is een innovatieve, sociale en familiale
zorgonderneming.
We bieden professionele begeleiding aan kinderen,
jongeren en volwassenen met een beperking vanuit
hedendaagse franciscaanse waarden verbinden,
gelijkwaardigheid en respect.
In dialoog en co-creatie met vrijwilligers,
medewerkers, cliënten en hun directe
omgeving werken we aan kwaliteit van
leven.
We realiseren deze doelstellingen
door het creëren van duurzame
werk-en leefplekken en
moedigen het initiatief en
het samenwerken van alle
betrokken aan.
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INLEIDING
Het maatschappelijk doel van het MPC Sint-Franciscus is het vervolledigen en versterken van het
aanbod in de regio als antwoord op de vragen en noden van personen met een verstandelijke beperking
en hun context. In onze regio kampen we met een historisch zorgtekort. Het aanbod MFC bedraagt in
de regio Brussel 7.6% en in Halle/Vilvoorde 18%, terwijl dit in de rest van Vlaanderen meer dan 30%
bedraagt. In december 2019 wachten ongeveer 150 gezinnen op een aanbod vanuit het MFC, terwijl
de bezetting van het MFC 105% benadert. Als organisatie willen we alle kansen en mogelijkheden
benutten om in te gaan op deze noden.
In de voorbije jaren werden initiatieven genomen op verschillende domeinen door:
-- Het uitbreiden van de capaciteit
-- Het versterken van de personeelsomkadering
-- Het ontwikkelen van een aangepaste organisatiestructuur en overlegmodel
-- Het versterken van de kwaliteit en de professionalisering van de ondersteuning
-- Het uitwerken van een hedendaags personeelsbeleid
-- Het werken aan betrokkenheid, samenwerking en co-creatie van medewerkers en gebruikers
-- Het in stand houden, vernieuwen en uitbreiden van de infrastructuur
-- …
Het versterken van de organisatie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de vele uitdagingen
die zich voordoen in de toekomst het hoofd te bieden. Het is duidelijk dat de organisatie niet heeft
stil gezeten.
Al deze ontwikkelingen deden de nood ontstaan aan een nieuw kompas. Dit heeft in 2019 geresulteerd
in de formulering van een nieuwe missie.
Deze missie toon respect voor het verleden, heeft erkenning voor wat nu is en houdt de blik op de
toekomst. We willen toekomstige ontwikkelingen niet ondergaan, maar verder op zoek gaan naar
kansen en opportuniteiten voor gebruikers en personeel.
De organisatie kan hierbij rekenen op de steun van alle betrokkenen: de congregatie, de raad van
bestuur, de medewerkers, gebruikers en hun context, vrijwilligers.
Een oprechte dank om samen te werken aan de realisatie van onze missie.
Koen Vander Beken,
Algemeen Directeur
MPC Sint-Franciscus
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MISSIE EN DENKDAGEN
Op 10 en 11 oktober organiseert het MPC twee
denkdagen met als doel het afkondigen van
een nieuwe missie. Deze nieuwe missie vloeit
automatisch voort uit het geleverde werk van
de voorbije jaren.
De missie biedt een antwoord op volgende
vragen:
-- Wat doen we
-- Wie we zijn
-- Is gericht op de organisatie
-- Opgebouwd vanuit het verleden
-- Bevat informatie over de identiteit, de
waarden
-- Beschrijft de concrete meerwaarde
-- En is geformuleerd in het hier en nu

Voor de module dagbesteding: De Stroom, Rits,
Hoeve Heierveld, Toop in Brussel.
Voor de module verblijf: Stassartlaan,
Amerikaweg, Gasthuisstraat, Kerkhofstraat en
in Ter Linde Asse.
Voor de module mobiele begeleiding evolueert
de erkenning RTH naar 510 personeelspunten,
hebben
we
deelerkenningen
voor
thuisbegeleiding, geïntegreerde individuele
ondersteuning (GIO), kortdurend verblijf, zetten
we onze knowhow in buiten de voorziening via
outreach, voorzien we individuele assistentie
thuis, participeren we aan het netwerk 1 gezin
1 plan, …
Het MPC handelt proactief. We proberen
ontwikkelingen voorop te blijven, we zijn
gevoelig voor tendensen. We zetten personeel
in, nog voor de overheid regelgeving heeft
ontwikkeld.
We werken tegelijkertijd aan de versterking van
de bestaande initiatieven door een groeiende
inzet van personele middelen.
Familiaal én ondernemend

Het MPC is een INNOVATIEVE, ONDERNEMENDE en PROACTIEVE organisatie

Op basis van intern uitgevoerd onderzoek
vragen onze medewerkers om het innovatieve
en ondernemende karakter vast te houden én
de familiecultuur verder te verzorgen.
Dit geeft een organisatie waarin beide
kenmerken voorkomen.

We gaan in op ontwikkelingen omdat we zoeken
naar:
-- betere antwoorden op vragen van onze
cliënten.
-- kansen voor het personeel.
Er zijn nog steeds wachtlijsten in onze regio.
Er zijn nog steeds cliënten die wachten op
ondersteuning door het MPC. Het aanbod in
onze regio is veel beperkter dan in de rest van
Vlaanderen.
Ontwikkelingen zoals Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp (RTH) en Persoonsvolgende Financiering
(PVF) laten ons toe op meer vragen in te gaan.
Het aantal cliënten is sterk toegenomen.
Er kwamen in de voorbije 5 jaar nieuwe
initiatieven tot stand in de verschillende
modules die we aanbieden.
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Vele ontwikkelingen doen zich voor in een
snel wijzigend landschap; in 2012 werden we
een Multifunctioneel Centrum (MFC), in 2014
een Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), in
2015 deed Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
(RTH) zijn intrede, in 2017 Persoonsvolgende
Financiering (PVF) voor meerderjarigen, in

2020 verhuist onze erkenning GES+ naar het
Agentschap Opgroeien en in 2020 verwachten
we Persoonsvolgende Financiering (PVF) voor
minderjarigen.
Behouden en versterken van wat is en openstaan
voor ontwikkeling en vernieuwing; we gaan
telkens op zoek naar de juiste balans tussen die
twee. Vernieuwing zien we als een opportuniteit
voor cliënten en personeel.
CO-CREATIE en in DIALOOG SAMENWERKEN
We organiseren het werk op een participatieve
manier en doen dit in dialoog. We geloven in
co-creatie.
Dingen die we samendoen, met inspraak en
betrokkenheid van gebruikers, medewerkers,
vrijwilligers, doen we beter; zijn meer
gefundeerd; zorgen voor motivatie en

vergemakkelijken de implementatie.
We doen dit in dialoog en co-creatie met
personeel.
In beleidsgroepen worden thema’s inhoudelijk
besproken en leiden zo tot stevig onderbouwde
adviezen die worden vertaald in nieuw of
aangepast beleid.
We doen dit in dialoog en co-creatie met
gebruikers.
We zijn een gastvrij huis. We nodigen ouders
en familie uit op verschillende gelegenheden
zoals een startmoment, een kerst- of
nieuwjaarsfeestje, een barbecue op het einde
van het schooljaar. Het geeft ons mogelijkheden
tot minder formele contacten. Dit is een keuze
van de organisatie.
Er zijn ook meer formelere contactmomenten.
Aanwezigheid van ouders of familie op

Het MPC Sint-Franciscus is een innovatieve, sociale en
familiale zorgonderneming.
We bieden professionele begeleiding aan kinderen, jongeren
en volwassenen met een beperking vanuit hedendaagse
franciscaanse waarden verbinden, gelijkwaardigheid en
respect.
In dialoog en co-creatie met vrijwilligers, medewerkers,
cliënten en hun directe omgeving werken we aan kwaliteit
van leven.
We realiseren deze doelstellingen door het creëren van
duurzame werk-en leefplekken en moedigen het initiatief
en het samenwerken van alle betrokken aan.

Jaarverslag 2019- MPC Sint-Franciscus | 5

ondersteuningsplanning wordt aangemoedigd
en geapprecieerd.
Op een gebruikersraad delen we opvattingen en
gaan we op zoek naar gezamenlijke standpunten;
het zijn werkvergaderingen. Zo kwam in cocreatie het charter rond hulpmiddelen tot
stand. We luisteren naar ervaringen van
ouders en bieden ruimte voor deelname aan
beleidsgroepen.
Samenwerken met ouders werd geaudit door de
onderwijsinspectie in de Geïntegreerde Werking
(GiW) met dit prachtige resultaat als gevolg (zie
verder in dit jaarverslag).
We doen dit in dialoog met vrijwilligers.
Er zijn 96 vrijwilligers actief. Vaak zijn het mensen
uit de directe omgeving van de initiatieven. Dit
zorgt voor vervlechting van deze initiatieven
met de buurt, de lokale gemeenschap, de
gemeente, … Onze sponsoractiviteiten hebben
vaak eenzelfde effect.
We zetten onze deuren open voor de
buitenwereld.
Professioneel
We bieden professionele hulp met een hart.
Deze organisatie gaat uit van een aantal
inhoudelijke kaders. Deze zijn sterk uitgewerkt
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en verankerd in de organisatie.
Er is aanhoudend aandacht voor opleiding van
personeel. De geleverde inspanningen zijn
groot. We doen beroep op externe organisaties,
maar steeds meer ook op interne expertise.
Professionaliteit vinden we terug in het
pedagogisch/agogisch kader én in de logistieke
en administratieve diensten. We beschikken
over gedreven medewerkers.
Kwaliteit van leven, duurzaamheid
We gaan voor kwaliteit van leven voor onze
bewoners én onze medewerkers. Duurzaamheid
is daarin een belangrijk concept. We hebben
duurzame werkplekken voor ogen voor onze
medewerkers en duurzame ondersteuning van
de cliënt en zijn netwerk. We gaan op zoek naar
meerwaarde.
Het MPC maakte de keuze om via een HR-beleid
meer aandacht te hebben voor het personeel.
In het kader van de Connection for Balance
(C4B) bevraging en in dialoog met alle teams
werden 70 aanbevelingen omgezet in acties.
Het personeelsbeleid werd onlangs tweemaal
geaudit door externe instanties.
Sociale ondernemer
In tijden van vernieuwde wetgeving omtrent
Vzw’s en vennootschappen kiest de organisatie

ervoor om een VZW – een vereniging zonder
winstoogmerk – te blijven. We keren geen winst
uit aan aandeelhouders of beheerders, maar
investeren opnieuw in personeel, infrastructuur
en nieuwe initiatieven. Dit is een ethisch heel
verantwoorde manier van ondernemen.
Volledig in overeenstemming met onze
Franciscaanse uitgangspunten heeft de
organisatie oog voor armoede bij personeel
en cliënten. Er is een solidariteitsfonds actief.
Het niet kunnen betalen van rekeningen zal
nooit een reden zijn tot het stopzetten van de
dienstverlening.

