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VERKLARENDE NOTA 

 

AMA Arbeidsmatige Activiteiten voor wie betaalde beroepsarbeid, met of 
zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet 
meer mogelijk is door een of meer belemmeringen van medische, 
mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard. 
 

Beleidsgroep Hieronder verstaan we de directie, beleidsmedewerker, zorg-
bemiddelaars en coördinatoren van de orthoagogische dienst. 
 

Coördinator  Leidinggevende van team(s). 
 
 

FTE Full Time Equivalent: rekeneenheid waarmee de omvang van de 
personeelssterkte wordt uitgedrukt.  Eén FTE staat voor een voltijdse 
medewerker. 
 

IDO Individuele Dienstverleningsovereenkomst: overeenkomst waarin de 
ondersteuning van de individuele cliënt en de kostprijs hiervan 
omschreven wordt. 
 

NAH Niet aangeboren hersenletsel 
 

  
Orthoagogische 
dienst 

Geheel van medewerkers die instaan voor het begeleiden van onze 
cliënten (zorgbemiddelaars, coördinatoren en begeleiders). 
 

Ouders Hieronder verstaan we: ouder(s) of pleegouder(s) of  vertegen-
woordiger(s) of vertrouwenspersoon. Op heel wat plaatsen wordt ook 
de benaming ouders/(wettelijke) vertegenwoordigers gebruikt. 
 

PAB Persoonlijke-Assistentie Budget: budget dat het VAPH een zorgvrager 
geeft om zijn assistentie  thuis, op school of op het werk te organiseren 
en financieren. Met het PAB kan iemand assistenten aanwerven en 
wordt dus werkgever. 
 

Persoonsvolgend Wanneer een individuele dienstverleningsovereenkomst tussen de 
cliënt en een bepaalde voorziening wordt beëindigd, blijft het budget 
ter beschikking van de cliënt en kan deze hiermee een nieuwe 
individuele dienstverleningsovereenkomst afsluiten met een andere 
voorziening. 
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PVB Persoonsvolgend Budget: budget dat het VAPH aan iemand  persoonlijk 
toekent om gedeeltelijk of volledig zijn/haar  ondersteuning te 
organiseren en te financieren. Men heeft daarbij een grote 
keuzevrijheid en kan zelf beslissen welke ondersteuning men waar en 
wanneer inkoopt. Zo kan men een beroep doen op zowel persoonlijke 
assistenten als op al dan niet door het VAPH erkende diensten en 
voorzieningen. 
 

PVC Persoonsvolgende Convenant: hierbij krijgt de zorgvrager een budget 

toegekend waarmee op een flexibele manier een oplossing gezocht kan 

worden voor zijn of haar zorgvraag.  

 
PVF Persoonsvolgende Financiering: budget dat door de Vlaamse overheid 

wordt toegekend aan een persoon met een handicap. Dit kan onder de 

vorm van een basisondersteuningsbudget of een PVB. 

 

RTH  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: beperkte, handicap-specifieke 
ondersteuning waarvoor men geen goedkeuring van het VAPH nodig 
heeft.  RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. 
Men kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. 
 

n-RTH  Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp: handicap-specifieke 
ondersteuning waarvoor men een goedkeuring van het VAPH nodig 
heeft. Het aanbod van ons Dagcentrum valt onder n-RTH. 
 

TNW Tehuis Niet Werkenden. 
 

Transitie Overgang, verandering. In onze context gebruikt om het 
veranderingsproces met betrekking tot de financiering van de sector 
aan te duiden. 
 

VAPH  
 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Vergunde 
zorgaanbieder 
 

Een zorgaanbieder vergund door het VAPH. (Vroegere benaming: 
erkend en gesubsidieerd door het VAPH) Hier kunnen meerderjarigen 
met een persoonsvolgend budget terecht voor niet-rechtstreeks 
toegankelijke zorg of ondersteuning (n-RTH).  
 

Zorgbemiddelaar  Orthoagoog die inhoudelijke ondersteuning geeft aan begeleiders en 
cliënten en opkomt voor de noden van de individuele cliënt. 
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WOORD VOORAF  

Beste lezer,  

 

 

Ook dit jaar proberen we u een overzicht te geven over 2019 van Dagcentrum Sint-Niklaas. 

We brengen u inhoudelijk een aantal thema’s en vullen die aan met cijfermateriaal.  Naast het 

jaarverslag maken we ook een folder ‘Blik op 2019’. Voor het vierde jaar op rij maken we een 

kleine, maar fijne versie van het jaarverslag.  Gestoffeerd met veel foto’s geeft ook dit een 

mooie weergave van het voorbije jaar. 

 

We zitten als Dagcentrum en als sector nog helemaal in de transitie (verandering).  Al onze 

cliënten hebben een rugzak met een budget of komen met rechtstreeks toegankelijke hulp 

(RTH).  Vanuit de motivatie gelijke budgetten voor gelijke zorg werden de rugzakken van alle 

personen met een beperking door het VAPH opnieuw berekend.  Het resultaat is dat er over 

heel Vlaanderen 8591 budgetten zijn die stijgen en 10419 budgetten die dalen. 

Correctiefase 2 betekent voor personen die naar het Dagcentrum komen een flinke daling van 

hun persoonsvolgend budget. Gemiddeld gaan de rugzakken van personen van Dagcentrum 

Sint-Niklaas met 30 % naar beneden.  De budgetten zakken over vier, vijf of acht jaar vanaf 

2020.   

Deze tendens, waar we moeilijk kunnen achter staan, is er voor alle personen met een 

beperking in Vlaanderen die ondersteuning krijgen van een Dagcentrum. 

 

Om het Dagcentrum in de kijker te zetten hebben we in 2019 deelgenomen aan de Dag van 

de Zorg. Ruim 250 personen bezochten het Dagcentrum. Daarmee doen we ruimschoots 

beter dan onze vorige editie in 2014. 

 

We stellen reeds enkele jaren vast dat de inkomsten die we generen uit het tuinfeest jaar na 

jaar dalen. Met een ploeg gedreven medewerkers zijn we op zoek gegaan naar een nieuw 

concept voor het tuinfeest. Daaruit ontstond Dagcentrum Feest. 

We spreken over een geslaagde eerst editie.  Belangrijk gegeven is dat we met minder inzet 

van financiële en personele middelen toch een winst hebben gemaakt die hoger was dan het 

mosselfeest.  Op naar editie 2 van Dagcentrum Feest. 

 

Het vorige beleidsplan van Dagcentrum Sint-Niklaas liep af op het einde van 2019.  Elk einde is 

ook een nieuw begin.  Dus starten we ook de voorbereidingen het nieuwe beleidsplan 2020 -

2024.  Het is een ambitieus beleidsplan geworden dat ons leidt doorheen de uitdagingen 

waarmee we geconfronteerd worden. 

 

Ik wens tenslotte iedereen te bedanken die van Dagcentrum Sint-Niklaas ook in 2019 een 

warme plaats heeft gemaakt, waar het fijn is om te werken en te verblijven. 
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1.  ONZE DOELGROEP 

 

1.1. Persoonsvolgende financiering:  

1.1.1. Correctiefase 2 

Dit is geen gemakkelijke materie, er komen verschillende afkortingen en woorden aan te pas 

die enkel in onze sector gebruikt worden. Daarom eerst nog enkele woorden ter 

verduidelijking: 

 

Vlaams agentschap voor personen met een beperking of VAPH 

Dit is de Vlaamse overheid die alles regelt en stuurt voor personen met een beperking. 

Zij verdelen de persoonsvolgende budgetten. 

 

Persoonsvolgend budget of PVB 

Het persoonsvolgende budget is een budget waarmee een persoon met een beperking 

zorg kan inkopen in een organisatie, bijvoorbeeld in het Dagcentrum.  

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp of RTH 

Mensen die geen of nog geen PVB hebben kunnen gebruik maken van RTH. Dat is een 

snellere manier om ondersteuning te krijgen. Elke organisatie, ook het Dagcentrum, 

heeft een beperkt aantal punten waarvoor ze zorg kunnen bieden. 

 

Zowel het PVB als RTH worden uitgedrukt in punten en met deze punten kan het 

Dagcentrum het zorgpersoneel betalen. 

 

Er zijn grote veranderingen voor personen met een beperking, het Dagcentrum en de hele 

sector. Sinds onze vorige minister Vandeurzen zijn perspectief 2020 bekend maakte, is er heel 

wat veranderd. Iedereen die naar het Dagcentrum kwam, heeft ondertussen zijn 

persoonsvolgende budget gekregen.  

Maar ook onze huidige Minister Beke zet de lijn van veranderingen verder. 

 

Al onze cliënten hebben een persoonsvolgende budget of komen met rechtstreeks 

toegankelijke hulp. Vanuit de motivatie ‘gelijke budgetten voor gelijke zorg’,  werden de 

persoonsvolgende budgetten van alle personen met een beperking over heel Vlaanderen door 

het VAPH opnieuw berekend. De berekening gebeurde op basis van: 

- zorgzwaarte (begeleiding en permanentie) 

- ondersteuningsvorm (wonen, dagbesteding, begeleid werken, …) 

- frequentie (hoeveel dagen iemand beroep doet op ondersteuning bv. het Dagcentrum) 
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Het resultaat is dat er over heel Vlaanderen 8591 budgetten stijgen en 10419 budgetten 

dalen. 

Deze fameuze correctiefase 2 is voor personen die naar het Dagcentrum komen een flinke 

daling van hun zorgbudget. Gemiddeld gaan de rugzakken van personen van Dagcentrum Sint-

Niklaas met 30 % naar beneden. De budgetten zakken over vier, vijf of acht jaar vanaf 2020. 

 

Zes van onze cliënten vallen vanuit persoonsvolgend budget terug op rechtstreeks 

toegankelijke hulp (RTH). Door de correctie komen ze uit op minder dan 8 punten, waardoor 

ze  automatisch terugvallen op een RTH budget en ze hun persoonsvolgend budget verliezen. 

 

Het VAPH belooft zorggarantie. Hiermee bedoelen ze dat ook al verlies je budget, het 

Dagcentrum verplicht is om je dezelfde ondersteuning te blijven bieden. Maar dat geldt niet 

voor iedereen: 

 Personen met een beperking die terugvallen op RTH 

 Personen die een persoonsvolgend budget gekregen hebben tussen 1/01/2017 en 

1/01/2020. 

 

Dat de persoonsvolgende budgetten op dergelijke drastische manier naar beneden gaan, daar 

staan we niet achter.  Deze tendens zie we voor alle personen met een beperking in 

Vlaanderen die ondersteuning krijgen van een Dagcentrum. 

 

1.1.2. Infosessies voor cliënten en hun netwerk 

 

In de loop van november en december hebben we vier infosessie gegeven over correctiefase 

2 aan onze cliënten en hun netwerk. We willen op die manier ouders zo goed mogelijk 

informeren over de veranderingen en de gevolgen hiervan.  

Er waren vele geëmotioneerde en verontwaardigde reacties en feedback, waaronder: 

 We hebben als ouders de keuze gemaakt om zelf de zorg op te nemen voor onze zoon 

of dochter en worden hiervoor afgestraft. 

 Hoe kan het dat de overheid een ondersteuningsvorm die hen minder kost dan wonen 

niet stimuleert? 

