
mensen begeleid naar vrijwilligerswerk.

Naast de reguliere trajecten werden ook 
volgende projecten verder gezet: 

Het Vlaams Meerbanenplan  met arbeids-
zorgplaatsen en - stages voor personen in 
een activeringstraject. 

De Tender activering en zorgbegeleiding 
(TAZbis) waar Compagnie de Sporen in sa-
menwerking met  het P.C. Dr. Guislain zorg- 
en empowermentbegeleiding aanbiedt 
voor de MMPP-groep. Dit zijn mensen met 
een medische, mentale, psychische of psy-
chiatrische problematiek. 

Een samenwerkingsverband met het OCMW 
voor het begeleiden van 10 mensen met 

een lee� oon in arbeidszorg of personen in 
een artikel 60 statuut met een laag pro� el. 
Het DAZ (Doorstroomproject arbeidszorg) 
is een pilootproject dat kadert binnen het 
Vlaamse activeringsbeleid van werkzoeken-
den en wil bijdragen tot het verhogen van 
de werkzaamheidsgraad van personen met 
een arbeidszorgstatuut. Er werden in Com-
pagnie de Sporen in dit kader 5 cliënten be-
geleid. 

Het centrum wordt al jaren erkend en � nan-
cieel ondersteund  als arbeidszorginitiatief 
door de provincie Oost-Vlaanderen.     
                      

nieuwe bewoners IBW Zagan