Het MPC is een waarden gedreven organisatie.
We hebben respect voor waar we vandaan
komen en bouwen er verder op. Het werk
van de zusters en de collega’s voor ons krijgt
zijn plaats. We laten ons inspireren door het
Franciscaanse gedachtengoed en trachten dit
te vertalen in een actueel kader. Streven naar
verbinding tussen mensen, relaties aangaan
vanuit gelijkwaardigheid en respect voor
verschillen zijn richtinggevende waarden.
In een nieuwe missie willen we dit alles een
plaats geven.
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DENKDAG 2019: ONDERNEMEN
IN HET MPC SINT-FRANCISCUS
Denkdag 2019, twee doelen.
Doel één, de weg duiden naar de
nieuwe missie van het centrum.
Doel twee, via een interactief
stemsysteem de mening van
onze medewerkers verkennen
en hen betrekken bij de finale
afwerking van de nieuwe missie.
In de nieuwe missie staat
vermeld dat het MPC SintFranciscus een innovatieve
zorgonderneming is.
Uit de organisatieleer weten we
ten eerste dat een organisatie
een samenspel is van mensen en
middelen en dit om een bepaald doel te bereiken.
Ten tweede weten we dat organisaties moeten ondernemen om succesvol te blijven op lange en
korte termijn. Ondernemen wordt gedefinieerd als een evenwicht zoeken tussen exploiterende en
explorerende activiteiten. Exploitatie omvat vaak activiteiten zoals verfijnen, verbeteren en updaten
van bestaande initiatieven. Exploratie is sterk gerelateerd aan innovatie, het zoeken naar totaal
nieuwe
initiatieven
door
experimenten, risico’s nemen
of het zoeken naar nieuwe
kennis. Het balanceren tussen
beide is vaak een grote
uitdaging voor organisaties.
Ten derde weten we uit de
organisatieleer dat voor de beide
activiteiten van ondernemen
verschillende
medewerkers
nodig zijn met verschillende
competenties
en
met
verschillende houdingen ten
opzichte van veranderingen.
Diversiteit
binnen
het
medewerkersbestand blijkt dan
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ook een zeer noodzakelijke sleutel te
zijn voor ondernemen.
Tenslotte weten we ook dat het de
medewerkers zijn die het karakter
van een organisatie vormen. Hun
gezamenlijke kernwaarden bevatten
namelijk het DNA van de organisatie.
Maar hoe ervaren de medewerkers
van het MPC het ondernemen of
het balanceren tussen exploratie
en exploitatie? En hoe ervaren zij
de manier waarop het centrum
innoveert? En welk type medewerker
is volgens hen tewerkgesteld in ons
centrum?
We bevroegen hen via het eerder vernoemde stemsysteem.

DNA MPC SINT-FRANCISCUS
Vernieuwend

Ondernemen
Verbeteren

Pro-actief

Updaten
Risico’s nemen

Uitdaging

Kansen zien
Ontwikkelen

Vanuit de organisatieleer en de bevraging bij
onze medewerkers mogen we aannemen dat het
MPC Sint-Franciscus een non-profit organisatie
is van arbeid en kapitaal, actief in het
aanbieden van diensten aan personen met een
beperking. Dat drie op vier medewerkers ervaart
dat het MPC noodzakelijk balanceert tussen
exploitatie en exploratie om succesvol te blijven
en een zeer proactieve houding aanneemt in

10 | Jaarverslag 2019 - MPC Sint-Franciscus

Initiatief
Exploreren

de explorerende activiteiten. Dat het MPC ook
beschikt over een zeer divers personeelsbestand,
met een meerderheid van medewerkers die
veranderingen als een uitdaging zien en hierin
initiatief nemen. En tenslotte dat al deze eerder
vernoemde kernwaarden het DNA vormen van
ons centrum. Het MPC Sint-Franciscus, een
echte zorgonderneming.

INFO VANUIT
CLIËNTENADMINISTRATIE
Het aantal cliënten

Geregistreerde aanwezigheden

In 2019 hadden 350 cliënten een begeleidingsovereenkomst met onze voorziening (gegevens
uit de Geïntegreerde Registratietool (GIR) van
het VAPH.

In 2019 gebeurden alle registraties t/m 30
september in Orbis Bewoners. Op datum van 1
september werden alle registraties gedaan in het
nieuwe Mijn Orbis Cliënten (MOC). Dit maakt dat
we voor 2019 alle gegevens met betrekking tot
DO (Dagopvang)/DB (Dagbesteding)/V (Verblijf)
en begeleidingen hebben gehaald uit de GIR
(VAPH). De cijfers voor 2018 werden echter
gehaald uit Orbis Bewoners.

-- 89 onder hen waren 18+
-- 32 cliënten vielen onder het statuut
‘Jeugdrechtbankplaatsing’
-- 7 cliënten onder het statuut ‘Maatschappelijke
noodzaak’
-- 39 cliënten startten in 2019 en 25 cliënten
verlieten de voorziening.
In vergelijking met vorig jaar stellen we vast dat
er iets minder cliënten (-15) nieuw zijn gestart,
maar er zijn ook minder cliënten die de voorziening hebben verlaten (-30).
-- van 2 cliënten moesten we met pijn in het
hart afscheid nemen.
Cliënten met een PVB binnen MFC
In de lijn van het PVF-verhaal kregen 18
cliënten in 2019 een Persoonsvolgend Budget
toegewezen.
-- 6 cliënten maakten uiteindelijk de overstap
naar een externe volwassenvoorziening
-- 3 cliënten schoven door naar ons WOC.
-- op 31/12/2019 verbleven nog 9 cliënten met
een PVB binnen het MFC.

Waar zit nu het verschil? De gegevens 2018
uit Orbis Bewoners geven alle registraties weer
die werden ingegeven in de registratietool van
Orbis Bewoners. M.a.w. ook de registraties
van de aanwezigheden van cliënten met een
PVB die binnen het MFC verbleven (maar die
niet werden geëxporteerd naar het VAPH, deze
registraties waren wel nodig voor de facturatie),
alsook alle geregistreerde begeleidingen, ook de
begeleidingen die niet in aanmerking kwamen
voor het VAPH omdat er diezelfde dag al een
andere registratie werd ingegeven.
De gegevens omtrent DO/DB/V en het aantal
begeleidingen in de tabel 2019 liggen dus
opmerkelijk lager dan deze in de tabel 2018.
Om de cijfers 2019 toch enigszins te kunnen
vergelijken met 2018 hebben we de cijfers uit
Orbis Bewoners naast deze van de GIR geplaatst
voor de periode januari tot september 2019. Voor
de periode oktober tot december 2019 konden
we dit niet, omdat we uit MOC nog niet de juiste
rapporten kunnen trekken. Daarom hebben we
gewerkt met een gemiddelde per maand en dit
geëxtrapoleerd naar een heel jaar.
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Dit leert ons het volgende:
-- Verblijf: cliënten met een PVB zorgen voor gemiddeld 160 overnachtingen per maand. Op jaarbasis
brengt ons dit op 1.760 dagen Verblijf. Tellen we deze op bij het cijfer uit de GIR, dan brengt ons
dat op 29.375 dagen Verblijf in 2019. Zijnde een toename van 284 overnachtingen in vergelijking
met 2018.

Verblijf
3000

Achsentitel

2500
2000
1500
1000

500
0
Verblijf

Januari

Februari*

Maart

April*

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

2689

2331

2335

2136

2413

2263

2210

1678

2477

2464

November December
2472

2147

Opmerking*: Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03 - Paasvakantie van 6/04 tot 22/04

Opmerking*:

Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03
Paasvakantie van 6/04 tot 22/04

Gemiddeld 160 overnachtingen per maand komen voor rekening van cliënten met een PVB binnen MFC
Op jaarbasis voor 2019 komt dat op gemiddeld 1.760 overnachtingen.
Verblijf GIR
Jän.19
2689
Feb.19
2331
Mär.19
2335
Apr.19
2136
Mai.19
2413
Jun.19
2263
Jul.19
2210
Aug.19
1678
-- Dagopvang
Sep.19
2477

Verblijf inclusief cliënten met PVB binnen MFC
2706
2440
2489
2291
2595
2441
2399
1819
(schoolaanvullend):
cliënten met een
2661

Verblijf cliënten met PVB binnen MFC
17
109
154
155
182
178
189
zorgen 141
voor gemiddeld 106 dagen
184

PVB
Dagopvang
per maand. Op jaarbasis brengt ons dit op 1.166 dagen Dagopvang. Tellen we deze op bij het cijfer
uit de GIR, dan brengt ons dat op 35.486 dagen Dagopvang in 2019. Zijnde een toename van 3.132
Gemiddeld 160 overnachtingen per maand komen voor rekening van cliënten met een PVB binnen MFC
dagen Dagopvang in vergelijking met 2018.
Op jaarbasis voor 2019 komt dat op gemiddeld 1.760 overnachtingen.
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Opmerking*: Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03 - Paasvakantie van 6/04 tot 22/04

Opmerking*:

Jän.19
Feb.19
Mär.19
Apr.19
Mai.19
Jun.19
Jul.19
Aug.19
Sep.19

Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03
Paasvakantie van 6/04 tot 22/04

Dagopvang GIR
2998,5
2613,5
2896
2924,5
2718
2606,5
3482
2832,5
2543

Dagopvang inclusief cliënten met een PVB binnen MFC
3003,5
2666,5
2979
3006,5
2786
2688
3671
2976
2687

Dagopvang cliënten met een PVB binnen MFC
5
53
83
82
68
81,5
189
143,5
144

Gemiddeld 106 dagen Dagopvang per maand komen voor rekening van cliënten met een PVB binnen MFC
Op jaarbasis voor 2019 komt dat op gemiddeld 1.166 dagen Dagopvang
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-- Dagbesteding (schoolvervangend): cliënten met een PVB zorgen voor gemiddeld 153 dagen
Dagbesteding per maand. Op jaarbasis brengt ons dit op 1.683 dagen Dagbesteding. Tellen we deze
op bij het cijfer uit de GIR, dan brengt ons dat op 15.959 dagen Dagbesteding in 2019. Zijnde een
vermindering van 1.755 dagen Dagbesteding in vergelijking met 2018. (Deze vermindering moet
gezien worden naast de toename aan Dagopvang. Een reden voor het lager aantal Dagbestedingen
kan zijn dat we in 2019, voor onze cliënten die ook gebruik maken van een PAB, enkel overal
Dagopvang hebben geregistreerd, terwijl dit in 2018 vooral Dagbesteding was.)
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Opmerking*: Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03 - Paasvakantie van 6/04 tot 22/04

Opmerking*:

Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03

Paasvakantie
6/04 tot 22/04
Gemiddeld 153
dagenvanDagbesteding
per maand komen voor rekening van cliënten met een PVB binnen
MFC. Dagbesteding
Op jaarbasis
2019 inclusief
komtcliënten
dat op
gemiddeld
1.683
dagencliënten
Dagbesteding
GIR voor
Dagbesteding
PVF binnen
MFC
Dagbesteding
PFV binnen MFC
Jän.19
1617
Feb.19
1516
Mär.19
1269,5
Apr.19
951
Mai.19
1614,5
Jun.19
1490,5
Jul.19
69
Aug.19
53,5
Sep.19
1426
-- Begeleidingen:

1634
1583,5
1356
1062
1770,5
1633
123
125,5
1960
2019

17
67,5
86,5
111
156
142,5
54
72
534
begeleidingen

In
kwamen 1.647 gepresteerde
in aanmerking voor het VAPH.
Als we nu naar het aantal geregistreerde begeleidingen kijken in Orbis Bewoners, kunnen we stellen
dat er maandelijks gemiddeld 35 geregistreerde begeleidingen niet in aanmerking komen, omdat er
Gemiddeld 153 dagen Dagbesteding per maand komen voor rekening van cliënten met een PVB binnen MFC
die dagen ook reeds andere registraties gebeurden. Dit zou willen zeggen dat we in 2019 ongeveer
Op jaarbasis voor 2019 komt dat op gemiddeld 1.683 dagen Dagbesteding
2.067 begeleidingen hebben geregistreerd in Orbis Bewoners/MOC. Vergeleken met 2018 zijn er dat
Begeleiding
345 meer.
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Opmerking*: Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03 - Paasvakantie van 6/04 tot 22/04

Opmerking*:

Krokusvakantie van 2/03 tot 10/03
Paasvakantie van 6/04 tot 22/04

Gemiddeld komen er maandelijks 35 gepresteerde begeleidingen niet in aanmerking omwille van andere
registraties diezelfde dag. (Ter info: de tabel 2018 vermeldt 1.722 begeleidingen waarvan is gebleken
begeleidingen
GIR
Geweigerde
dat erGeregistreerde
slechts 1.419
werdenMOC
aanvaard Begeleidingen
door het VAPH.
Dit maakt
dat er begeleidingen
in 2019 228 begeleidingen meer
werden aanvaard dan in 2018.)
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Mär.19
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Mai.19
Jun.19
Jul.19
Aug.19
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197
189
160
128
215
163
50
37
2019
154-
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139
134
111
101
166
126
45
31
129

58
55
49
27
49
37
5
6
25

Gemiddeld komen er maandelijks 35 gepresteerde begeleidingen niet in aanmerking omwille van andere registraties diezelfde dag.

Cliënten per doelgroep
Als we het aantal cliënten opdelen per doelgroep dan krijgen we volgend resultaat:

Licht mentaal (LM)
Matig mentaal (MM)
Zwaar mentaal (ZM)
Karaktergestoord (KG)
Motorisch A (Mot.A)
Motorisch B (Mot.B)
GES+

2018

2019

15,92 %
11,15 %
08,28 %
42,04 %
02,55 %
17,20 %
02,86 %

18,00 %
13,72 %
06,00 %
41,14 %
02,57 %
15,43 %
02,57 %

+2.08 %
+2.57 %
-2.28 %
-0.90 %
-0.29 %
-1.77 %
-0.29 %

Ook hier kunnen we voor 2019 stellen dat de verdeling ongeveer status quo blijft.
Waar we vorig jaar een lichte daling zagen bij LM en MM, zien we dit jaar weer een lichte stijging bij
deze doelgroepen. We zien ook een lichte daling bij de doelgroepen ZM en Mot. B.
Gemiddeld aantal/type vorken
De toename van het aantal dagen Dagopvang zien we hier ook vertaald in een stijging van het aantal
vorken Dagopvang.
2017
Vorken Verblijf (gemiddeld)
Vorken Dagbesteding (gemiddeld)
Vorken Dagopvang (gemiddeld)
2018
Vorken Verblijf (gemiddeld)
Vorken Dagbesteding (gemiddeld)
Vorken Dagopvang (gemiddeld)
2019
Vorken Verblijf (gemiddeld)
Vorken Dagbesteding (gemiddeld)
Vorken Dagopvang (gemiddeld)

2 tot 4
dagen/maand

2 tot 3
dagen/week

4 tot
5 dagen/week

6 tot 7
dagen/week

14
8
72

31
17
76

62
96
59

42
1
27

2 tot 4
dagen/maand

2 tot 3
dagen/week

4 tot
5 dagen/week

6 tot 7
dagen/week

14
15
78

37
16
74

62
107
61

43
4
25

2 tot 4
dagen/maand

2 tot 3
dagen/week

4 tot
5 dagen/week

6 tot 7
dagen/week

22
14
94

36
11
75

78
110
89

45
2
34

RTH
In 2019 begeleidden we in het MFC 99 cliënten onder RTH.
Goed voor een totaal van 269,224 punten (ptn). 7 cliënten kregen echter voor meer dan 8 ptn.
begeleiding. Dit overtal (20,1005 ptn) moeten we dus in mindering brengen, wat het totaal op 249,1235
ptn. brengt.
In het WOC werden 53 cliënten begeleid onder RTH. Goed voor een totaal van 180,976 ptn. Ook hier
kregen 5 cliënten voor meer dan 8 ptn. begeleiding. Als we dit overtal (13,3585 ptn.) in mindering
brengen, houden we nog 167,6175 ptn. over.
In totaal (MFC + WOC) presteerden we in 2019 450.20 RTH ptn. (inclusief overtal) of 416,741 ptn.
(exclusief overtal).
Voor Outreach presteerden we in 2019 9,90 ptn.
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CLIËNTGEGEVENS WOC
Voucherovereenkomsten – in- en uitstroom
In 2019 heeft het WOC voor 117 cliënten voucherovereenkomsten geregistreerd in de Geïntegreerde
Integratietool (GIR) van het VAPH. 18 21-jarigen in het MFC kregen een PVB beschikbaar gesteld in het
kader van de zorgcontinuering; 3 hiervan stroomden door naar onze WOC-werkingen. 6 anderen konden
met hun PVB bij een andere vergunde zorgaanbieder terecht. Dit wil zeggen dat er op 31/12/19 nog 9
personen met een PVB binnen het MFC ondersteuning kregen, in afwachting van doorstroom naar een
vergunde zorgaanbieder voor volwassenen.
Hiernaast verwelkomden we nog één externe zorgvrager met PVB binnen ons WOC.
8 voucherovereenkomsten werden in 2019 beëindigd: met 2 cliënten wegens overlijden; 6 begeleidingen werden door de cliënt gestopt; zij stapten over naar een andere zorgaanbieder.
Totaal
aantal
vouchers

2017
2018
2019

Totaal
zorg-gebonden
punten

Vouchers
zorg-continuering

100
106
117

7
8
18

2761.57
2932.643
3193,644

WOC

Vouchers
in
6
2
4

MFC

Vouchers
uit
4
8
8

Vouchers
in
7
9
18

Vouchers
uit
6
8
6

Inzet van cash-budgetten
Aantal cliënten

Persoonlijke Assistentie in kader van PVB (meerderjarigen)
Persoonlijke Assistentie in kader van PAB (minderjarigen)
PVB inkopen verblijf binnen MFC (meerderjarigen)
PAB inkopen verblijf binnen MFC (minderjarigen)
PVC Persoonsvolgende convenanten minderjarigen
IPH Intersectorale Prioritaire Hulpvragen minderjarigen
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Gestart in
2019

Stopgezet
in 2019

31/12/2019

1
6
18
2
1
3

1
0
9
1
1
2

7
18
9
5
4
4

Meerderjarigen – cashovereenkomsten binnen PVF-systeem
Binnen het WOC zijn er in 2019 7 cliënten die (een deel van) hun PVB cash inzetten voor de inkoop
van ondersteuning. Een cliënt beëindigde zijn overeenkomst, maar we verwelkomden ook een nieuwe
cliënt waardoor het totaalaantal gelijk blijft.
Welke ondersteuning wordt hiermee dan ingekocht?
2 cliënten vragen ons om via hun budget een familielid tewerk te stellen als persoonlijk assistent.
Hierbij bieden wij als organisatie dus hoofdzakelijk beperkte administratieve ondersteuning (personeelsadministratie). Deze ondersteuning wordt geboden via onze mobiele teams.
De andere cliënten vragen ons vooral om persoonlijke assistentie te bieden. Bij de meesten gaat dit om
beperkte persoonlijke assistentie bij vrijetijdsbesteding of culturele activiteiten.
Eén cliënte vraagt om intensieve persoonlijke assistentie bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
RTH-cliënten binnen het WOC
Het MPC Sint-Franciscus is door het VAPH erkend als aanbieder van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Hiermee willen wij tegemoetkomen aan vragen van cliënten met een minder grote ondersteuningsnood.
Dit kan in al onze werkingen, en voor de modules dagondersteuning, woonondersteuning en mobiele
of ambulante begeleidingen.
Via ons RTH-aanbod hebben wij in 2019 aan 54 meerderjarige cliënten ondersteuning geboden; daarnaast vonden ook 2 minderjarigen in onze werking een RTH-aanbod.
Overzicht per regio en per module
Regio
Asse
Brussel
Pajottenland