 Zorggarantie is een lege doos. Het Dagcentrum zal de zorg met veel minder personeel 

moeten doen. We kunnen misschien wel evenveel dagen blijven komen het 

Dagcentrum, maar de kwaliteit kan niet meer dezelfde zijn. 

 ‘Gelijke budgetten voor gelijke zorg’ is een mooi principe, maar het klopt niet. Omdat 

er van in het begin ook mensen zijn die niet onder correctiefase 2 vallen. 

 

Er kwamen ook heel concrete vragen uit de infosessie: 

 Op welk manier kunnen we deze beslissing aanvechten? 

 Kan het Dagcentrum ons hierin helpen? 
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Met deze concrete vragen zijn we aan de slag gegaan. We hebben een jurist bereid gevonden 

om zich in de materie te verdiepen. Op 10 december 2019 hebben we samen met deze jurist 

ouders geïnformeerd op een nieuwe infosessie. Een aantal van de ouders zijn daarna in 

beroep gegaan. 

 

Ook de medewerkers van het Dagcentrum werden geïnformeerd. Er werden vijf infosessies 

georganiseerd om alle medewerkers op de hoogte te brengen van alle details. 

 

Correctiefase 2 brengt heel wat negatieve effecten met zich mee. Deze willen we blijven aan 

de kaak stellen. Maar we willen ook vooruit en we willen van het Dagcentrum een warme 

organisatie maken die ook in 2027 nog kwaliteitsvolle ondersteuning biedt aan personen met 

een beperking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                Linda De Peuter  
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1.2. Aanbod 

 

1.2.1. Dagcentrumactiviteiten 

 

Algemeen 

 

Het hart van onze werking is en blijft dagbesteding op maat van onze cliënten.  Cliënten die 

dagbesteding genieten binnen de muren van het Dagcentrum, sluiten aan in een vaste 

basisgroep.  Sommige cliënten die beperkt naar het Dagcentrum komen (bv. één of twee 

dagdelen, bv. via RTH of in samenwerking met een andere voorziening) hebben geen 

basisgroep en sluiten aan in projectwerk.  

 

We hebben momenteel acht basisgroepen waarvan zes themagroepen en twee leefgroepen. 

 

In de themagroepen staat telkens een bepaald thema centraal. Zo zijn er :  

 Themagroep Kook waar cliënten aan de slag gaan in de keuken. Groenten snijden voor 

soep en spaghettisaus, confituur en advocaat maken, … 

 Themagroep Hout waar cliënten zaag en hamer hanteren. Zo toveren zij hout om tot 

o.a. kerstversiering, nestkastjes,…  

 Themagroep Plastische Activiteiten waar creativiteit troef is. Zeefdrukken, kaarsen 

maken, servies beschilderen,… behoren er tot de mogelijkheden.  

 Themagroep Tuin waar cliënten in de tuin werken. Zaaien, wieden en oogsten; dieren 

verzorgen en stallen uitkuisen,… Er is voor elk wat wils.  

 Themagroep Creatieve Handwerken waar cliënten naald en draad ter hand nemen. 

Gebreide sjaals en mutsen, handgemaakte poppen en allerlei creatief moois,… 

 Themagroep Bak en Crea waar cliënten creatieve activiteiten zoals kaartjes maken, 

schilderen,… combineren met kook/bakactiviteiten zoals cake, granola, koekjes,….  

De thema-gerichte activiteiten leiden - soms wel, soms niet - tot een afgewerkt resultaat of 

verkoopbaar product. Het eindproduct is niet het hoofddoel. De klemtoon ligt vooral op het 

ervaren van voldoening en plezier ervaren tijdens deze activiteiten. Het bevorderen van de 

kwaliteit van leven van de cliënten, staat hierbij centraal.  

Naast thema-gerichte activiteiten biedt elke groep ook leefgroepsactiviteiten aan.  Dit kunnen 

meer belevings-gerichte activiteiten zijn zoals snoezelen, krant lezen, gezelschapsspelletjes 

spelen, …  maar ook individueel werk: afgebakende opdrachten zoals figuren matchen, 

sorteren, puzzelen, … Ook computer, reken-, lees-, en schrijfoefeningen behoren tot de 

mogelijkheden. 
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De leefgroepen gaan niet uit van een welbepaald thema, maar spitsen zich toe op een 

specifieke aanpak om tegemoet te komen aan de noden van cliënten : 

 Leefgroep Knaptand focust vooral op beleving en laag tempo-activiteiten. Hier zijn 

muziekactiviteiten, knutselen, snoezelen,… vaste waarden.  

 Leefgroep Onze-Lieve-Vrouwplein komt tegemoet aan de sterke nood aan structuur en 

voorspelbaarheid. O.a. mensen met een autismespectrumstoornis hebben baat bij 

deze benadering.   

We streven ernaar om voor iedere cliënt een eigen programma samen te stellen op maat van 

de interesses, rekening houdend met zowel het kunnen als aankunnen van deze cliënt.  

Nieuwe cliënten worden op basis van hun interesses, mogelijkheden en noden toegewezen 

aan een van de acht basisgroepen. Daarnaast spelen ook zaken als de groepsdynamiek, de 

grootte van de groep,… mee om te bepalen in welke groep een nieuwe cliënt het beste 

aansluit.  

 

Aanvullend 

 

Aanvullend bij deze acht groepen is er een variabel aanbod uit dat bestaat uit: 

 sport, beweging en expressie 

 Projectwerk en enclavewerk 

 individuele ondersteuning op maat (al dan niet in eigen groep) 

In dit variabel aanbod kunnen cliënten uit de verschillende leef- en themagroepen terecht 

volgens hun interesses en mogelijkheden.   Sommige van de activiteiten binnen dit  aanbod 

worden tijdelijk georganiseerd met een wisselende deelnemersgroep. Dit geeft het team de 

mogelijkheid om flexibel in te spelen op wisselende vragen van cliënten.  

Een voorbeeld van enkele sporten die we in 2019 aangeboden hebben: 

 zwemmen, (snoezel)zwemmen , paardrijden, (rolstoel)fietsen, basket, netbal, boccia, 

dans, het bloemetjeskoor…. 

 Enkele voorbeelden van thema’s binnen projectwerk zijn: 

 rust en structuurgroepen: In deze groepen wordt er vooral ingezet op laagdrempelige 

activiteiten als knutselen, snoezelen, wandelen, … dit alles in de nabijheid van de 

begeleiding en op een rustig tempo.   Niets moet, de nadruk ligt op rust en 

ontspanning.  

 tuin – en belevingsgerichte activiteiten:   In deze groep geniet men  van het  buiten 

zijn.  Er wordt een wandeling gemaakt , gewerkt in de tuin, geknutseld met 

natuurmateriaal…   

 Bij enclavewerk gaan onze cliënten in een klein groepje onder permanente begeleiding 

van een van onze projectbegeleiders meewerken binnen de kernactiviteit in een 

bedrijf. Voorbeeld: de dieren verzorgen op een boerderij, tegels verpakken en 



        Jaarverslag   2019                                                                                                            Dagcentrum Sint-Niklaas  vzw 13 

etiketteren…   Deze werkvorm houdt het midden tussen begeleid werken en werken in 

een atelier binnen ons Dagcentrum. 

Specifieke keuzes in 2019 

 

Naast de algemene werking, zijn in 2019 een paar specifieke keuzes gemaakt om zoveel 

mogelijk tegemoet te komen aan de noden en de wensen van onze cliënten.  

 

Omdat we merkten dat de vraag van cliënten naar projectwerk groter was dan het aanbod, 

werd beslist om dit projectwerk uit te breiden.  Onze deeltijdse medewerkster die vormingen 

gaf, veranderde van opdracht en werd deel van team projectwerk.  Hierdoor konden we meer 

cliënten hun vragen beantwoorden.  Thema’s die werden toegevoegd zijn o.a.: een 

kaarsenatelier, knutselen met wegwerpmateriaal, een verkoop groepje… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Begeleid werken 

 

Algemeen 

a. Wat is begeleid werken?  

Begeleid werken is werken op vrijwillige basis en dit op de gewone arbeidsmarkt.  Wanneer 

men begeleid werk doet, wordt men opgevolgd  door een jobcoach.  De jobcoach ondersteunt 

de cliënt gedurende het hele proces. De werkposten waar onze Begeleid Werkers aan slag 

gaan, zijn zeer gevarieerd: scholen, supermarkten, boerderijen, rusthuizen, bibliotheken, 

uitleendienst, brouwer, dierenwinkels, …   
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b. Proces 
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Op de werkplek zelf wordt een persoon gezocht die het aanspreekpunt wordt voor de 

begeleidwerker.   Dit noemen we de werkpostbegeleider. 

Een begeleid werker kiest zelf hoeveel werkuren en werkposten hij heeft.  Dit wordt naar 

wens en op maat afgestemd.  Bij begeleid werken  gaat  het ook steeds om het uitvoeren van 

deeltaken, een begeleid werker kan - en mag geen vast personeelslid vervangen. 

 

Nieuw in 2019 

 

a. 16 oktober 2019:  

van dienst begeleid werken naar partner van Werkburo Oost-Vlaanderen.  

 

In oktober 2019 stapten we met onze dienst Begeleid Werken mee in Werkburo Oost-

Vlaanderen.  Dit is een functioneel samenwerkingsverband tussen volgende 10 vergunde 

zorgaanbieders:  

 

 Dagcentrum Sint-Niklaas 

 Den Dries 

 De Vierklaver 

 Mozaïek 

 Obra|Baken 

 Omega 

 Schoonderhaeghe 

 Vesta  

 Wonozo 

 Zonnehoeve|Living+ 

Deze samenwerking brengt verschillende voordelen met zich mee: 

 de wachtlijst voor Begeleid Werken in de regio Oost – Vlaanderen wordt verminderd 

 de expertise op vlak van jobcoaching wordt gedeeld en overgedragen 

 we hebben een kwaliteitslabel waar we fier op mogen zijn en waar we mee naar 

buiten kunnen treden 

 een regelmatig aanbod van vorming, training en opleiding van onze jobcoaches 

 we kunnen nieuwe subsidiëringsvormen aanspreken en zo ook andere doelgroepen 

aantrekken (bv psychische kwetsbaarheid, NAH…) 

 door schaalvergroting creëren we een grotere impact en hebben we een grotere stem 

naar de beleidsorganen 

 … 
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Door samen te werken bundelen we onze middelen en de expertise op vlak van jobcoaching 

op de meest effectieve manier.  Samen staan onze jobcoaches sterk en kunnen ze meer 

mensen/doelgroepen  in een ruimere regio helpen. 

b. Oriënteringstraject 

 

Om uit te maken of de werkvorm Begeleid Werken wel past bij een kandidaat, kan er  

ingestapt worden in een tijdelijk oriënteringstraject. Tijdens dit traject gaat een jobcoach met 

een groepje kandidaten gedurende een aantal vastgelegde maanden werken in een bedrijf.   

Deze momenten worden permanent begeleid.  Zo kan de jobcoach observeren en uitzoeken 

of de persoon over voldoende vaardigheden beschikt om binnen Begeleid Werken te starten. 

Blijkt dat dit niet het geval is, kan de cliënt eventueel naar dagcentrumactiviteiten 

georiënteerd worden of doorverwezen worden.  In 2019 namen vier personen deel aan deze 

werkvorm. 

 

Een  jobcoach aan het woord over het voorbij werkjaar: 

1/10/2019 van één collega opeens naar 17 collega’s … het Werkburo Oost-Vlaanderen is een 

feit ! 

  

Het verhaal van Begeleid werken begint aan een nieuw hoofdstuk. We hopen onze expertise 

te kunnen delen met gelijkgestemden en van het Werkburo een merknaam te maken die staat 

voor kwaliteit. 

In onze regio Waas schrijven we voorlopig nog grotendeels zelf het verhaal,  maar ook hier is 

het de bedoeling om verder te groeien. De doelgroep zal verruimen, Supported Employment 

als methodiek zal aangewend worden om ook andere doelgroepen tot ‘werken’ te bewegen. 

We staan dus voor een hele uitdaging in 2020 . 

  

We zullen actief en creatief op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden zoals we ze 

dit jaar reeds zijn aangegaan met fietsenfabrikant Oxford in Sint-Niklaas. Als ‘opstapje’ naar 

Begeleid Werk gaan we wekelijks met een klein groepje aan de slag in het bedrijf. Bedoeling is 

om dit als voortraject te zien voor mogelijke kandidaat Begeleid werkers die in bepaalde 

vaardigheden nog moeten groeien . 

  

Hopelijk slagen we erin in deze nieuwe uitdaging onze eigenheid te bewaren en blijven we 

doen waar we ons inziens het sterkst in zijn: werken op maat van onze Begeleid Werkers! 
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Tevredenheidsenquête 

In november 2019 stuurden we een enquête rond naar onze Begeleid 

Werkers en werkposten die men anoniem kon invullen.  We wilden 

onze dienst ‘Begeleid Werken’ evalueren.  Dit zodat we onze begeleid 

werkers in de toekomst nog beter kunnen ondersteunen en 

begeleiden op het werk. 

Enkele quotes die we graag met jullie delen: 

Begeleid werkers: 

 Begeleid werken is super leuk, andere mensen moeten dit ook zeker doen 

 Ik ben heel fier dat ik kan gaan werken 

 Ik voel me veel zelfverzekerder sinds ik werk 

Werkposten: 

 Onze begeleid werker is enthousiast en gedreven.  Hij kent de collega's en voelt zich 

thuis in de organisatie. 

 Het zien openbloeien van de begeleid werker die zich nuttig voelt doet deugd en geeft 

motivatie om verder te doen.  Het gaat niet enkel om het geleverde werk.  

 Wanneer we zien hoe graag hij komt, geeft ons dat ook voldoening. 

Enkele verbeterpunten die naar voor kwamen uit de bevraging: 

 

 Begeleid werkers: Ik zou het fijn vinden als de jobcoach meer op bezoek kwam 

 Werkposten: de bereikbaarheid van de jobcoach verhogen 

Alle feedback vanuit deze bevraging zal meegenomen worden in de verdere uitbouw van ons 

Werkburo. 
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Begeleid Werken 2019 in cijfers: 

 

In 2019 hadden we 67 begeleid werkers, waarvan 4 in het 

oriënteringstraject.  Vorig jaar waren dit er nog 75.  

Er was dit jaar dus een daling in ons cliënteel.  Hoe komt 

dit? 

 

Er zijn in de loop van het jaar een aantal mensen gestopt  

omwille van verschillende redenen: 

 

- 1 persoon ging met pensioen 

- 1 persoon zette zijn Begeleid Werken om naar een 

reguliere, betaalde job 

- 1 persoon maakte de overstap naar vrijwilligerswerk 

(zonder begeleiding) 

- het stoppen van de werkpost   

- gezondheidsproblemen 

- begeleid werk bleek te hoog gegrepen en er werd geheroriënteerd naar 

dagcentrumactiviteiten. 

 

Ondanks de daling van het aantal Begeleid Werkers dit jaar, kenden we een uitbreiding van de 

werkposten van 72 naar 79. Deze uitbreiding heeft te maken met het feit dat een groot deel 

van onze begeleid werkers meerdere posten combineert en een aantal cliënten hun  begeleid 

werken uitgebreid werd naar meerdere dagen per week.   

 

We merken dat de groep begeleid werkers binnen RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) 

afgelopen jaren de grootste groep is geworden binnen Begeleid Werken. Waar we in 2013 

gestart zijn met één cliënt,  in 2016 negentien cliënten hadden, halen we de laatste drie jaar 

steeds midden de dertig RTH-cliënten. Vermoedelijk zal deze groep in de toekomst nog groter  

worden.  Het is dus van belang om als organisatie in te zetten op RTH. We hebben in 2019 dan 

ook een uitbreiding aangevraagd van deze RTH middelen én ook gekregen (+ 12,49 punten).  

Deze uitbreiding nemen we mee naar de volgende werkjaren, waardoor we nog meer mensen 

binnen RTH zullen kunnen helpen. 
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1.3. Voor en met onze doelgroep 

 

1.3.1. Dag Van de Zorg    

 

Na het succes en de positieve evaluatie van de opendeurdag in 2014, besloten we om dit op 

regelmatige tijdstippen te herhalen. We zochten een manier om ons hierbij te laten 

ondersteunen, zodat onze opendeurdag voldoende onder de aandacht werd gebracht. We 

kozen om deel te nemen aan de Dag van de Zorg op 17 maart.  In ruil voor een 

deelnemersprijs verzorgde deze organisatie niet alleen verschillende drukwerken en 

promomateriaal, maar ook een publiciteitscampagne op radio en TV en online.  Onze 

uitnodiging was voor het ruime publiek, maar in het bijzonder gericht op de SBSO scholen in 

de omgeving.  Het was immers een uitgelezen moment om leerlingen uit de finaliteitsklassen 

te laten kennis maken met de mogelijkheden die het Dagcentrum biedt. 

 

 
 

Ter voorbereiding van deze opendeurdag werd in september 2018 een tijdelijke werkgroep 

opgericht die de praktische uitwerking deed.  Twee leden van de werkgroep namen deel aan 

de startdag van de Dag van de Zorg, waarop heel wat praktische tips en ervaringen werden 

gedeeld.  Om alle medewerkers op de hoogte te houden van de voorbereidingen en 

afspraken, werden vanaf begin februari nieuwsbrieven rondgemaild. 
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Onze beide locaties werden opengezet 

en alle groepen stelden op een of andere 

manier hun activiteiten voor.  Bezoekers 

kregen aan de hand van een workshop, 

beeldmateriaal of demonstraties zicht op 

de dagelijkse werking.  Ook onze 

jobcoaches Begeleid Werken lieten ons 

kennis maken met de verschillende 

mogelijkheden en werkposten.  

Daarnaast zorgden we ook voor 

randanimatie. Bezoekers werden verrast 

door een ludiek fotografen-duo dat 

instant foto’s nam die toch een beetje 

bijzonder waren. 

 

1.3.2. Tentoonstellingen 

 

Onze kunstenaars zaten niet stil in 2019.  Het werd een druk jaar, met enkele 

tentoonstellingen op de kalender én met de voorbereiding  voor de tentoonstelling in 2020. 

 

Special Art Exhibition  

De Special Olympics vonden dit jaar plaats in Beveren en Sint-Niklaas 

(zie ook item 1.3.3.). Gelijklopend met deze sportmanifestatie 

organiseerde Special Art Foundation vzw een tentoonstelling van 

kunstwerken, gemaakt door kunstenaars met een beperking uit 

verschillende organisaties, waaronder ook het Dagcentrum.  Deze 

tentoonstelling vond plaats in de Salons in Sint-Niklaas.  

Op die manier stonden én onze kunstenaars én onze atleten in de 

‘spo(r)tlight’. 

 

 

Expo fotografie 

In het kader van een stage-eindwerk werd er een tijdelijke projectgroep ‘fotografie’ opgericht. 

Elke donderdagvoormiddag kwam er een groepje cliënten samen. Eén van hen vertelt:  

“Wij gingen wekelijks in de stad op zoek naar plaatsen waar we mooie foto’s konden maken. 

Dit was superleuk! Ook trokken we naar de Ster, wat ook mooie beelden gaf. Het was fijn om 

achteraf ons eigen werk tentoon te stellen.” (Bruno Van Steen) 

Dit project werd afgesloten met een tentoonstelling en finissage in de gebouwen in de 

Knaptandstraat. 

 



        Jaarverslag   2019                                                                                                            Dagcentrum Sint-Niklaas  vzw 21 

Expo “Buiten de lijnen” 

In juli en augustus stelden we, samen met Vesta vzw en De Klokke vzw, 

tentoon in de Bibliotheek van Sint-Niklaas.  Deze expo werd 

georganiseerd vanuit de dienst ‘Diversiteit’ van de 

stad en had als doel artistieke talenten van personen 

met een beperking naar buiten te brengen.  

Er werd niet met een thema gewerkt, dus er konden 

in volle vrijheid kunstwerken ontstaan. 

De stad organiseerde hierbij aansluitend enkele 

workshops onder leiding van Nnena Verberckmoes, 

waar we heel graag aan deelnamen.  In de lokalen van de Vrije Ateliers 

leerden cliënten nieuwe technieken zoals: druktechnieken, collage maken 

en stop motion.  

  

Voorbereidingen tentoonstelling 2020 

 

 

 

De technieken die we leerden tijdens deze workshops konden we 

meteen oefenen en toepassen.  In januari 2020 staat er namelijk 

opnieuw een tentoonstelling gepland. 

Hiervoor werken we samen met kunstenaars van Vesta vzw.  Onze 

werken hangen in de Stadsschouwburg en Foyer in Sint-Niklaas 

van 25 januari tot 15 maart 2020. 

 

 

 

1.3.3. Special Olympics 

 

Elk jaar nemen enkele atleten deel aan de Nationale spelen van de Special Olympics.  

Inschrijven voor deze spelen gebeurt telkens via een vast stramien: 

 September: we ontvangen de toegekende quota.  Dit wil zeggen het aantal atleten dat 

we maximaal mogen inschrijven per sporttak.   

 Oktober: het sportteam bekijkt welke cliënten het aankunnen om deel te nemen en 

gaat in overleg met de ouders.  Mogen we hun zoon/dochter inschrijven dit jaar? 

 November: we sturen de namen van de atleten door naar het sportbureau van de 

Special Olympics.  We starten vanaf nu ook met het opnemen van de tijden van onze 

atleten tijdens hun sportmomenten. 
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 Februari: we geven de juiste tijden en het niveau van onze atleten door aan het 

sportbureau. 

 Maart: we ontvangen de officiële bevestiging van onze inschrijving en kijken alle 

gegevens nog eens na. 

 April 2019: we ontvangen alle informatie over de Spelen: locaties, speeldagen en 

speeltijden van de atleten…en koppelen hieraan een infomoment voor onze atleten, 

hun familie en onze vrijwilligers. 

 Mei 2019: ‘Let the games begin’ 

In 2019 werden Sint-Niklaas en Beveren de cliëntsteden van de Nationale Spelen.  Eindelijk 

kwam de organisatie naar onze regio, zodat onze atleten in hun thuisbasis konden tonen tot 

welke prestaties zij in staat zijn.  Het werd een bijzondere ervaring! 