Aantal
cliënten

Woonondersteuning

Dagondersteuning

Begeleiding

Aantal
ingezette
punten

12
30
12

1
1
1

8
0
1

4
29
10

44,4165
86,0795
44,7455

In de regio Asse zien we de RTH-cliënten vooral gebruik maken van ons dagbestedingsaanbod in Hoeve
Heierveld. Voor sommigen is dit een beperkt aanbod in afwachting van de toekenning en terbeschikkingstelling van hun PVB. Hier vinden we ook 2 minderjarigen die RTH-middelen benutten voor schoolvervangende dagbesteding.
In de regio Brussel bieden we het grootste aantal cliënten RTH-ondersteuning, vooral mobiele of ambulante begeleiding. In een aantal gevallen is dit zeer beperkt of van zeer korte duur geweest. Bij een
aantal heeft deze begeleiding een meer structureel karakter. Drie cliënten kunnen intensiever begeleid
worden, omdat zij in ons co-housingproject Stassart gehuisvest zijn. Eén cliënt hebben we kortdurende
woonondersteuning geboden in Ter Linde Anderlecht.
In de regio Pajottenland zien we vooral mobiele en ambulante begeleidingen onder RTH-ondersteuning. De meeste van deze begeleidingen hebben ook een structureel karakter. D.w.z. dat er regelmatig
ondersteuning geboden wordt, maar met een minder hoge frequentie. Daarnaast werd er één cliënt
kortdurend woonondersteuning geboden in De Ketelberg Lennik. Eén cliënt sluit in kader van RTH-ondersteuning regelmatig aan bij onze dagactiviteiten in De Stroom.
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MEDEWERKERS IN 2019
DOORLICHTING
GEÏNTEGREERDE WERKING
In mei werden de lagere school en de GiW aan een onderwijsinspectie onderworpen. Vooral voor de GiW
was dit een zeer spannende ervaring. Het onderwijs dat we aanbieden in onze GiW is zeer bijzonder en
specifiek, een doorlichting door een inspectie vanuit onderwijs was de ideale toetssteen om na te gaan
waar we stonden.
We werden op vier ontwikkelingsschalen beoordeeld. Kwaliteitsontwikkeling, onderwijsleerpraktijk,
personeelsbeleid/ professionalisering en bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Elke ontwikkelingsschaal is ook nog eens onderverdeeld in verschillende onderdelen. Het inspectieteam hanteert een
kleurcode om aan te geven op welk niveau de werking zich situeert. Er zijn vier niveaus van beoordeling:
1. beneden de verwachting: er zijn meerdere essentiële elementen die voor verbetering vatbaar zijn
(rood).
2. benadert de verwachting: er zijn naast sterke punten ook nog meerdere punten ter verbetering.
Daardoor komt het geheel nog niet tegemoet aan de verwachting (oranje).
3. volgens de verwachting: er zijn veel sterke punten en geen belangrijke punten of gebieden ter
verbetering. Het geheel komt tegemoet aan de verwachting (groen).
4. overstijgt de verwachting: er zijn veel sterke punten, met inbegrip van significante voorbeelden
van goede praktijk (blauw).
Naast de uitstekende scores waren er ook nog twee werkpunten waarmee we aan de slag moeten op het
niveau van de inschrijvingsprocedure voor de kleuterwerkingen en de inhoud van het schoolreglement.
Onnodig te zeggen dat we enorm fier zijn op dit resultaat en dat de ontlading aan het einde van de
inspectieweek groot was. Gelukkig hebben we dan onze ‘Bar Francine’ waar we samen konden debriefen
en het glas konden heffen op deze prestatie.
Dit resultaat hebben we echt verdiend. We werken al vele jaren zeer hard aan het concept GiW. Elke dag
opnieuw gezocht naar goede manieren van lesgeven, ons bijgeschoold in methodieken en theorieën,
praktijk en theorie verbonden om telkens weer het beste aanbod te kunnen geven aan onze leerlingen.
We mogen ons terecht een voorbeeld van goede praktijk noemen. Nu hebben we de opdracht om onze
werkpunten aan te pakken en het goede resultaat op de verschillende ontwikkelingsschalen te borgen.
We gaan vooral niet teren op ons succes, maar we blijven innoveren en investeren in deze vorm van
onderwijs, waar we zo hard in geloven.
Kathleen Van Nuffel
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Coaching en beoordeling

Professionalisering
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Planning materiële leeromgeving en
onderwijsorganisatie

Leer- en leefklimaat

Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod

Evaluatie van de leerlingenvorderingen

Evaluatie van de handelingsplanning
op leerlingenniveau

Pedagogische-didactische
planning

Selectie op maat

Doelenkader

Bepalen van specifieke opvoedingsen onderwijsbehoeften

Gegevensverzameling

Onderwijsleerpraktijk

Selectie en aanwerving

Aanvangsbegeleiding

Personeelsbeleid en professionalisering

Systematische evaluatie van de kwaliteit

Betrouwbare evaluatie van
de kwaliteit

Borgen en bijsturen

Ondersteuning

Planning en uitvoering

Onderwijskundig beleid

Organisatiebeleid

Visie en strategisch beleid

Kwaliteitsontwikkeling

Systematische en
betrouwbare evaluatie

Borgen en bijsturen

Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Hieronder de score die we met onze GiW hebben behaald.

MEDEWERKERS IN 2019
EMPLOYER BRANDING
Employer branding gaat niet alleen om het aantrekken van nieuw personeel, maar ook om het behouden van je huidige personeel.
Om te weten te komen waarom medewerkers bij ons willen blijven werken, vroegen we hen waarom het
zo leuk vertoeven is in ons centrum. Zij lieten ons weten dat…
-- Het MPC voelt als een groot dorp eens je er een tijd werkt.
-- De flexibiliteit in 2 richtingen werkt.
-- Je werkt onder een duidelijke visie, die ook duidelijk gecommuniceerd wordt naar begeleiders.
-- Je jezelf kan zijn, je talenten kan laten zien en ontwikkelen.
-- Je werkt voor een grote organisatie met veel interne knowhow.
-- Je er de vrijheid en de mogelijkheid krijgt om zelfstandig aan de slag te gaan.
-- In de mate van het mogelijke er steeds gekeken wordt om het werk zo aangenaam en draagbaar
mogelijk te houden.
-- De directeur of leidinggevenden veel mensen bij naam kent, wat maakt dat je je geen nummer voelt.
Om nieuw personeel aan te trekken spelen we bovendien met de idee om onze vacatures op te smukken
en ons nog meer te profileren via sociale media. We kregen dan ook een zeer uitbundige en energieke
foto toegestuurd van de medewerkers van de afdeling van Anjes. Bedankt collega’s.
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WORKSHOPS
DENKDAGEN 2019
Tijdens de denkdagen organiseerden we in de namiddag workshops voor en door eigen
personeelsleden; het betreft dus werk van eigen bodem.
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DONDERDAG 10 OKTOBER 2019 - SESSIE 1: 13U30-14U45
Wat

Wandelcoaching
Rondleiding:personeelsdienst
Beleidsgroep agressie/permanentie en
interventieteam
Vrijheidsbeperkende maatregelen
E-bike toer langs Doorstromingshuis,
Amerikaweg, Pamel, Gasthuisstraat
Brussel in de kijker: TLA, stassart, Toop,
Rijtak
Rechten van de minderjarigen
Asschekoeken bakken op hoeve heierveld
Therapeutische dienst: tekeningen/
belevingsonderzoek
Dagbesteding minder- en meerderjarigen in
de stroom
In gesprek met ouders
In gesprek met de RVB
Ontspanningsdienst: creatieve expressie:
muziek en improvisatie
Gedragsgericht interview
Werkgroep zingeving

wie

aantal

Kris Van den Winckel, Anjes Van
Vaerenbergh, Lieve Jutten
Sarah Everaert - personeelsdienst

10

Robin Lienaert

15

Dr. Rooseleer, Sofie Deconinck

15

Roeland Deriemaecker, Rik Decoene

16

Lucas Hendrickx

11

Kathleen Van Driessche
Jan Coussens

12
11

Tine Van Wouwe, Bert De lange

12

Annelien Van Kerckhove

11

Elke De Bruyckere
Paul Ongenaert

12
2

Klaas Keymolen

10

Carolien Vandeplas
Evy Detri
Totaal aantal deelnemers:

17

11
8
137

DONDERDAG 10 OKTOBER 2019 - SESSIE 2: 15U15-16U30
Wat

Rondleiding: cliëntenadministratie/
administratie WOC
Beleidsgroep agressie/permanentie en
interventieteam
Therapeutische dienst: danstherapie/
belevingsonderzoek
Minderjarigen-meerderjarigen:
transitiebegeleiders
Dagbesteding minder- en meerderjarigen in
de stroom
In gesprek met ouders
Zorgregisseurs
Ondersteunde communicatie:
Vrijwilligerswerking
NVR: kartrekkers
Kwaliteit van leven
Internationaal
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wie

aantal

Sarah Everaert - cliëntenadministratie

7

Robin Lienaert

13

Cristel Desmedt, Tine Van Wouwe, Bert De
Lange

11

Marlies Opsomer, Roeland Deriemaecker

15

Annelien Van Kerckhove

8

Elke De Bruyckere
Pia Wurzer, Rik Decoene
Annemie De Bolle, Karolien De Backer
Griet De Leeuw
Elke De Groote
An Sarens
Debbie Ponnet, Veerle Van Tuyne
Totaal aantal deelnemers:

10
9
7
5
9
11
10
115

VRIJDAG 11 OKTOBER 2019 - SESSIE 1: 13U30-14U45
Wat

Wandelcoaching
Rondleiding:schrijnwerkerij/keuken
Beleidsgroep agressie/permanentie en
interventieteam
Vrijheidsbeperkende maatregelen
E-bike toer langs Doorstromingshuis,
Amerikaweg, Pamel, Gasthuisstraat
Brussel in de kijker: TLA, stassart, Toop,
Rijtak
Asschekoeken bakken op hoeve heierveld
Therapeutische dienst: tekeningen/
belevingsonderzoek
Dagbesteding minder- en meerderjarigen in
de stroom
In gesprek met ouders
In gesprek met de RVB
Ervaringsparcours autisme
Ontspanningsdienst: creatieve expressie:
muziek en improvisatie
Gedragsgericht interview
Werkgroep zingeving

wie

Kris Van den Winckel, Anjes Van
Vaerenbergh, Lieve Jutten
Sarah Everaert

aantal

14
10

Robin Lienaert

6

Dr. Rooseleer, Sofie Deconinck

10

Roeland Deriemaecker, Rik Decoene

13

Lucas Hendrickx

7

Jan Coussens

9

Tine Van Wouwe, Cristel Desmedt

11

Annelien Van Kerckhove

8

Elke De Bruyckere
Paul Ongenaert
Kathleen Van Driessche

7
6
12

Klaas Keymolen

10

Carolien Vandeplas
Evy Detri
Totaal aantal deelnemers:

11
8
113

VRIJDAG 11 OKTOBER 2019 - SESSIE 2: 15U15-16U30
Wat

wie

aantal

HR Scan
Beleidsgroep agressie/permanentie en
interventieteam
Dagbesteding minder- en meerderjarigen in
de stroom
In gesprek met ouders
Zorgregisseurs
Vrijwilligerswerking
NVR: kartrekkers
Internationaal
Mentemo spel
NVR: kartrekkers
Kwaliteit van leven
Internationaal

Yves De Paepe

3

Robin Lienaert

14

Annelien Van Kerckhove

9

Elke De Bruyckere
Pia Wurzer, Rik Decoene
Griet De Leeuw
Elke De Groote
Debbie Ponnet, Veerle Van Tuyne
Elias Vanderoost, Joris Van Camp
Elke De Groote
An Sarens
Debbie Ponnet, Veerle Van Tuyne
Totaal aantal deelnemers:

11
5
6
8
5
8
9
11
10
69
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HR-SCAN
HRWijs (Verso) ontwikkelde een handig instrument
om het personeelsbeleid van een organisatie in
kaart te brengen, de HR-scan.
Deze HR-scan is opgebouwd met een aantal concrete
stellingen (thema’s zoals werving en selectie,
functieprofiel, diversiteit, structuur, welzijn, …),
waardoor een organisatie een beeld krijgt of het
personeelsbeleid op punt staat en waar eventueel
nog verbetering mogelijk is.

Enkele voorbeeldstellingen zijn:
-- Mijn organisatie heeft een duidelijke, begrijpbare missie/visietekst of opdrachtverklaring.
-- Mijn leidinggevende is een bekwame leidinggevende.
-- Er is een goede doorstroming van informatie van leidinggevenden en directie naar medewerkers.
-- Voor mijn functie bestaat er een lijst van taken en verantwoordelijkheden (functieprofiel).
-- Er zijn vaste procedures voor de selectie van nieuwe medewerkers.
-- Mijn leidinggevende evalueert mijn functioneren op regelmatige basis.
-- Ik voel me verbonden met mijn werk en collega’s.
Begin 2019 werd dus een online bevraging uitgerold. 114 medewerkers van het MPC Sint-Franciscus
participeerden.
Op vrijdag 29 maart kwamen Fatma en Mieke vanuit HRWijs de resultaten bespreken met de beleidsgroep
C4B (beleidsgroep).
De resultaten werden door beiden samengevat in een “zeer groen huis”.