 

Vanuit het Dagcentrum konden dit jaar zeven atleten deelnemen aan de 

Spelen en dit in volgende disciplines: één persoon voor zwemmen, drie 

personen voor atletiek, twee personen voor badminton en één persoon 

voor tafeltennis.  

 

We behaalden verschillende medailles (1 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen) 

maar… nog veel belangrijker dan winnen, het was weer een zeer fijn 

weekend. 

 

 

We laten een duo vrijwilligers aan het woord over hun ervaring in het begeleiden van 2 

cliënten tijdens hun Spelen en proberen zo een beetje van die bijzondere ‘Special Olympic 

sfeer’ mee te geven: 

 

Het badmintongebeuren was zoals elk jaar heel goed georganiseerd en matchen liepen 

zelden uit.  Zowel M als L  zaten op hun plaats in de reeks waar ze werden ingedeeld en 

gelukkig had M geen last meer van zijn opslag.  Hij had daarenboven goed geoefend in een 

aantal lepe trucjes om de tegenstander te verschalken.  Zijn spel was véél beter dan het jaar 

ervoor en hij liet zich nooit onder druk zetten.  Voor de rest was hij zijn eigen vrolijke zelf die 

iedereen -inclusief de scheidsrechter-  regelmatig aan het lachen kreeg.  Hij won al zijn 

wedstrijden met 2-0 en kreeg dus een gouden medaille. 

 

Ook L zat o.i. in de juiste reeks geklasseerd.  Hij speelde heel goed maar stootte op twee 

sterke concurrenten.  Hij was wat teleurgesteld dat hij de laatste wedstrijd niet kon winnen, 

maar zijn bronzen medaille maakte alles goed en hij ging vrolijk naar huis.  

Die twee bouwen echt een mooie vriendschap op via dit sportief gebeuren.  Mooi om zien.   
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Een nadeel van de Spelen was dat de locaties die je kon/wou bezoeken soms ver uiteen 

lagen en je veel tijd nodig had om te doen wat je uiteindelijk wou doen.  De stappenteller 

gaf elke dag meer dan de dagelijkse 10.000 stappen aan… 

 

Het Health programma voor de atleten speelde zich af op een locatie aan de rand van het 

grote en mooie domein en het was een krachttoer om de vier gezondheidstesten binnen de 

tijd te doen.  Maar het is gelukt zodat onze beide cliënten elk gratis een mooi paar Nike 

sportschoenen mee naar huis konden nemen.  Twee gelukkige gezichten ! 

  

Wat onszelf betreft, we hebben weeral een superfijne driedaagse achter de rug.  Het was 

een plezier om de hele dag met die mannen op te trekken, die zo verschillend zijn en toch 

goed met mekaar opschieten.  Om 23u was L -moe en voldaan- in de zetel bij M in slaap 

gevallen.  Wij hebben elke avond ook dezelfde ervaring gehad in onze zetels thuis . 

  
  
   
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Proficiat aan onze atleten  

      en dankjewel aan hun coaches!  
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1.4. Statistieken 

 

1.4.1. Algemeen 

 

 

In 2019 boden wij ondersteuning aan 172 
cliënten.  De meerderheid van onze 
cliënten (124) zetten hun 
persoonsvolgend budget (PVB) bij ons in. 
De overige cliënten genieten 
ondersteuning via Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp (RTH). Eén iemand 
betaalt de ondersteuning cash vanuit zijn 
inkomensvervangende toelage.  
 
 

 
 
 
 
 
 

a) Ondersteuning via Persoonsvolgend Budget 

 
Van de 124 cliënten die ondersteuning kregen via hun PVB, namen er 
94 enkel deel aan dagcentrum-activiteiten, al dan niet voltijds.  
21 cliënten combineren dagcentrumactiviteiten met Begeleid 
Werken en 9 cliënten worden uitsluitend ondersteund via Begeleid 
Werken. 
 
 
 
 
 

b) Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

48 cliënten worden door ons ondersteund via RTH. We stellen vast dat de meerderheid 

hiervan (26 cliënten) via Begeleid Werken ondersteund wordt.  

17 cliënten sluiten enkel aan in onze groepen voor dagbesteding. De overige maken ene 

combinatie van combineren dagcentrumactiviteiten en begeleid werk. 

 

PVB

RTH
72 % 

28 % 
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1.4.2. Contactgesprekken 

 

Jaarlijks krijgen wij heel wat vragen rond en naar ondersteuning.  De meerderheid zijn vragen 

naar ondersteuning via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).  

Sinds 2019 zien we heel duidelijk dat de persoonsvolgende budgetten (PVB) vooral toegekend 

worden aan cliënten met een vraag naar woonondersteuning.  Dit maakt dat er minder 

mensen voor dagcentrumactiviteiten bij ons komen aankloppen.   

In de loop van het jaar namen 24 mogelijke cliënten contact op om meer info te krijgen. In 

slechts twee gevallen betrof het een cliënt die over een persoonsvolgend budget beschikte.  

Voor 22 mensen volgde er ook effectief een kennismakingsgesprek. 

De nieuwe aanmeldingen zijn overwegend vragen naar dagcentrumactiviteiten via RTH zoals u 

in de tabel hieronder duidelijk kan zien.   

Omdat we voor ondersteuning van RTH cliënten afhankelijk zijn van het ons toegekende 

aantal punten, komen de meesten echter op de wachtlijst RTH terecht. De vraag naar RTH-

ondersteuning is veel groter dan de middelen die hier voor beschikbaar zijn.  In 2019 kregen 

we een uitbreiding van RTH-middelen toegestaan, maar dit is nog onvoldoende om tegemoet 

te komen aan de vragen die er zijn. Momenteel telt onze wachtlijst 40 wachtenden voor 

dagcentrumactiviteiten en 11 voor Begeleid Werk. 

 

0 5 10 15 20 25 30

Dagbesteding

Begeleid Werk

Combinatie



  

 Jaarverslag   2019                                                                                                        Dagcentrum Sint-Niklaas  vzw  
26 

 

 

1.4.3.  Nieuw gestart: 14 nieuwe gezichten 

 

We mochten in 2019 vier nieuwe cliënten verwelkomen met een persoonsvolgend budget. 

Twee van hen verkregen een nieuw PVB.  Voor de ene was dit via de klassieke 

toewijzingsprocedure en voor de andere automatisch via de overgang van minder- naar 

meerderjarigen.  Eén iemand komt drie dagen, de andere komt voltijds. 

De andere personen hadden reeds een PVB dat gebruikt werd voor een andere vorm van 

ondersteuning. Doordat zij allebei ook een dagbestedingsvraag hadden, combineren zij nu de 

oorspronkelijk ondersteuning met dagcentrumactiviteiten.  Beiden komen twee halve dagen 

per week. 

 

Binnen RTH hadden we in 2019 tien nieuwe mensen die opstartten.  

Hoe zij hun ondersteuning krijgen, zie je via volgende grafiek: 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Begeleid Werk

Dagcentrumactiviteiten

Combinatie Begeleid Werk en
Dagcentrumactiviteiten

Algemene infovraag

Aanmeldingen 2019 

Nieuwe start RTH 

Begeleid werk

Dagbesteding

oriënteringstraject
Oxford

4 4 

2 
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1.4.4. Uitstroom 

 

Jammer genoeg hebben we in 2019 binnen PVB-middelen van vijf mensen afscheid moeten 

nemen.  

Bij elk van hen is er een verschillende reden van stopzetting, namelijk een overlijden, een 

verhuis naar een andere voorziening, stopzetting begeleid werk ondersteuning, tijdelijke 

ondersteuning en één iemand had budget voor wonen ontvangen en geniet nu alle 

ondersteuning in die woonvoorziening.  

Binnen RTH zien we enkel mensen binnen begeleid werk stoppen.  Veelal komt dit doordat zij 

verder kunnen zonder de ondersteuning van een jobcoach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           Kimberly Dullaert 
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48% 

25% 

27% 

Verdeling arbeidsduur 

38 u

24-38 u

< 24 u

2. ONZE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS 

 

ONZE MEDEWERKERS 

 

Medewerkers zijn de sterke motor achter iedere krachtige organisatie. Dit begrijpen wij bij 

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw als geen ander. Wij doen dus graag extra’s om het gezinsleven 

en de job van onze medewerkers op elkaar af te stemmen. Iedere vraag wordt binnen het 

team bekeken en waar mogelijk positief beantwoord. 

Enkele voorbeelden: 

 Binnen die functies waar het mogelijk voor is, wordt occasioneel thuiswerk toegestaan. 

Dit gebeurt uiteraard steeds in overleg met de leidinggevende.  

 Het tweewekelijks uurrooster van deeltijdse medewerkers kan afgestemd worden op 

de zorg voor de kinderen (bv bij co-ouderschap) 

 Flexibel arbeidsritme voor onze medewerkers: minder dan de helft (47,46%) werkt 

voltijds. Voor 27,11 % telt de werkweek minder dan 24 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Overzicht medewerkers 

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de situatie op 31 december 2019. 

 

a) Statistische gegevens  

 

Op 31 december 2019 waren er in totaal 59 medewerkers, 

waarvan 31 deeltijds en 28 voltijds.  

2 medewerkers genoten het Stelsel van Werkloosheid met 

Bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) 

 

De zorgsector staat bekend als een sector waarin veel 

vrouwen werkzaam zijn. Dit is ook duidelijk terug te zien in de 

man/vrouw verdeling van de medewerkers in het 

Dagcentrum. 
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70,68 

17,05 

8,71 

b) Verdeling personeelspunten per dienst 

 

Het totaal aantal personeelspunten voor 2019 was 2808,83. 

 

De verdeling over de verschillende diensten ziet er als volgt uit : 

 

 punten % 

orthoagogische dienst 1985,27 70,68 

administratieve dienst 244,64 8,71 

logistieke dienst 478,91 17,05 

directie 100 3,56 

 

   

b) Aantal jaren dat iemand werkt in het Dagcentrum gemiddeld per dienst 

We stellen vast dat de gemiddelde dienstjaren in de logistieke dienst het laagst is. 

In de administratieve dienst is het gemiddelde het hoogst.  

In de administratieve en logistieke diensten werken overwegend medewerkers die 45+ of 

ouder zijn. Deze diensten dienen dus ook rekening te houden met een hoger 

afwezigheidpercentage door de uren vrijstelling van arbeidsprestaties (ADV) voor 

medewerkers vanaf 45 jaar. 

 

 

Ortho-agogische dienst : 11,48 jaar 

     Administratief personeel : 14,33 jaar 

     Directie : 14 jaar 

     Logistieke dienst : 11,13 jaar 
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c) Leeftijdsgroepen per geslacht 

 

 
 

 

d) Vergelijking aan- en afwezigheidsdagen 

In 2019 zijn er in totaal (door alle medewerkers samen) 8 226 dagen gewerkt. 

Het totaal aantal afwezigheidsdagen (zie detail van de afwezigheden)  was 3930.  