Algemene tevredenheid
7,201754386

Organisatiestructuur,
functie- en
competentieprofielen

3,31

werving, selectie en
onthaal van nieuwe
medewerkers

3,19

Functioneren en
evalueren

3,16

Leren en
ontwikkelen

3,08

Welzijn en
werkbaar werk

3,21

Diversiteit

3,01

Interne communicatie en participatie

3,10

Leiderschap

3,23

Strategische aanpak van het medewerkersbeleid

3,27
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“Volgens HRwijs en de HRscan scoort het MPC Sint-Franciscus dan ook zeer goed op alle vlakken.
Strategische aanpak van het medewerkersbeleid en organisatiestructuur, functie- en competentieprofielen kregen de hoogste scores. De algemene tevredenheid scoort ook goed. De thema’s
‘diversiteit’ (3,01) en ‘leren en ontwikkelen’ (3,08) scoren (hoewel ook goed) het minst. Het thema
‘welzijn en werkbaar werk’ werd in de bevraging het vaakst aangehaald als prioriteit om rond te
werken. Hoewel dit thema een hoge score kreeg, kwam ook hier vanuit de respondenten van de
bevraging een aanvoelen dat (verder) inzetten hierop zinvol is. Naast thema ‘welzijn en werkbaar
werk’ kwam ook een ander aandachtthema naar boven, met name ‘interne communicatie en participatie’. De respondenten gaven aan dat de efficiëntie van de communicatie omhoog moet.”
Medewerkers kregen daarnaast de vrije ruimte tot het formuleren van verdere suggesties of opmerkingen. Enkelen op een rij:
“Vanuit een positieve formulering mensen in hun kracht zetten en werkpunten durven aangeven
vind ik belangrijk. Bewustmaking en bewustwording geven ruimte tot persoonlijke groei!”
“Wettelijk uurrooster zorgt soms eerder voor een negatieve balans.”
“Rond onthaal van begeleiders zouden we per leefgroep moeten uitwerken wat er in die groep
nodig is en hoe we dat waarmaken.”
“Vlotte vervanging van collega’s bij ziekte of verlof zodat medewerkers balans werk-privé beter
kunnen bewaren en er minder flexibiliteit wordt verwacht (en dan spreek ik vooral over begeleiders, niet over staf).”
“Evaluatie van elke medewerker is belangrijk, durven benoemen wat niet goed loopt is niet altijd
gemakkelijk. Een haalbaar uurrooster opstellen binnen het wettelijke lijkt bij ons onmogelijk. Balans werk-privé is dan niet meer in evenwicht en dat zorgt voor negatieve gevolgen zoals ziekte,
opgebrand zijn, ...”
“Tussen leidinggevenden onderling ligt er een goede communicatie. De communicatie naar de
medewerkers toe kan beter. Er wordt geluisterd, maar weinig gehandeld, dat maakt het spreken
over … niet bevorderlijk.”
“Het steeds groter worden van de organisatie en de afdelingen en de verandering in wetgeving
maakt het geheel complexer en onoverzichtelijker.”
“De toekomst in de sector voor aanwervingen personeel zal druk ondervinden. Hoe er in de toekomst wordt geadverteerd en gesolliciteerd zal een strategischere aanpak vereisen.”
“Blijven zorg dragen voor de medewerkers, het wordt voor hen soms zwaar om meer te moeten
doen met evenveel of minder middelen.”
Achteraf beschouwd hebben de resultaten van deze HRscan enerzijds tot een kort euforisch moment
geleid. Een groen huis, WAUW. We meenden dat we goed bezig waren. We waren sterk opgeschoten, blij
en misschien zelfs voorzichtig voldaan. Anderzijds werd het de beleidsgroep C4B ook zeer snel duidelijk
dat er nog werk aan de winkel is.
Daarom doen we ook in 2020 verder met de beleidsgroep C4B en de ontwikkeling van een strategisch
personeelsbeleid.
Er is dan ook geen lift naar succes.
In Sint-Franciscus nemen wij de trap.
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ONZE 438
MEDEWERKERS

2019

9,6 49,40%

jaar is de gemiddelde diensttijd

heeft een bachelordiploma

56,90% 71,50% 26,70%
werkt deeltijds

is begeleidend personeel

zijn ouder dan 50 jaar

73,70% 39,4 1,80%
is vrouwelijk

is de gemiddelde leeftijd

1,60% 372

heeft een arbeidshandicap

21877

uren opleiding werden gevolgd

werknemers hebben een
contract onbepaalde duur

59

werknemers zijn al meer dan 20
jaar bij ons tewerkgesteld

92 15,80%

gemiddelde bradford score
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heeft een migratieachtergrond

vroeg een thematisch verlof aan

PSYCHODYNAMISCH JAAR 2019
Psychodynamisch jaar 2019: begeleiden gebeurt
binnen de relatie tussen de cliënt en de begeleider,
therapeut, gezinsbegeleider, ….
Een paar jaar geleden had de stuurgroep NVR
(Non Violent Resistance) het briljante idee om het
gedachtengoed rond geweldloos verzet en nieuwe
autoriteit wat nieuw leven in te blazen door een
aantal pioniers uit Israël uit te nodigen naar België.
Een deel van onze begeleiders werden gedurende
een week ondergedompeld in een geweldloos bad en
iedereen werd uitgenodigd op een avondlezing en een
afsluitende interne studiedag.
Deze gebeurtenissen maakten bij een aantal
zorgcoördinatoren en therapeuten het verlangen
wakker om ook het psychodynamisch denken een
boost te geven. Er werd budget aangevraagd bij en
goedgekeurd door de vormingscel en het denken kon
beginnen.
Een groepje zorgcoördinatoren en therapeuten, met
vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen,
minderjarigen en volwassenen, kwam samen om
te brainstormen. De keuze werd gemaakt om een
breed aanbod te doen, waarbij voor de verschillende
doelgroepen activiteiten rond psychodynamisch
denken zouden worden georganiseerd, zo goed
mogelijk aansluitend bij de noden van die specifieke
doelgroep cliënten of personeelsgroep die voor hun
begeleiding instaat.
Doorheen het plannen van de activiteiten kwam de vraag
vanuit begeleiders en staf om het psychodynamisch
jaar te verlengen naar psychodynamisch twee jaar. Dit
om de input van informatie te laten bezinken en te
laten verankeren vooraleer er opnieuw een ander ‘…
jaar’ gelanceerd wordt (ik kan al verklappen dat het
volgende het ‘autismejaar’ zal zijn!). Tegelijk kwam ook
de vraag om de timing van het psychodynamisch jaar
te linken aan een schooljaar i.p.v. een kalenderjaar,
dit om deelname vanuit de GiW’s te vergemakkelijken.
De coronacrisis dwingt ons nu na te denken of we dit
jaar nog verder verlengen of een aantal activiteiten
niet meer laten doorgaan. Dit is op het moment van
dit schrijven nog een open einde.
En wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan?
Dankzij het budget dat ter beschikking werd gesteld,
konden we externe ‘experten’ inschakelen.
Onze keuze viel allereerst op Erik De Belie, ex-collega
en stilaan een autoriteit op vlak van psychodynamisch
denken. In het bijzonder legde Erik zich toe op het
concept wederzijdse emotionele beschikbaarheid. Wat
ons daarin het meeste aanspreekt, is het aspect van het
wederzijdse: Erik helpt niet enkel bij het kijken naar
helpende beeldvorming (Hoe zit een cliënt in elkaar?

Wat heeft hij/zij nodig?), maar ook naar de draagkracht
en het vermogen van de begeleider om te voelen en te
denken (Hoe kan je via coaching de begeleider helpen
om meer ademruimte te vinden in het werken met de
cliënten? Hoe kunnen we begeleiders helpen om ten
volle gebruik te kunnen maken van hun krachten,
kennis en vaardigheden?).
Het model van Erik verbindt voor ons de twee thema’s
waar we als zorgcoördinatoren en therapeuten, maar ook
als coördinatoren, teamcoaches en gezinsbegeleiders
mee bezig zijn: enerzijds de emotionele ontwikkeling
van de cliënten, anderzijds het coachen van de
begeleiders.
Concreet nam Erik een groep van 20 zorgcoördinatoren,
gezinsbegeleiders, therapeuten en coördinatoren mee
in zijn coachingsmodel gedurende een vorming van
anderhalve dag.
Binnen het WOC werd gekozen voor de methodiek van
casusbesprekingen. Erik nam dit dan ook ter harte:
in elk van de drie werkingen werd een halve dag
casusbespreking gepland. Deze besprekingen werden
eveneens voorafgegaan door een studiedag, waarin
Erik zijn model als geheel voorstelde aan alle staf en
begeleiders van WOC die aan de casusbesprekingen
zouden deelnemen.
De input van Erik werd ervaren als herkenbaar en
prikkelend om verder mee te werken. We beschouwen
het als zaadjes die geplant zijn, maar waar we zelf
werk hebben om ze te verzorgen zodat ze niet verloren
gaan maar uitgroeien tot een mooie ‘oogst’. Een tweede
‘expert’ die van buitenaf in onze organisatie werd
binnengehaald is Ann Verhaert. Met haar methodiek
van babyobservatie (voor ons vertaald naar twee
groepen van 6 à 7 personen, waarbij in de ene groep
een baby moet worden geobserveerd, in de andere groep
een cliënt), gekoppeld aan supervisiesessies, helpt
ze mensen bewust te worden van wat er relationeel
gebeurt op non-verbaal niveau. Tot onze blijdschap
zagen we heel wat geïnteresseerden, ondanks de
grote tijdsinvestering van deze groep. Ervaringen
kunnen we jammer genoeg nog niet delen, aangezien
de sessies nog niet zijn afgelopen en als gevolg van
coronamaatregelen ook voor onbepaalde tijd on hold
zijn gezet.
Tenslotte dromen we nog van een leesgroep en een
aantal thematische filmavonden met inleiding en
eventueel nabespreking in caféformule. Afhankelijk
van de tijd die we nog ter beschikking krijgen vanuit
het standpunt van psychodynamisch jaar, zullen we
dit nog kunnen waarmaken of niet meer… We hopen
in ieder geval van wel, want de boost is voelbaar, dus
ons doel wordt bereikt!
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VORMINGSINITIATIEVEN