De volgende afwezigheden worden vervangen (goed voor 1568 dagen): 

- Tijdkrediet 

- Ouderschapsverlof 

- Langdurig ziek 

- Zwangerschapsverlof 

- Toegestane afwezigheid (onbetaald verlof) 

Tijdens een ziekteperiode van minder dan een maand, wordt een medewerker niet vervangen 

(periode gewaarborgd loon). Ook op vakantiedagen, klein verlet, cao en ADV1 dagen kan geen 

vervanging worden voorzien. Het aantal niet vervangen dagen komt op een totaal van 2362 

dagen. Dit is een stijging t.o.v. vorig jaar met 93 dagen. Dit is grotendeels te verklaren door de 

stijging van het aantal ADV dagen van 622 in 2018 naar 714 in 2019.  

Hierdoor komt het afwezigheidspercentage (afwezigheidsdagen die niet vervangen worden) 

op 19,4 %.   

 

                                                      
1 ADV = arbeidsduurvermindering. Dit is een maatregel die het voor oudere werknemers in de zorgsector mogelijk moet maken om aan de 

slag te blijven. Vanaf 45 jaar heb je recht op één extra dag verlof per maand, vanaf 50 jaar op twee dagen en vanaf 55 jaar op drie dagen 
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2.2. Personeelsbeleid: Psychosociaal actieplan 

    

De regelgeving rond psychosociale risico’s bepaalt dat elke onderneming, groot of klein, een 

aanpak nodig heeft om risico’s zoals stress en burn-out te helpen voorkomen. 

 

Ook ons Dagcentrum maakt zo’n plan met als doel medewerkers zich sterker te laten voelen 

op het werk.   Om de drie jaar wordt onderzocht welke factoren medewerkers stress geven.  

Aan de hand van dit onderzoek wordt telkens een plan gemaakt met acties om deze 

stressfactoren aan te pakken. 

 

In januari 2019 werd een werkgroep opgericht om onderzoek te doen ter voorbereiding van 

een nieuw actieplan.  In deze werkgroep zetelde een vertegenwoordiger uit de verschillende  

diensten.   

Men startte met het opmaken van een vragenlijst per functiegroep.  Deze lijst kwam tot stand 

door gebruik te maken van de ‘gids voor preventie van psychosociale risico’s op het werk’ van 

de  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.  Aan de hand van deze gids werden per 

dienst een aantal thema’s naar voor gebracht binnen onderstaande categorieën: 

 Arbeidsorganisatie: de manier waarop taken binnen een onderneming zijn 

gestructureerd en verdeeld 

 Arbeidsvoorwaarden: type werkrooster, type contract, loon, sociale voordelen, 

evaluatiemethode… 

 Arbeidsomstandigheden: vereiste fysieke inspanningen, klimaatomstandigheden, 

materiaal… 

 Arbeidsinhoud: complexiteit van taken, nodige competenties, flexibiliteit van het 

werk… 

 Arbeidsverhoudingen: interpersoonlijke relaties, kwaliteit van relaties, wijze van 

samenwerking, contactmogelijkheden.. 

 

Aan de hand van de items die binnen bovenstaande thema’s aan bod kwamen, werd een 

nieuwe scoringslijst opgemaakt met de meest voorkomende stressfactoren.   Deze lijst werd 

verdeeld onder alle medewerkers en men werd gevraagd om anoniem zijn/haar 

stressfactoren te scoren.  Daarnaast werd er ook ruimte voorzien om een eigen stressfactor in 

te brengen.   

In maart werden deze scores verwerkt door de werkgroep en teruggekoppeld op het 

dienstoverleg.   De werkgroep en het dienstoverleg werkten samen het verdere actieplan uit 

voor de komende drie jaar.  Dit werd afgetoetst bij en bekrachtigt door de beleidsgroep, 

waarna er een timing werd toegevoegd aan de acties.   
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stressfactor doelstelling actie 

Verstandhouding 
tussen collega’s 

werken aan de onderlinge 
samenwerking en 

teamsfeer 

maandelijks teamoverleg met ruimte 
voor feedback en communicaties 

Last minute vragen 
terugkerende opdrachten 

tijdig plannen 

communicatie: vragen naar 
terugkerende logistieke ondersteuning 

week er voor aanvragen 

middagpendel 

tijdig en efficiënter 
organiseren van vragen 
vanuit groepen om iets 
mee te nemen met de 

pendel 

Communicatie ter sensibiliseren en 
duiden van verwachting 

betrekken van 
medewerkers bij 

aankopen of 
beslissingen 

inzetten van talenten en 
expertises 

Aansluiten van staflid bij eerste overleg 
van logistiek team om duidelijk te 
krijgen bij welke zaken zij duidelijk 

betrokken willen worden 

overzicht maken : verduidelijken 
expertise medewerkers logistieke 

dienst en aanduiden van 
aanspreekpunten (bv BA4) 

bekijken op welke manier dit overzicht 
te raadplegen is. 

agressie 

 
 

gevoel van veiligheid en 
personeelszorg 

 
 

 
collectieve vorming 

bv herstel na agressie 

evaluatie noodtelefoon + bespreking  
noodzaak ander systeem bv noodknop 

onduidelijkheid over 
werkzekerheid 

zicht krijgen op toekomst 
open communicatie, beslissingen 

duiden, ook onduidelijkheden 
benoemen 

werkdruk 

meer info bij opstart RTH-
cliënt 

vernieuwde checklist in praktijk 
brengen en evalueren 

aantal cliënten in een 
groep beheersen 

waarom van nieuwe opname kaderen 

aanwezigheden cliënten op elkaar 
afstemmen (rekening houdend met 

aantal te nemenverlofdagen) 

kwaliteitsvol maar 
haalbaar inhoudelijk werk 

leveren 

herbekijken van procedures KH naar 
omvang en frequentie van inhoudelijke 

besprekingen 

afwezigheden binnen 
dienst (omwille van 

eenmansdienst) 

minimale dienstverlening 
bij afwezigheid garanderen 

bespreking in team 

opmaak draaiboek 

bereikbaarheid 
coördinatoren en 
zorgbemiddelaars   

efficiënt onthaal 
stafbespreking: aandacht voor correct 

invullen van agenda 
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komst nieuw 
cliëntregistratie-

systeem 

belang voor 
administratieve dienst 
toelichten (bv correcte 

registratie en facturatie ) 

infomoment aanwenden om  
medewerkers hier bewust van te 

maken 

richtlijnen opstellen voor teams: 
doorgeven wijzigingen mbt vervoer, 

afwezigheden, overlijden, …) 

onvoldoende info 
ontvangen 

betere samenwerking 
tussen zorgbemiddelaar en 

sociale dienst bij intake 

procedure intake herschrijven naar 
nieuwe normen PVB en RTH 

omgaan met emoties 
van medewerkers / 

moeilijke 
boodschappen 
overbrengen 

op gepaste wijze reageren 
zonder zelf overrompeld te 

worden door emotie 
vorming / supervisie 

puzzelen met 
gefragmenteerde 

vragen 

ondersteuningszwaarte 
van een groep concreet 

maken 

stafbespreking: visiebepaling 
groepsgrootte (bv ahv zorgpunten) 

plannen: opvolgen 
busbegeleiding, 
variabel aanbod 

op een efficiëntere manier 
werken 

onderzoek naar vereenvoudiging van 
het systeem 
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2.3. Vormingsbeleid: het Dagcentrum als lerende organisatie 

Binnen het Dagcentrum vertrekken we  vanuit de visie 

dat leren en ontwikkelen een belangrijk aspect is in onze 

organisatie. We beogen dat medewerkers steeds meer 

kwaliteiten gaan gebruiken zodat we steeds beter de 

gewenste resultaten bereiken in functie van de 

doelgroep.  

 

Om hierin te blijven groeien, heeft het Dagcentrum het 

dan ook nodig dat  dat medewerkers zich blijven vormen 

en ontwikkelen. Deze nood vertaalt zich in volgende 

verwachtingen: 

Een organisatie evolueert, past zich aan aan de noden van het moment. Het spreekt dan ook  

voor zich dat we verwachten dat medewerkers mee evolueren door zich bij te scholen.  

 

Een bijkomende verantwoordelijkheid van elke  medewerker  is tevens aan de slag te gaan 

met de gevolgde opleiding/vorming. Anders is de investering nutteloos. Voorbeeld: de 

medewerker koppelt zijn/haar opgedane kennis terug tijdens een teamvergadering. 

Het idee van permanent leren betekent ook dat we verwachten dat medewerkers bereid zijn 

om open te bespreken waar ze voelen dat er groei nodig is. Samen zoeken we naar manieren 

om deze nood te beantwoorden. Jaarlijks wordt met iedere medewerker individueel 

overlopen waarin hij/zij zich zou willen verdiepen en wat verwachtingen zijn vanuit de 

organisatie. Voorbeeld: we vinden het heel belangrijk dat begeleiders inzicht hebben in de 

emotionele ontwikkeling van onze cliënten. Het is dan ook een verwachting dat nieuwe 

begeleiders hierover een tweedaagse basisopleiding volgen.  Wie een basisopleiding volgde, 

wordt daarna verwacht minimaal éénmaal per twee jaar een vervolgmoment bij te wonen. 

 

In 2019 werden volgende opleidingen gevolgd: 

 Banaba (Bachelor-na-bachelor) autisme: een zorgbemiddelaar verdiept zich via een  

opleiding in wetenschappelijke inzichten in autismespectrumstoornissen. De opleiding 

richt zich op mensen die professioneel bezig zijn met autisme.  

 Vakbekwaamheid wegcode en ongeval-aangifte: onze chauffeurs met rijbewijs D 

volgden in het kader van de verplichte lessen (code 95) zeven uur theorie.  

 Geweldloze communicatie en feedback: onze logistieke medewerkers kregen een 

vorming om hen bewust te maken van verschillende stijlen van communiceren en het 

belang van feedback. Dit aan de hand van concrete vragen als ‘wat wil ik bereiken met 

mijn boodschap, hoe komt deze over, kan het ook anders?’  

 EHBO: een lesgever van het Rode Kruis kwam onze kennis over de verzorging van huis-, 

tuin- en keukenongelukjes opfrissen en aanvullen. Er werd ook aandacht besteed aan 

epilepsie en diabetes omdat we enkele cliënten  begeleiden die hiermee kampen.  



        Jaarverslag   2019                                                                                                            Dagcentrum Sint-Niklaas  vzw 35 

 PlanExpert: een opfrissing van de meest gebruikte toepassingen van het programma 

waarmee we de uurroosters, verlofrechten en werktijden van onze medewerkers 

registreren. 

 Ergonomie: tiltechnieken om overbelasting van het lichaam te voorkomen bij het tillen 

van rolstoelgebruikers. 

Daarnaast kwamen opnieuw de jaarlijks terugkerende thema’s van interne vormingen aan 

bod als SMOG, intervisie, emotionele ontwikkeling en inzichten in vraagstelling voor de 

ondersteunende diensten.  

 

Er werden ook verschillende externe vormingen gevolgd door individuele medewerkers.  

Volgende thema’s kwamen aan bod: 

 Createchnieken (zeepjes maken, druktechnieken, schilderen Keith Haring, filmpjes 

maken, vilten, …) 

 Sterker op het werk door verbindende communicatie 

 Vervolgdagen en symposium emotionele ontwikkeling 

 Afscheid nemen en weer verder 

 Massagetechnieken 

 Bijscholing Interne Preventieadviseur 

 Overheidsopdrachten 

 Elektronische facturatie 

 Mentorenopleiding 

 SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) 
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ONZE VRIJWILLIGERS 

 

Door de inzet van onze vrijwilligers, kunnen we nog  beter tegemoet komen aan de noden van 

onze cliënten. Het aansluiten van extra mensen bij een activiteit, individueel of in groep, biedt 

kansen aan cliënten. Op deze manier betekenen onze vrijwilligers een voelbare meerwaarde  

in onze werking. 

 

Op 31/12/2019 telde onze werking 19 vrijwilligers. Daarnaast reageerden verschillende 

buurtbewoners op onze oproep naar vrijwilligers om in het weekend onze dieren eten te 

geven.  

 

 
 

Tendens: meer en meer bedrijven richten zich naar sociale doelen om een community-dag te 

laten doorgaan. Zij geven medewerkers de kans om zich een dag in groep te engageren in een 

organisatie. Hun loon wordt die dag gewoon doorbetaald. Dergelijke momenten vervangen 

soms de vroegere teambuildingmomenten. Voor organisaties als de onze zijn dergelijke 

aanvragen een grote hulp. Afgelopen jaar zijn op deze manier onze tuinen onder handen 

genomen, lokalen geschilderd en de parking op het OLVP voorzien van groenperken. 

Naast de praktische ondersteuning die we zo krijgen, is deze manier van werken ook een 

gelegenheid om onze organisatie ruimere bekendheid te geven.  
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3. ONZE ORGANISATIE 

 

3.1. Organisatie-ontwikkelingen 

 

3.1.1. Beleidsplan: Besluit van de Vlaamse Regering  

Eind 2018 heeft de Vlaamse regering een artikel toegevoegd aan het Besluit van de Vlaamse 

Regering (BVR) dat de vergunningsvoorwaarden omschrijft voor organisaties die niet-

rechtstreeks toegankelijke hulp organiseren. Door dit artikel worden voorzieningen die 

vergund willen worden of blijven verplicht om uiterlijk tegen 31/12/2019 een beleidsplan op 

te maken. 

 

Voor het Dagcentrum was dit echter niets nieuws: onze lange termijn doelen, die we al jaren 

opstellen, passen binnen een beleidsplan. We kozen ervoor om onze manier van noteren aan 

te passen aan de voorgestelde structuur. Het BVR stelt dat acties toetsbaar moeten zijn 

a.d.h.v. cijfergegevens en doelen moeten opgesteld zijn binnen 6 domeinen, namelijk: 

1° de zorgaanbieder versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en ondersteuning 

te bieden;  

2° de zorgaanbieder beschikt over competente medewerkers;  

3° de zorgaanbieder draagt via zijn werking en zijn zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot 

een versterking van de levenskwaliteit van de persoon met een handicap en vertrekt van 

de behoefte van de persoon met een handicap en van zelfregie;                                                                                                          

4° de ingezette infrastructuur is kwaliteitsvol;                                                                                                                  

5° de zorgaanbieder speelt in op het veranderende zorglandschap;                                                                                  

6° de zorgaanbieder is financieel leefbaar 

 

3.1.2. Voorbereiding opmaak nieuw beleidsplan 

In 2019 gingen we de laatste fase in van het vorige lange termijnplan.  Dit betekende dat er 

voor de volgende 5 jaar (2020-2024) een nieuw beleidsplan opgesteld moest worden.   

 

Omdat het zorglandschap hertekend wordt door de invoering van de persoonsvolgende 

financiering, kozen we er voor om ons zeer grondig voor te bereiden op een nieuw 

beleidsplan. We lieten ons hierin begin dit jaar begeleiden door een externe coach.  

We overliepen welke uitdagingen ons vanuit onze omgeving en vanuit het beleid te wachten 

staan, en spraken eerste concrete stappen af om het beleidsplan vorm te geven.   

 

1. De eerste stap was een bevraging van 7 partners uit onze omgeving die impact kunnen 

hebben op onze werking (hun beslissingen kunnen voor ons gevolgen hebben).  Denk 

hierbij aan lokale besturen, andere VAPH-voorzieningen, BSBO-scholen. Er werd een 
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vragenlijst opgesteld als leidraad voor het interview zodat we een duidelijk beeld 

konden krijgen hoe zij kijken naar onze organisatie, waar zij menen dat onze 

uitdagingen liggen, wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. 

Van deze interviews werd een verslag gemaakt en een samenvatting van de 

antwoorden van alle partners. Deze antwoorden namen we mee naar de brainstorm in 

mei. 

 

2. Samen met de Raad van Bestuur brainstormden we over onze toekomst en de 

uitdagingen waar we voor staan.  We hielden hierbij rekening met alle info die we 

eerder verzamelden: evaluaties, gesprekken, uitdagingen die vanuit het VAPH en de 

Vlaamse regering komen (budget), …  

Wat is nodig om in de toekomst sterk te staan, waar willen we in 2024 staan? 

Op deze manier kwamen we tot een aantal kerndoelen waarvan we denken dat daar 

onze focus moet op gericht worden.  

Deze brainstorm resulteerde in volgende kerndomeinen:   

a) Aanbod: om antwoord te kunnen blijven bieden op de nieuwe en gefragmenteerde 

vragen, denken we na over een ruimer aanbod, flexibelere structuur, ruimere 

openingstijden, inclusiever werken, in een ruimere regio werken  

 

b) Doelgroep: om voldoende cliënten te kunnen blijven aantrekken, verbreden we onze 

doelgroep en vragen we  mogelijke cliënten wat hun verwachtingen zijn 

 

c) Financiën: om financieel leefbaar te blijven moeten we commercieel gaan denken, ons 

imago versterken, andere financieringsbronnen zoeken 

 

d) Netwerk: we doen er goed aan om ons professioneel netwerk te vergroten, aan lokale 

verankering te doen, nog meer in te zetten op vrijwilligers 

 

Met al deze ideeën en vragen gingen we met de beleidsgroep aan de slag. Wat willen we dan 

juist? Waar maken we een prioriteit van? Welke stappen moeten we dan zetten? Wat is 

hiervoor nodig?  

 

Zo kwamen we in september 2019 toe aan een voorstel van de grote strategische doelen, 

onderverdeeld in operationele doelen. Aan deze doelen worden enkele concrete acties 

gekoppeld om de doelen te bereiken. 

Dit voorstel werd voor feedback voorgelegd aan de Raad van Bestuur, het collectief overleg 

(gebruikersraad) en de medewerkers, waarna nog enkele laatste aanpassingen aan het 

beleidsplan werden gedaan. 
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Hierna konden de voorbereidingen gemaakt worden om het afgewerkte beleidsplan te 

communiceren naar zowel de bevraagde stakeholders als interne medewerkers. Dit staat 

gepland voor januari – februari 2020. 

 

3.1.3. Beleidsplan 2020-2024  

We geven graag zicht op de gekozen strategische doelen. Bij ieder doel omschrijven we de 

operationele doelen: 

 

Strategisch doel 1: 

De werkingsstructuur van Dagcentrum Sint-Niklaas is aangepast aan gedifferentieerde en 

gefragmenteerde  vragen. 

 

We bepalen wat we wel/niet aanbieden en nemen onze werkingsstructuur onder de loep.  

Zo wordt de werkingsstructuur van het Dagcentrum voldoende flexibel om in te spelen op 

wijzigende vragen vanuit  cliënten.  

Ook een aantal belangrijke procedures (intakeprocedure en handelingsplan) worden 

herbekeken. Op deze manier willen we de vraag van de cliënt op een breder gedragen en 

inclusievere manier beantwoorden. 

 

Strategisch doel 2: 

Dagcentrum Sint-Niklaas bedient een ruimere doelgroep. 

 

De expertise van het Dagcentrum kan ook ingezet worden voor een bredere doelgroep. Aan 

andere doelgroepen zijn andere financieringsbronnen gekoppeld.  

We willen door jaarlijks overleg met onze stakeholders voeling blijven houden met het 

profiel van toekomstige cliënten. 

 

Strategisch doel 3: 

Dagcentrum Sint-Niklaas gebruikt verschillende financiële bronnen in een begroting in 

evenwicht. 

 

Meer en meer moeten nieuwe financiële bronnen aangeboord worden om onze werking 

financieel gezond te houden. De komende jaren zetten we hiervoor oa. stappen in de 

richting van de bedrijfswereld.  

De afzetmarkt van onze handgemaakte producten uit de ateliers willen we verruimen door 

een online verkoopplatform te creëren.  

Het Dagcentrum zet ook in op naamsbekendheid.  
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Strategisch doel 4: 
Dagcentrum  Sint-Niklaas heeft een uitgebreider netwerk. 
 
We geloven in samenwerking om de missie van het Dagcentrum te realiseren. We geloven 

dat samenwerking ons sterker kan maken, specialisaties kan verdiepen en verbreden.  

We kunnen nu al rekenen op een ruime vrijwilligerspoule. We gaan visie bepalen hoe we 

deze en nieuwe vrijwilligers op een efficiëntere manier kunnen inzetten binnen onze 

werking. 

 

 

Strategisch doel 5: 

Onze infrastructuur is aangepast aan toekomstige noden 

 

Als onze werkingsstructuur en samenwerkingsverbanden duidelijk zijn, wordt er werk 

gemaakt van een infrastructureel masterplan.  Op deze manier wordt de infrastructuur 

efficiënt ingezet en komt deze tegemoet aan een vernieuwde manier van werken. 

 

3.1.4. Impacttraject 

 

Twee leden van de beleidsgroep volgden dit jaar een opleiding rond impactmeting.  Hoe meet 

je als organisatie welke impact je hebt op mens en maatschappij door de diensten die je 

aanlevert?   En, hoe treedt je hiermee naar buiten?  M.a.w. hoe maak je duidelijk dat datgene 

dat jouw organisatie doet, wel degelijk verschil maakt? 

We kozen ervoor om de impact van onze dienst Begeleid Werken te onderzoeken.  Dit vanuit 

verschillende motieven: 

  We willen de relevantie en kwaliteit van Begeleid Werken tonen aan alle betrokkenen:  

o begeleid werkers 

o werkposten  

o potentiële nieuwe cliënten en werkposten 

 

  We willen de meerwaarde van de werkvorm begeleid werken tonen aan andere  

doelgroepen.  (bijvoorbeeld mensen met een psychische kwetsbaarheid) 

 

 We willen de dienst ‘Begeleid werken’ verder uitbouwen en uitbreiden.  Door onze 

impact te kennen en hiermee naar buiten te treden, kunnen we gerichter netwerken. 
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Er werden ons gedurende de opleiding verschillende tools en tips aangereikt om aan 

impactmeting te doen.  Daarnaast werd er door middel van intervisie met de andere 

deelnemers regelmatig afgetoetst of we nog op het goede spoor zaten. 

We verzamelden tijdens dit traject een aantal cijfers over Begeleid Werk (aantal werkposten, 

aantal begeleid werkers) en zetten daarnaast in op een survey om ook kwalitatieve gegevens 

te verzamelen.  Dit deden we door een online enquête/tevredenheidstoetsing af te nemen bij 

onze begeleid werkers en werkposten.  