Sinds enkele jaren is er een daling van het
vormingsbudget in ons centrum vast te stellen.
Daar waar we in 2016 nog 89.934,67 euro
uitgaven aan vorming, gaven we in 2018 maar
66.538,84 euro uit.
Ook dit jaar is een verdere daling merkbaar.
Het vormingsbudget bedroeg 72.841,53 euro,
maar hier zit de organisatie van 2 denkdagen
in vervat.
Deze verdere daling is te verklaren vanuit enkele
belangrijke HR-initiatieven, met als direct
gevolg een sterke daling in het volgen van
externe betalende studiedagen of opleidingen.
Ten eerste werd door de vormingscel en vanuit
de decentrale afdeling vormingsplannen
een verhoogde organisatie van een intern
vormingsaanbod door interne medewerkers
uitgewerkt. Een greep uit het interne
vormingsaanbod 2019.
1. Opleiding Excel for (not) beginners door
Sam Vijvermans (ICT-medewerker)
2. Persoonlijkheidsstoornis Borderline bij
(jong) volwassenen met een verstandelijke
beperking door Dr. Rooseleer
3. Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking
door Dr. Denayer
4. Hef- en tiltechnieken door Griet
Vanderschueren
5. Teamtechnieken door Robin Lienard
Ten tweede werd er meer ingezet op centraal
georganiseerde vormingen door externe
organisaties voor grote groepen of voor
specifieke beroepsgroepen. Enkele initiatieven
zijn:
1. EHBO
2. Wederzijdse emotionele beschikbaarheid
3. Autisme
4. Coachen van individuele medewerkers
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Ten derde werden medewerkers opgeroepen
om meer gebruik te maken van de gratis
opleidingen vanuit VIVO. Ook hier een greep uit
de inschrijvingen in 2019:
1. Mentoren opleiding
2. Sterker op het werk door verbindende
communicatie
3. Personeelsgesprekken voeren
4. Conflict coaching
5. Selectiegesprek:
het
gedragsgerichte
interview
6. Train de trainer in seksualiteit en relaties bij
mensen met een verstandelijke beperking
Tenslotte kunnen we ons nog de vraag stellen
waar onze medewerkers, naast het interne
aanbod, zoal op zoek gaan op de externe
vormingsmarkt in 2019? Enkele inschrijvingen:
1. Verontrusting
2. (Co)housing first!’ Over kleinschalige
wooneenheden
3. Vrijwilligerswet en -verzekering
4. De impact van het nieuwe wetboek
vennootschappen en verenigingen op de
publieke sector
5. Stressmanagement
6. All about the money. Leidt financiële regie
tot maatschappelijke deelname?
7. Voeding en prematuriteit
8. Basismodule krachtgerichte gesprekken

VRIJWILLIGERSGEZONDE
ORGANISATIE
Een vrijwilligersgezonde organisatie: focus op
rekruteren en onthaal!
In
het
voorjaar
kregen
we
als
vrijwilligerscoördinator de kans om een vorming
te volgen rond vrijwilligersgezonde organisaties.
Dit inspireerde ons om een jaarlang vooral in
te zetten op rekrutering en onthaal van
vrijwilligers.
Tijdens het boerderijfeest gingen we op zoek
naar talenten en konden we ons aanbod van de
vele vragen naar vrijwilligers onder de aandacht
brengen.
In dit kader namen we ook contact op met
de gemeente Roosdaal. Wat begon met een
vraag om onze vrijwilligersoproep regelmatig
te publiceren op de website van de gemeente
mondde uit in een heus vrijwilligersplatform.
De vraag naar vrijwilligers van voorzieningen
en verenigingen en het aanbod van vrijwillige
helpers ontmoeten elkaar vanaf nu op het
wereldwijde web.
Tijdens de warmste week maakten we
gebruik van de nationale belangstelling voor
vrijwilligerswerk.
De
ontspanningsdienst
organiseerde een kerstbelevingswandeling met
een aantal vrijwilligers. En ja, een aantal onder
hen kreeg de smaak te pakken en is bereid in de
toekomst zijn steentje bij te dragen.
We maakten dit jaar ook werk van een degelijk
onthaal.
Kandidaat-vrijwilligers
worden
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en
ontvangen dan een map met nuttige informatie.
“Hallo, ik ben een 4-tal weken geleden bij jou
langs geweest voor een kennismakingsgesprek

om te starten in jullie instelling. Na wat
overleg kreeg ik van jou de fiat om te starten ‘s
vrijdagsmiddags in huis Joachim afdeling Oase.
Ik ben ondertussen al 2 x geweest en het bevalt
me uitstekend, echt wat ik wou vinden!
Dat wou ik je toch eens laten weten, omdat je
ook gezegd had dat er nog papieren moesten in
orde gemaakt worden om mij te laten registeren
als officiële vrijwilliger en in orde te zijn met de
verzekering, ook al hoop ik van harte van hier
nooit een beroep te moeten opdoen.
Jou wil ik alvast bedanken voor de goede
ontvangst toen en de uitleg over de vele
mogelijkheden binnen het MPC St-Franciscus “
De energie die vrijwilligers binnenbrengen geeft
ons vleugels. Ze kregen een expliciete plaats in
onze nieuwe missie. Onze wens voor 2020 is oog
en oor te hebben voor hun inbreng, advies of
frisse kijk op de werkelijkheid.
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ARMOEDEBELEID EN
WEGGEEFCARAVAN
Binnen het MPC hebben we een ruime traditie
in het bezig zijn rond pastoraal/spiritualiteit/
zingeving. Reeds enkele jaren krijgen we binnen
de werkgroep van de directies MPC en scholen
het mandaat om het jaarthema te bepalen. Dit
proberen we te doen op basis van dingen die
leven binnen onze organisaties.
De armoedecijfers in België zijn hoog en blijven
zelfs stijgen. Wij zien deze cijfers binnen onze
organisaties zeker bevestigd. Meer nog: we
hebben een groot aantal kinderen en jongeren
die uit gezinnen in armoede komen. Ook binnen
onze volwassenwerkingen zien we dat er heel
wat mensen zijn die met de armoedegrens
flirten.
Vandaar vonden we het passend om het
jaarthema armoede te lanceren bij onze
denkdagen in oktober.
Wat doen we nu al binnen onze organisatie?
Bij de start van PVF in 2017 startten we een
solidariteitsfonds op. Dit solidariteitsfonds
kan aangesproken worden om voor cliënten
die het echt moeilijk hebben, een financiële
ondersteuning te geven.
In een periode van 2 jaar (februari 2018
tot februari 2020) werden voor 24.227 euro
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aan tussenkomsten
solidariteitsfonds.

verleend

vanuit

het

We startten een beleidsgroep armoede op die
de komende 2 jaar mee richting zal geven aan
de organisatie. In deze beleidsgroep kiezen
we ervoor om een ervaringsdeskundige te
betrekken. We hopen, bij het toetsen van een
aantal adviezen, onze eigen ouders of cliënten
in armoede te kunnen betrekken.
Op 1 december openden we, samen met Het
huis van het kind Pajottenland en met KVLV (nu
Ferm), een weggeefcaravan.
Deze weggeefcaravan werd in een week
door engagement van velen (werkmannen,
vrijwilligers, gevers, ...) omgetoverd van een
gewone campingcaravan tot een mooie plek
aan het sportcomplex waar elke bezoeker kan
binnenstappen om te bekijken of hij of zij iets
kan gebruiken of om er iets in te zetten dat hij
of zij niet meer nodig heeft. Dit alles niet alleen
in het kader van armoedebeleid, maar het is ook
onze bijdrage aan een duurzame wereld.
Ondertussen hebben we een ploeg van mensen
die mee zorg draagt voor de caravan.
Ga zeker eens een kijkje nemen!

BESPARINGEN IN DE
SECTOR EN IN HET MPC
Binnen de eerste 6 weken na haar aantreden besliste de nieuwe Vlaamse Regering een aantal
besparingsmaatregelen door te voeren die een direct effect hebben op onze dienstverlening.
Hierbij gaat het om volgende besparingen:
-- De organisatie-gebonden middelen worden tegen 2022 verlaagd van 21,18% naar 16,18%. Voor
het jaar 2020 zal het percentage 19,40% van toepassing zijn. Voor het jaar 2021 wordt dit 17,85%.
Vanaf het jaar 2022 wordt dit 16,18%.
-- De niet-indexering van de werkingsmiddelen voor de hele regeerperiode.
Hieronder vind je een overzicht van alle besparingen die sinds 2012 hebben plaatsgevonden. Het totale
bedrag van 718.242€ komt overeen met ongeveer 13 voltijdse medewerkers. De besparingen in 2020
met ongeveer 1,5 medewerkers. Middelen die we hard nodig hebben om onze missie waar te maken:
zorgen voor kwaliteit van leven voor onze cliënten én hun context en onze medewerkers.

Besparingen van de overheid in het MPC
Niet indexeren werkingsmiddelen MFC
1,07% personele middelen MPC
1,07% werkingsmiddelen MPC
5% organisatie-gebonden punten WOC
Correctiefase 2 PVF

in €

van 2012
tot 2024
2015
2015
2020
2027

in
punten

390.000
149.286
25.500
137.610
15.846
718.242

in 2020

30.000
179
165
19

45.870
75.870
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PVF EN DE CORRECTIEFASES
Op 1 januari 2017 maakten we binnen het Woonen Ondersteuningscentrum de overstap naar de
Persoonsvolgende Financiering.
Op basis van een eigen inschaling en het
zorggebruik in 2016 kregen onze toenmalige
bewoners en cliënten een eigen PVB toegewezen,
waarmee de zorg en ondersteuning die ze toen
kregen, zou kunnen verdergezet worden.
Helaas waren er op dat moment niet genoeg
middelen om al die PVB’s te realiseren. Het globale
budget werd immers bevroren op het niveau van
2016 en dit vertaalde zich in de “kaasschaaf”. Elke
vergunde zorgaanbieder kreeg – alle budgetten van
cliënten en bewoners samen – evenveel middelen
als in 2016 en het tekort werd evenredig over de
budgetten van alle cliënten verdeeld.
Gevolg hiervan was dat het MPC Sint-Franciscus
voor zijn meerderjarigen in 2017 slechts 80.13%
van de middelen beschikbaar kreeg waarop onze
cliënten volgens hun inschaling recht zouden
gehad hebben. Het principe van gelijke budgetten
voor gelijke ondersteuningsnoden kwam hiermee
op de helling. Immers cliënt X kreeg – ondanks een
gelijke inschaling en ondersteuningsnood – meer
of minder budget dan cliënt Y, alleen omdat hij
die ondersteuning van een andere zorgaanbieder
kreeg.
Zowel door gebruikersorganisaties als door vergunde
zorgaanbieders werd hiertegen geprotesteerd,
waarop de overheid met een correctieplan kwam
om de budgetten correct te herverdelen op basis
van ondersteuningsnoden. Dit moest evenwel
budgetneutraal gebeuren, wat wil zeggen dat er
bij een aantal cliënten middelen zouden bijkomen,
die bij anderen in mindering gebracht worden.
De correctie gebeurde in twee fases.
Correctiefase 1 ging in op 1 juli 2018. Hierbij kregen
vergunde zorgaanbieders die in totaal minder dan
85% van de middelen beschikbaar hadden, een
correctie tot die 85%, wat voor ons overeenkwam
met een verhoging met in totaal 164.75 zorg
gebonden punten. Dit werd weer evenredig
verdeeld over de budgetten van de cliënten die in
2016 al door de voorziening ondersteund werden.
Correctiefase 2 wilde de individuele herverdeling
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van de budgetten corrigeren. Hiertoe werden alle
cliënten (van 2016) opnieuw ingeschaald, deze keer
volgens een bijgestuurde en aangepaste methode,
waarbij iedere cliënt eind september een nieuw
PVB toegewezen kreeg. Voor een aantal cliënten
betekende dit een verhoging, voor anderen een
verlaging van hun budget, voor sommigen toch wel
een substantiële wijziging.
Om de consequenties van deze correcties goed te
kunnen opvangen, worden de correcties verspreid
in de tijd. Correcties tot + of – 15% van het PVB
zullen gespreid worden over 4 jaar en zullen dus
pas op 1 januari 2023 voltooid zijn. Correcties van
meer dan 15% van het PVB worden gespreid over
5 jaar, correcties van meer dan 20% over 8 jaar
en zullen dus uiterlijk op 1 januari 2027 voltooid
worden.
Van de vergunde zorgaanbieders vraagt
het VAPH dat zij de cliënten, waarmee de
dienstverleningsovereenkomst sinds 1 januari
2017 niet gewijzigd werd, zorggarantie bieden. Dit
wil zeggen dat zij dezelfde ondersteuning moeten
blijven bieden, ongeacht het dalen of stijgen van
het PVB van de betrokken cliënt.
Wat betekent dit voor onze WOC-werking?
Van de 75 cliënten die al in 2016 met ons een
overeenkomst hadden, krijgen er 13 een correctie
van meer dan 15%, waarvan 2 stijgingen en 11
dalingen. 15 cliënten zitten in de categorie van
meer dan 20%, waarvan 11 hun budget zien dalen
en 4 stijgen over een periode van 8 jaar.
We zien vooral sterke dalingen in onze minder
intensieve
ondersteuningsvormen
als
De
Ketelberg Pamel en Beschermd wonen. Hun
ondersteuningsnood wordt via de nieuwe
inschalingsmethode duidelijk lager ingeschat dan
voorheen. De situatie en de ondersteuningsnood
van een aantal van deze cliënten zijn intussen
echter weer gewijzigd, waardoor een aanvraag tot
herziening van hun PVB zich opdringt.
Globaal heeft correctiefase 2 slechts een beperkte
impact op de beschikbare middelen voor het WOC.
Tegenover het totaal van beschikbare budgetten in
2019 zullen we in 2027 26.96 punten ingeleverd
hebben, van 2568.068 punten naar 2541.96
punten, voor de cliënten die hieronder gevat
worden.