Enkele voorbeeldvragen voor onze begeleid werkers: 

 Welke positieve effecten heeft begeleid werken op mijn kwaliteit van leven?  

o ik voel me meer  zelfzeker 

o ik leer elke dag bij 

o Ik ben fier dat ik kan ‘gaan werken’ 

o ik heb nieuwe mensen leren kennen 

o … 

 Welke negatieve effecten heeft begeleid werken voor mij? 

 Wat heb ik geleerd door begeleid werken? 

Enkele voorbeelden van vragen voor onze werkposten: 

 Hoe tevreden ben je over het geleverde werk van de begeleid werker? 

 Hoe tevreden ben je over de ondersteuning van de jobcoach? 

 Welke positieve effecten heeft begeleid werken voor jouw bedrijf/organisatie? 

 Welke negatieve effecten heeft begeleid werken voor jouw bedrijf/organisatie? 

 Wat zou je nog willen veranderen in het begeleid werken? 

Alle gegevens werden gebundeld en omgezet in een flyer en presentatie.  Deze werden 

ondertussen gebruikt op de receptie van de dienst Begeleid Werken begin 2020.  We hebben 

de intentie om onze dienst 2-jaarlijks te blijven evalueren en bij te sturen.  Daarnaast willen 

we onze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens optimaal inzetten bij netwerking in het kader 

van Begeleid Werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Rieke De Maersschalck 
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3.2. Samenwerkingen 

Vesta vzw 

Sinds enkele jaren werken we nauw en constructief samen met Vesta vzw. We doen dit op 

verschillende vlakken: 

- We zetten onze vormingen open voor elkaar.  

- We organiseren samen tentoonstellingen met werken van onze cliënten.  

- We doen samen semi industriële activiteiten.  

- Onze cliënten gaan paardrijden in Vesta 

- …  

Maar het belangrijkste is dat we samen cliënten ondersteunen. Vaak hebben personen met 

een beperking die naar het Dagcentrum komen op een bepaald moment in hun leven meer 

ondersteuning nodig. Meestal hebben ze dan naast dagondersteuning ook 

woonondersteuning nodig. Sinds enkele jaren maken we het mogelijk dat mensen die naar 

Vesta gaan wonen dagondersteuning kunnen blijven krijgen in hun vertrouwde Dagcentrum. 

In 2019 hadden waren er 10 cliënten die in Vesta wonen en dagondersteuning krijgen in het 

Dagcentrum. 

 

Galerie Wulder 

In 2019 zag Galerie Wulder het levenslicht. De Galerie wordt beschreven als “Een sociaal-

culturele trefplek van ontmoetingen en kleine alternatieven, waar mensen samenkomen om 

zich op één of andere manier in te zetten voor onze maatschappij en zo actief burgerschap te 

praktiseren.” Al snel werd het Dagcentrum gecontacteerd. Themagroepen Kook en Bak & crea 

leverden wekelijks hartverwarmende soep en heerlijk gebak. Ondertussen is de Galerie 

Wulder verhuisd naar een nieuwe locatie in Sint-Niklaas waardoor de samenwerking even on 

hold is gezet. 

 

Dienst Diversiteit  

In 2019 vonden er verschillende initiatieven plaats van de dienst Diversiteit van de Stad Sint-

Niklaas.  

 Meneer Zee 

 

 

Een oude bakfiets, een houten theater, kleurrijke 

tekeningen en licht. Meer had Meneer Zee niet nodig 

om ons mee te nemen in zijn wondere verhaalwereld. 

Het verhaal deed ons op het puntje van onze stoel 

belanden. Zo spannend was het. Er werd veel 
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gelachen maar ook hier en daar een traantje weggepinkt.  

Nadat het verhaal op zijn einde was, maakte Meneer Zee 

met veel plezier tijd voor een praatje met de cliënten.  

 

 

 

 Fuif voor mensen met een beperking 

Op 3 december, de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’, organiseerde de 

dienst Diversiteit een gratis fuif voor mensen met een beperking. De Foyer werd omgetoverd 

tot een heuse fuifzaal met danspodium en DJ.  We gooiden maar al te graag onze benen en 

armen los op de leuke beats. Tijdens de fuif konden de cliënten zich verkleden om nadien 

samen op de foto te gaan. Deze foto kregen we mee naar huis als aandenken. 

 

 Tentoonstelling  

Liefhebbers van kunst konden hun ziel kwijt op de Expo “Buiten de lijnen”. Meer hierover kan 

u lezen in het gedeelte rond de tentoonstellingen (pagina 20).  

 

 De Wonderbar 

In de zomer van 2019 werd er vanuit de Stad Sint-Niklaas een oproep gelanceerd naar 

voorzieningen, die zich inzetten voor mensen met een beperking, rond een nieuw inclusief 

project in de bibliotheek Sint-Niklaas.  Nieuwsgierig zoals we zijn, gingen we luisteren naar 

wat dit inclusief project inhield.  De Stad Sint-Niklaas wil de huidige cafetaria in de bibliotheek 

omvormen tot een heuse koffiebar waarbij de bediening verzorgd wordt door mensen met 

een beperking en vrijwilligers. Voor zo’n initiatief springen wij graag mee op de kar. Samen 

met andere Sint-Niklaase voorzieningen gaven we de koffiebar maand per maand meer vorm. 

We pakten de inrichting van de cafetaria aan, bedachten een klinkende naam en zochten naar 

de ideale barmannen en -vrouwen.  Na enkele intensieve maanden stellen wij u met veel trots 

de ‘Wonderbar’ voor. Deze inclusieve koffiebar zal geopend zijn op dinsdag-, woensdag- en 

vrijdagnamiddag.  U kan er terecht voor geurige koffie of thee en heerlijke vruchtensappen. 

Op woensdag kan u bovendien genieten van het verrukkelijke gebak dat gemaakt wordt door 

de Themagroep Bak & crea.  Cliënten van het Dagcentrum nemen op woensdagmiddag de 

bediening voor hun rekening.  De Wonderbar is zeker een bezoekje waard.  
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Woonzorgcentrum De Gerda 

 

In het voorjaar organiseerden we een heus Kubb2-tornooi voor 

de bewoners van het WZC De Gerda, het lokaal 

dienstencentrum Den Aftrap en het Dagcentrum. Het werd 

een sportieve strijd die nadien beklonken werd met een luid 

applaus. Ook in 2020 zullen er nog activiteiten georganiseerd 

worden tussen de verschillende organisaties.  

 

 

Sjarabang Kunstproeven 

Drie dagen per jaar wordt het Cultuurcentrum Mechelen omgetoverd tot een inclusief 

kunstenfestival genaamd “Sjarabang Kunstproeven”.  Gedurende het festival kan je naar 

hartenlust “proeven” van allerlei kunstige activiteiten.  Ook het Dagcentrum ging met enkele 

cliënten de creatieve toer op.  We namen deel aan verschillende workshops zoals ‘Zelf een 

animatiefilmpje maken’, ‘Juwelen maken van vilt’, ‘Monodruk’, ‘Schilderen Keith Haring’ en 

‘Massage voor vrienden’. ’s Middags werden we zelfs getrakteerd op accordeonmuziek van 

een heuse punker met rode hanenkam. Na een dag vol inspiratie keerde we moe maar 

voldaan terug naar Sint-Niklaas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            monodruk 

 

                                                      
2 Kubb = spel met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. 
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3.3. Financieel 

Ons Dagcentrum wordt vergund en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap. Deze subsidie zorgt voor de basisondersteuning van onze werking. Omdat 

we ondersteuning op maat willen bieden en een antwoord proberen geven op iedere vraag, 

ligt onze ambitie vaak hoger dan we met de subsidie kunnen realiseren. Afgelopen jaar is ook 

duidelijk geworden dat er gesnoeid wordt in de budgetten en subsidies, waardoor we het de 

komende jaren met steeds minder overheidsmiddelen zullen moeten doen. 

 

Dit is meteen de reden waarom bijkomend budget zo nodig is. Hiervoor organiseren we 

jaarlijks acties en activiteiten. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle steun via bedrijven, 

organisaties en sympathisanten. Jullie steun maakt bijzondere projecten mogelijk! 

 

Afgelopen jaar mocht het Dagcentrum opnieuw vanuit verschillende hoeken en via 

uiteenlopende initiatieven steun ontvangen. 

We willen dan ook heel graag volgende personen/organisaties bedanken: 

 Rotary Club Camasiacum Sint-Gillis/Stekene (parasols OLV Plein) 

 de Vriendenkring 

 organisatoren van het motortreffen 

 Warmste Week/Music for life 2018  

 de stad Sint-Niklaas (financiële ondersteuning van onze werking) 

 Avanti Stekene (G-voetbalploeg) 

 Organisatoren van de Allemanskwies (circusvoorstelling voor onze cliënten) 

 Bemanning Louise-Marie  

 

Hiernaast mochten we ook financiële bijdragen of giften in natura ontvangen van ouders en 

sympathisanten. Zo kregen we onder andere tweedehandscomputers van de nv Tunnel 

Liefkenshoek.  En niet te vergeten jullie blijvende steun door online aankopen te doen via 

Trooper3.  

In naam van alle cliënten en medewerkers :  

een welgemeend dankjewel voor al deze steun! 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Trooper is een online winkelplatform waar je bij zeer veel verschillende webshops terecht kan voor je online 

aankopen. De deelnemende winkels staan een percentage af aan het goede doel waar jij voor koos, zonder dat 

het jou iets meer kost. Meer info op  www.trooper.be  

http://www.trooper.be/
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3.4. Kwaliteit 

3.4.1. Onze visie op begrenzen 

 

Begrenzen, straffen, belonen,…. In onze omgang met personen met een verstandelijke 

beperking, krijgen we er allemaal weleens mee te maken.  Een uitgangspunt in onze visie is : 

we straffen en belonen niet.  We zetten wel in op volwassenbenadering van onze cliënten.  In 

de praktijk is dit niet eenvoudig. Bovendien stellen we vast dat veel van onze cliënten nood 

hebben aan begrenzing. In 2019 bespraken we dit thema uitgebreid in de beleidsgroep en in 

de teams. We schreven onze inzichten en uitgangspunten neer in een visietekst rond 

begrenzen. Samengevat staat hierin volgende boodschap:  

 

a. Positieve benadering 

In de eerste plaats vertrekken we vanuit een positieve benadering van onze cliënten.  We 

onderzoeken voor elke cliënt wat zijn mogelijkheden, interesses en wensen zijn en zetten daar 

maximaal op in.  We geven positieve aandacht aan datgene waar de cliënt goed in is.  Op die 

manier geven we de cliënt eigenwaarde.  Daarnaast trachten we zicht te krijgen op noden van 

de cliënt.  Voorbeelden hiervan zijn nood aan persoonlijke ruimte, nood aan visualisaties, 

nood aan een uitgeschreven programma... en nood aan structuur en grenzen.  

 

b. Nood aan begrenzing vanuit emotionele ontwikkeling 

In de verschillende fasen van de emotionele ontwikkeling hebben cliënten telkens nood aan 

begrenzing om verschillende redenen en op verschillende manieren:  

● In de eerste twee fasen van de emotionele ontwikkeling (te vergelijken met de 

emotionele ontwikkeling van iemand tussen de leeftijd van 0 en 18 maanden) ligt de 

nadruk vooral op het bieden van  nabijheid, structuur en veiligheid.  Door cliënten te 

begrenzen geven we hen zekerheid en houvast zodat ze zich goed in hun vel voelen en 

zich beter kunnen handhaven. 

● Een cliënt die functioneert vanuit fase 3 (te vergelijken  met de emotionele 

ontwikkeling van iemand tussen de leeftijd van 18 maanden en 3 jaar) stelt 

grensoverschrijdend gedrag vanuit het zoeken naar autonomie en het ontwikkelen van 

een ik-gevoel en een eigen wil.  Begrenzen houdt in deze fase in dat we de eigen wil 

van de cliënt in goede banen leiden.  We maken duidelijke en eenvoudige afspraken.  

Veel herhalen en voldoende nabijheid en ondersteuning bij het navolgen van de 

afspraken is nodig.  

● Cliënten uit fase 4 en 5 (te vergelijken  met de emotionele ontwikkeling van iemand 

tussen de leeftijd van 3 jaar en 12 jaar) hebben al meer mogelijkheden om mee te 

denken en te praten over de grenzen en afspraken.  Toch hebben ze nood aan 

voldoende herhaling en controle.  Ze hebben (beginnende) aansprakelijkheid als er 
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toch iets fout loopt.  Achteraf op zaken terugkomen en (beperkt) zelfinzicht bijbrengen 

is hier aan de orde.  

We gaan ervan uit dat het bieden van gepaste begrenzing deel uitmaakt van onze 

begeleidingsopdracht.  Het begrenzen van cliënten is dan ook in vele vormen aanwezig tijdens 

ons dagelijks handelen met cliënten.  Sommige sprekers noemen het : “helpende grenzen”. 

We begrenzen een cliënt met de bedoeling hem te helpen : veiligheid bieden, duidelijkheid en 

voorspelbaarheid bieden… 

Voorbeelden van preventief begrenzen : Afspraken maken.  Bv. Met een cliënt is afgesproken 

dat hij enkel op maandag en woensdag naar de Babbelhoeve kan.  Bepaalde situaties 

vermijden.  Bv. Een cliënt gebruikt de maaltijd in een individuele ruimte of buiten de groep 

met één-op-één-begeleiding.  Vrijheidsbeperkende maatregelen die vooraf afgesproken zijn.  

Bv. De deur van iemands individuele ruimte dichtdoen op momenten dat het heel druk is in de 

groep. 

Wanneer de integriteit of veiligheid van een persoon (cliënt of medewerker) geschonden 

wordt, kan het nodig zijn om meteen in te grijpen en kordaat te begrenzen.  Soms is het 

voldoende om met woorden een grens aan te geven.  Soms is het nodig om een cliënt fysiek 

te begrenzen.  Interventietechnieken kunnen een hulpmiddel zijn om onze tussenkomst zo 

vlot en zo kort mogelijk te laten verlopen.      

We formuleerden enkele concrete richtlijnen voor het begrenzen van cliënten.  Bv. Begrenzen 

doen we steeds met “warme duidelijkheid”: We geven duidelijkheid op maat, vanuit de noden 

van een cliënt.   We doen dit vanuit een warme intentie (helpend begrenzen) en op een 

warme manier (respect, aandacht voor herstel,…). Bv. We zetten maximaal in op overleg en 

samenwerking met de ouders of het netwerk van een cliënt.  

 

c. Belonen, straffen en consequenties van gedrag 

Bij straffen en belonen zijn heel wat valkuilen.  Zoals : Veel cliënten zijn niet in staat om te 

leren uit een straf of beloning zodat ze in een volgende situatie ander gedragstellen. Voor veel 

cliënten is een straf of beloning geen gepast antwoord op hun emotionele basisbehoeften.  

Bv. Een cliënt heeft voortdurend nood aan de nabijheid van vertrouwde begeleiding.  Hij komt 

vaak uit zijn ruimte en klampt de begeleider aan.  De cliënt straffen, gaat voorbij aan de noden 

die achter zijn gedrag schuilen.  Aan de slag gaan met de nood aan nabijheid zal wellicht een 

groter effect hebben. 

Omwille van de valkuilen bij het straffen en belonen, kiezen we hier in het Dagcentrum 

doorgaans niet voor.  

Toch zijn er cliënten die wel gebaat zijn bij een voelbare grens, een concreet gevolg na een 

specifiek gedrag. In bepaalde situaties kan een team (begeleiders, zorgbemiddelaar en 

coördinator) er toch voor kiezen om een consequentie te koppelen aan gedrag. Bv. Een cliënt 

gebruikt tijdens haar aanwezigheid in het dagcentrum genotsmiddelen (alcohol,…). Voordien 

spreken we met deze cliënt en haar ouders af dat we de ouders bellen om de cliënt op te 

halen wanneer zij onder invloed blijkt.   Ook dan volgen we de richtlijnen voor begrenzen die 



  

 Jaarverslag   2019                                                                                                        Dagcentrum Sint-Niklaas  vzw  
48 

we opstelden. En we werken er hard aan om de valkuilen van het straffen en belonen zoveel 

mogelijk uit te sluiten.  

 

3.4.2. Handelingsplannen 

 

In het Dagcentrum kiezen we voor een kwaliteitsvolle begeleiding van onze cliënten.  We 

vertrekken vanuit wie de cliënt is en wat hij nodig heeft om kwaliteit van leven te bereiken.  

We vinden het dan ook belangrijk om op vaste momenten uitgebreid stil te staan bij elke 

cliënt.  

 

Anderzijds merkten we dat onze procedure om tot een handelingsplan te komen heel 

uitgebreid was en ook een beetje verouderd. Vanuit deze overwegingen sleutelden we in 

2019 aan onze procedure voor het opstellen en bespreken van handelingsplannen.  

 

a. Groot of klein handelingsplan 

Meer en meer cliënten bezoeken ons Dagcentrum slechts één of enkele dagdelen per week. 

Sommige cliënten worden ook begeleid vanuit een woonvoorziening voor personen met een 

handicap, bv. Vesta vzw. Voor deze cliënten verkiezen we een gedeelde aanpak van het 

handelingsplan met de betrokken woonvoorziening.  Om hieraan tegemoet te komen, maken 

we een onderscheid tussen een groot of een klein handelingsplan.  

 

Een groot handelingsplan is een volledig handelingsplan. Hierin worden verschillende 

aspecten van het functioneren van de cliënt besproken: het emotioneel functioneren, de 

manier waarop we de cliënt best begeleiden, concrete acties of doelstellingen, de 

vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt, de thuissituatie en toekomst van de cliënt.  

 

We maken een groot handelingsplan voor alle cliënten met een persoonsvolgend budget die 

twee dagen of meer per week naar het Dagcentrum komen en niet begeleid worden door een 

woonvoorziening.  

 

Een klein handelingsplan is een beperkter verslag. Dit kan in de vorm van een verkort 

handelingsplan. Hierin worden enkel de manier waarop we de cliënt best begeleiden en 

concrete acties of doelstellingen opgenomen.  Dit kan ook in de vorm van een teamverslag 

waarin een of meerdere aspecten in verband met deze cliënt besproken worden.  

 

We maken een klein handelingsplan voor de cliënten met een persoonsvolgend budget die in 

een woonvoorziening voor personen met een handicap wonen en/of die minder dan twee 

dagen per week naar het Dagcentrum komen.  
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Voor RTH-cliënten stellen we geen handelingsplan op.  Indien nodig, staan we tijdens een 

teamvergadering stil bij het welbevinden, de noden, de begeleidingsaanpak,… van een RTH-

cliënt.  

 

b. Praktische aanpassingen  

Om efficiënt te kunnen werken, voerden we ook enkele aanpassingen door wat betreft de 

termijn van bespreking,  de gebruikte documenten,…  

 

 

 We bespreken het handelingsplan van de cliënt om de drie jaar in plaats van om de 

twee jaar.  

 

 De persoonlijk begeleider stelt het handelingsplan op aan de hand van een checklist. 

Nadien volgt een teambespreking op basis van deze voorbereiding.  We herwerkten de 

checklist en vormden ze om tot een leidraad in plaats van een afpunt-document.  Dit 

vanuit de vaststelling dat het afpunten van verschillende acties met vermelding van 

een concrete datum, vaak niet lukt en ook geen meerwaarde is voor de  kwaliteit van 

de voorbereiding.  

 

 We geven geen extra papieren met de ondersteuningsnoden meer mee naar huis.  

Ouders hoeven geen handtekening meer te zetten en geen papieren meer terug te 

bezorgen aan het Dagcentrum.  Het handelingsplan zelf geven we wel mee.  Ouders 

mogen dit houden.  

 

 We geven in de tussentijd geen verslagje over de ondersteuningsnoden meer mee 

naar huis. In het team bespreken we wel voor alle cliënten tussentijds de 

ondersteuningsnoden : Hoe loopt het? Wat hebben we al gedaan? Moeten we iets 

bijsturen?  …  

 

We nodigen ouders nog steeds uit voor een gesprek.  Als ouders of betrokkenen vragen of 

bedenkingen hebben of iets wensen te bespreken, kunnen zij steeds contact met ons 

opnemen. Wij zijn bereid te luisteren en samen op weg te gaan.  
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3.5. Dit was nieuw in 2019 

 

Dagcentrum Feest 

 

Het tuinfeest met de traditionele mosselmaaltijd zoals we dat jarenlang kenden is niet meer. 

Elke jaar stegen de kosten die hieraan verbonden waren en dus ook de winst die we eraan 

overhielden. Het gezellig samenzijn daarentegen is onbetaalbaar en dat wilden we niet 

missen.  Daarom organiseerden we op zaterdag 14 september 2019 voor het eerst 

‘Dagcentrum Feest’.  Een gezellig tuinfeest met terrasjes, een tombola, een cocktailbar en een 

frietkraam.  Maar als absoluut hoogtepunt blijft het playbackoptreden behouden. Een 

dertigtal van onze cliënten hebben opnieuw het beste van zichzelf gegeven op het podium.  Ze 

hebben het talent om te performen en om een publiek helemaal naar hun hand te zetten. 

Ook de tombola mocht er zijn met maar liefst twee ballonvaarten als hoofdprijs. 

We hebber er samen met alle aanwezigen van genoten. 

 

  
 

Parking aan het Onze-Lieve-Vrouwplein 

 

In 2017 hebben we samen met onze buren een stuk grond aangekocht, grenzend aan onze 

locatie op het Onze-Lieve-Vrouwplein. In 2019 hebben we dit stuk aangelegd. Een deel van de 

grond is een gemeenschappelijke overweg, een ander deel is parking. Er werden enkele kleine 

groene zones voorzien.  

Deze parking is er in de eerste plaats om onze cliënten op een veilige manier op en van de bus 

te laten stappen. We zijn erin geslaagd om het wandelverkeer en het busverkeer volledig van 

elkaar te scheiden. Dat is een grote stap vooruit op vlak van verkeersveiligheid. 

De extra parking die we hebben gecreëerd is een meerwaarde voor de medewerkers die met 

de wagen naar het werk komen. Samen met een nieuwe fietsenstalling is er voldoende plaats 

voor alle voertuigen. 

Er werd ook werk gemaakt van verlichting, zodat we in de vroege of late uurtjes onze weg 

vinden. 
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