RECHTSTREEKS
TOEGANKELIJKE HULP
ondersteuning zal aangevraagd worden bij een
RTH-aanbieder die hiervoor erkend is.
In dit kader werden aan het MPC Sint-Franciscus
50 personeelspunten toegewezen. Dit aanbod
wordt door onze voorziening georganiseerd
vanuit de werkingen Aquarel, voor de regio
Vlaams-Brabant, en Toop, voor Brussel. Ook
vanuit Ave Regina, Centrum Ganspoel, Het
Raster en Resonans wordt in Vlaams-Brabant een
GIO-aanbod voorzien.
Het aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp van
het MPC blijft sterk groeien.

Eind december vonden een 3-tal GIO-vragen de
weg naar onze voorziening.

In het uitbreidingsbeleid 2019 werd vooral
ingezet op deze werkvorm.

We zien dit nieuwe aanbod als een uitdaging,
maar vooral als een kans! Gezien onze
lopende
samenwerkingen
met
scholen,
kinderdagverblijven, … is deze ondersteuning
een mooie aanvulling op onze reeds gekende
out-reach dienstverlening.

Via besprekingen met de partnervoorzieningen
actief in Brussel en Halle/Vilvoorde werden
aan het MPC 47 bijkomende personeelspunten
toegewezen. Deze personeelspunten kunnen
worden ingezet voor begeleiding (mobiel en
ambulant), dagbesteding, verblijf en outreach.
Tevens werd een nieuwe functie in het
leven geroepen: de globale individuele
ondersteuning of GIO voor minderjarigen.
Deze functie wil de participatie van opgroeiende
kinderen met (een vermoeden van) een beperking
in inclusieve contexten, zoals kinderopvang en
het regulier onderwijs, bevorderen. Deze nieuwe
functie kreeg vorm in een samenwerking tussen
het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH), Kind & Gezin (Agentschap
Opgroeien) en het departement Onderwijs.
Globale individuele ondersteuning is een aparte
functie binnen rechtstreeks toegankelijke
hulp, specifiek voor kinderen die starten in
de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste
leerjaar. Het gaat om laagdrempelige, snel
inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of
school, zodat kinderen met en zonder specifieke
zorgbehoeften samen kunnen participeren.
Globale individuele ondersteuning is inzetbaar
bij jonge kinderen met (een vermoeden van) een
beperking tot en met het eerste leerjaar. Ouders
worden versterkt in hun keuze voor inclusieve
trajecten en de overgangsmomenten (eerste
stap in de opvang, de overgang van opvang
naar school, van school naar buitenschoolse
opvang, ...) kunnen extra ondersteund worden.
De ouders beslissen zelf of globale individuele

Eind 2019 stelde het MPC zich ook kandidaat
voor het opnemen van bijkomende rechtstreeks
toegankelijke hulp in het kader van kortverblijf.
Deze middelen zijn bedoeld voor
-- personen die op 1 januari 2017 de overstap
maakten naar een persoonsvolgend budget
(PVB) en bij wie voor de bepaling van hun
budget rekening werd gehouden met minder
dan 60 nachten woonondersteuning
-- personen met een (vermoeden van)
beperking die niet beschikken over een
PVB. Zij kunnen op jaarbasis in totaal op
maximum 8 punten RTH beroep doen.
-- kortdurende opvang voor minderjarigen
(verblijf, al dan niet in combinatie met
dagopvang).
Aan het MPC werden 69 personeelspunten
toegewezen vanaf 1 januari 2020.
Evolutie erkenning RTH
MPC in personeelspunten
2014

12

2015

71

2016

128

2017

332

2018

339

2019

436

2020

514
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MEDIANDER
PROJECTGROEP “WORK”
We merken dat er op dit moment weinig
opportuniteiten zijn op het gebied van betaald
werken voor personen met een verstandelijke
beperking.
Welk is de context van:
-- Onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt
-- Wetgeving: tot op dit moment is het niet
mogelijk om een tegemoetkoming te
combineren met loon.
-- economie / bedrijven: hoe zit het met de
bedrijfscultuur i.v.m. het tewerkstellen
van een persoon met een verstandelijke
beperking?
Hoe zal “werk” er binnen de komende 50 jaar
uitzien? Welk zullen andere manieren van
zingeving zijn?
Wat zal de betekenis van werk zijn?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen
werd de projectgroep “Work” opgestart. Vanuit
het WOC nemen Sonja Tiels, Maren van Loon en
Marlies Opsommer hier aan deel.
We merkten al snel dat we het thema werk met
verschillende sectoren is gelinkt en dat er op
dit vlak in Vlaanderen veel aan het bewegen is.
Daarom kozen we er voor om de projectgroep uit
te breiden met relevante betrokken zoals Groep
maatwerk, Platform begeleid werken, Konekt,
Werkbureau, Odisee: onderzoeker inclusie en
werk.
In een eerste fase maakten we een inventarisatie
van bestaande initiatieven / projecten, een paar
voorbeelden:
-- Verloning / vergoeding: een complexe
problematiek
-- Begeleid werk
-- Jobstart
-- Inclusief voortgezet onderwijs op de campus
van een hogeschool.
-- Werklabo
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Bij de verdere uitwerking van het project zijn
we in eerste instantie breed gegaan, we zijn
op zoek gegaan naar twee visionaire denkers.
Enerzijds Pedro De Bruyckere: onderwijs
visionair, onderwijs pedagoog en anderzijds
Geert Janssens bedrijfseconoom. Ze namen ons
elke binnen hun domein mee naar de –mogelijkeontwikkelingen binnen de toekomst.
Al vlug hadden we door dat onze focus van
de projectgroep héél ruim was en dat we nood
hadden om het thema behapbaar te maken.
Onder deskundige begeleiding van Konekt
starten we dit proces.
Gaande weg kwamen we erop uit dat de focus
van het project ligt op het kunnen opnemen
van een betekenisvolle rol vanuit interesses en
talenten. Dit omvat meer dan betaald werk, dit
kan vrijwilligerswerk zijn, dit kan “iets” doen
voor iemand zijn, een talent inzetten, ...
Na heel wat denkwerk met de projectgroep en de
algemene vergadering van Mediander kwamen
tot de volgende focus voor elke organisatie/
school: “Hoe kunnen we de cliënten / leerlingen
van onze organisatie/school ondersteunen in
het opnemen van een betekenisvolle rol, vanuit
hun interesses en talenten.
Dit is waar we volgend jaar met aan de slag
gaan. Stof voor het volgende jaarverslag!

STUDIEREIS HELSINKI
30 SEPTEMBER – 5 OKTOBER
Helsinki organiseerde op 3 en 4 oktober het
internationale congres ‘Staff Matters! Disability
Workforce of Tomorrow’. Een congres over het
belang van het personeel in de zorg. Het werk
dat in het MPC wordt verricht rond duurzame
inzetbaarheid en de projectgroep loopbaantraject
(intussen leernetwerk loopbaantraject) sluiten
hier naadloos op aan. Reden genoeg om ons
met een ruime delegatie in te schrijven voor dit
congres en er nog een aantal bezoeken aan te
koppelen, zodat dit een heuse studiereis werd.

deden we niet meer die dag. De volgende dag
stond er o.a. een bezoek aan het Vocational
College Live op het programma, een instelling
voor beroepsonderwijs en opleiding speciaal
onderwijs. Beroepsonderwijs voor leerlingen
met specifieke behoeften is daar bedoeld voor
studenten die speciale ondersteuning nodig
hebben bij hun studie vanwege een beperking,
ziekte, vertraagde ontwikkeling of om een
andere reden.
In Finland gaan alle kinderen en jongeren,
ongeacht
hun
leermogelijkheden,
naar
dezelfde scholen. Kinderen met leer- of
ontwikkelingsstoornissen zitten samen in
de klas met leerlingen zonder specifieke
leermoeilijkheden. In een school voor
beroepsonderwijs komen enkel die leerlingen
terecht die in die gewone scholen echt niet
terecht kunnen. In Live mochten we enkele
klassen bezoeken waar we leerlingen aan
het werk zagen. Tot onze verbazing zagen we
kinderen en jongeren die we hier terugvinden
in onze OV1 en OV2 klassen, ook leerlingen in
rolstoelen, maar met toch wel wat intellectuele
mogelijkheden.
Blijkt dat alle jongeren die ernstiger beperkt
zijn vooral thuis opgevangen worden of in
psychiatrische units. Heel bijzonder.
Er viel ons ook een enorme rust op. Geen
geroep, geen drukte. De klassen worden er klein
gehouden. Na het bezoek nuttigden we de lunch
in de school, in de plaatselijke ‘eat en go’ en ook
hier viel er ons weer de rust op, ondanks het
grote aantal leerlingen in de ruimte.

Deelnemers aan deze trip waren vanuit Hubbie
Lieve De Kempeneer, Kelly Vermeulen en Olivier
Ishimwe, vanuit de scholen Sint-Franciscus Kristy
Van den Eeckhout, Ingrid Limbourg, Kathleen
Van Leuven en Myriam Scheerlinck, vanuit
Zonnelied Tim Blyweert, vanuit Mediander Ann
De Winter en vanuit het MPC ondergetekende.
We reisden af op maandag 30 september in de
late namiddag om ’s avonds laat in Helsinki
aan te komen. Meer dan inchecken in het hotel

Na de lunch ging het richting Tukena
Aurinkolinna. Tukena is een organisatie die
ondersteuning en diensten aanbiedt voor
mensen met beperking, in samenwerking
met gemeenten, contexten van mensen of
andere partners. In die geest baten ze een
groepswoning uit in Helsinki waar een 20-tal
volwassenen samenwoont met ondersteuning
van begeleiders. Er wordt ingezet op inclusie
en volwaardig burgerschap. De bewoners gaan
er elke dag werken of naar een vorm van
dagbesteding. Ze zijn heel zelfstandig en hebben
veel inspraak over het verloop van hun dag. Je
kan het hier bij ons vergelijken met Ketelberg
Pamel. De voorziening stond in een heel mooie,
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bosrijke omgeving en ook hier weer heel veel
rust. Een aantal onder ons kwam waarachtig in
de verleiding om spontaan te solliciteren. Het
was een waardige afsluiter van onze eerste dag.
De dag erna bezochten we een buurtschool
van Valteri. Valteri is een nationale organisatie
voor leren en advies die resulteert onder het
Fins nationaal agentschap voor onderwijs. In
Finland eindigen jongeren hun secundaire
schoolloopbaan op 16-jarige leeftijd. Op dat
moment kiezen ze welke richting ze uitgaan en
starten dan een beroepsopleiding of gaan verder
studeren. Voor jongeren die op dat moment
geen idee hebben welke kant ze uit kunnen of
die ondersteuning nodig hebben bij het maken
van een keuze, is er de buurtschool van Valteri.
Een heel boeiende vorm van onderwijs waarin
jongeren een heel gamma van mogelijkheden
aangereikt krijgen om hen te helpen bij het
kiezen van hun professioneel pad.
In de namiddag hadden we wat vrije tijd om
Helsinki zelf te verkennen. Het gaf ons ook
wat de tijd om alle informatie van de afgelopen
dagen te verwerken.
Donderdag ging dan uiteindelijk het congres van
start en werden we ondergedompeld in tal van
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workshops en lezingen. De voertaal was Engels
en Fins (audiovertaling in Engels). We kregen er
heel wat voorbeelden van ‘good practice’ op HR
vlak maar evengoed werd de zorg voor personeel
gedeeld. Er was veel (h)erkenning voor wat
werken in de zorg met mensen doet, zowel
in goede als kwade zin. Als kers op de taart
mochten we vanuit Mediander ook een workshop
verzorgen. We brachten er de toolkit die we
binnen de projectgroep loopbaanbegeleiding
hebben uitgewerkt. Die toolkit is trouwens nog
altijd te bewonderen in onze bibliotheek. Ze
omvat heel wat methodieken en inzichten die
tijdens de loopbaan van een personeelslid van
tel zijn.
De laatste dag van onze studiereis brachten we
door op een eiland, het Seurasaari Openlucht
Museum. Een beetje te vergelijken met ons
Bokrijk. Zeker een aanrader als je Helsinki eens
bezoekt.
Kort samengevat was dit een zeer interessante
studiereis. Veel gezien en opgestoken maar ook
wel beseft dat de Scandinaviërs niet op alle
vlakken zoveel beter bezig zijn dan wij. En laat
dat een geruststelling zijn.
Kathleen Van Nuffel

BUDAPEST
In november trokken Veerle Van Tuyne en Stijn
De Witte naar Budapest voor een afsluitende
werkdag met de Hand in Hand foundation,
waarmee we een jaarlang gewerkt hebben rond
het opstarten van thuisbegeleiding als werkvorm
in het werken met personen met een beperking.
De Hand in Hand Foundation is een organisatie
die in Budapest (en uitbreiding Hongarije) zorg
voor personen met een beperking vorm wil
geven. In een context die heel anders is dan onze
Vlaamse, is dat een permanente zoektocht naar
middelen, maar ook naar ideeën en creativiteit.
De werkvorm thuisbegeleiding is in de
Hongaarse hulpverlening niet echt gekend.
Mensen met zorgvragen richten zich naar
centra, organisaties, therapeuten en worden
verwacht om voor de zorg op bepaalde plaatsen
langs te gaan.
De Hongaarse medewerkers, waarmee we een jaar
hebben samengewerkt, waren zeer geprikkeld
door het idee om te gaan experimenteren

met het werken via thuisbegeleiding. In 2019
hebben we met hen samen een protocol gemaakt
om een thuisbegeleiding op te starten, zijn
we gaan zoeken naar welke gezinnen er voor
deze begeleiding in aanmerking zouden komen,
volgens welke criteria dit dan zou gaan, … De
collega’s gingen ook met een aantal gezinnen
aan de slag op deze manier. In november
kwamen we dan samen om deze trajecten te
bespreken, bepaalde issues verder te verdiepen
en het protocol verder bij te werken.
Door alle betrokkenen werd het project als een
meerwaarde ervaren. We zochten ook al samen
met de Hand in Hand foundation en de Vlaamse
overheid naar de mogelijkheden om een vervolg
te breien aan dit project en waarschijnlijk met
positief resultaat.
Het was ook voor ons een uitdaging om mee
na te denken vanuit een heel andere context,
onze gekende concepten te vertalen en te laten
bevragen, …
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EUROPEES PROJECT VALORISING
EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH
DISABILITY
Samen met vzw De Lork (nu Hubbie) en onder
de coördinerende vleugels van Mediander,
nemen wij vanuit België deel aan dit Europees
Project, waarin we de komende 2 jaar met
organisaties uit 5 verschillende landen intens
gaan samenwerken om de kansen van mensen
met een beperking op de arbeidsmarkt te
onderzoeken en te vergroten.
De deelnemers zijn:
-- MPC St-Franciscus en vzw De Lork - België
-- ERGASTIRI EIDIKIS AGOGIS MARGARITA Griekenland
-- Les Genêts d’Or - Frankrijk
-- FUNDACIO AMPANS - Spanje
-- Cooperativa Assistenza Disabili infermi
Anziani Infanzia - Italië
-- SEVEL SERVICES - Frankrijk
Met dit project willen we wetgeving en manieren
van tewerkstelling onderzoeken in andere
landen en elementen van succes of obstakels
identificeren. Alle 5 deelnemende landen zullen
bezocht worden tussen september 2019 (start
project) en de finale in juni 2021.
Dit project zet in op betrokkenheid van cliënten
én begeleiders en geeft hen daarbij ook de kans
om deel te nemen aan de bezoeken.
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We vinden het belangrijk dat onze cliënten
tijdens heel het proces actief kunnen deelnemen
aan dit project om samen met hen op zoek te
gaan naar succesfactoren en hindernissen.
In december namen Henk, Sanne, Arun, Laura,
Kristoff, Filip en Maren vanuit onze organisatie
deel aan de eerste uitwisseling in Bologna, Italië.
Samen met een dertigtal andere deelnemers
bezochten we verschillende organisaties in
Bologna en omstreken.
La Citta Verde leerde ons dat er voor iedereen een
waardevolle job gevonden kan worden en dat een
samenwerking met een afvalverwerkingsbedrijf
veel kansen biedt. Eta Beta deelt dezelfde visie/
missie ‘Voor iedereen een job’, richt zich op een
mix aan doelgroepen en investeert enorm in
opleiding. Het laatste bezoek aan Copaps leerde
ons dat er via ouder- en burenparticipatie heel
veel mogelijk is. Dit landbouwbedrijf teelt en
verkoopt eigen producten en kan vooral in de
zomer mensen tewerkstellen.
Het was een zeer interessante week en we
kijken met z’n allen uit naar het vervolg van
dit project. In 2020 worden Griekenland en
Frankrijk bezocht en stilletjes aan zullen we ons
voorbereiden op de grote finale in juni 2021 die
zal plaatsvinden in Brussel.

‘EUROPAPROJECT’ IN BOLOGNA
‘Europaproject’ in Bologna,
Italië van 2 tot en 6 december
Verslag van Henk Verspeet
We (Sanne, Maren van de gebruikersraad, Arun
en ikzelf) zijn met het busje vanuit Asse naar de
luchthaven van Charleroi gereden. Van Charleroi
vlogen we met de Boeiing 737-800 naar Bologna.
Het was een rustige vlucht en ik was helemaal
niet bang. Het was leuk om boven de wolken te
vliegen. We kregen van de stewardess een koffie
op het vliegtuig.
Toen we toekwamen was het weer goed en we
hadden de ganse week geen regen.
De groep die deelnam aan het project bestond
uit 30 personen: Fransen, Spanjaarden, Grieken,
Italianen en Belgen natuurlijk. Allemaal
gezellige mensen, een toffe groep!
We hebben de stad Bologna bezocht en kregen
daarbij uitleg van Lara, een Italiaanse mevrouw
die overal met ons meeging en ons vertelde in
welke restaurants we gingen eten. We hebben
veel gestapt in de straten met schitterende
kerstverlichting. Ook de kathedraal van Bologna
hebben we bezocht en we zagen 2 torens: een
hoge en een scheve, maar niet zo scheef als de
scheve toren van Pisa.
We zijn ook in een grote serre met bloemen
en planten geweest en we hebben een mooi
panorama met prachtige bomen gezien.
Voor het project brachten we een bezoek aan
een sociale werkplaats waar ze speelgoed van
o.a. Lego maken. Sanne nam een foto van mij
bij de leeuw van Lego. Het bleef natuurlijk
niet bij speelgoed, ze bewerken daar ook hout
en er stonden glazen en borden op een rek,

misschien zijn die daar ook wel gemaakt. We
hebben ook een kijkje genomen in de zeer grote
keuken waar ze confituur en honing maken.
Daarbij kregen we uitleg over de imkers en hun
bijenkorven. Op mijn vraag of ze ook brood en
koekjes bakken, antwoordden ze dat dat voor
de toekomst is.
Lara en andere mensen van de werkplaats
hebben ook nog uitgelegd hoe de mensen met
een beperking daar werken: de mensen krijgen
een uitkering voor deeltijds werken en mogen op
eigen tempo werken in de sociale coöperatieve.
In Italië zijn er geen speciale scholen voor
mensen met een beperking. We kregen dia’s van
de besprekingen. Jammer dat de arbeiders zelf
het precies niet zo leuk vonden dat we naar hen
kwamen kijken.
We logeerden in een prima hotel, in een kamer
met douche en WC en een TV met 59 zenders.
Het ontbijt was in buffetvorm met fruitsap en
koffie Americano, croissants, kaas en yoghurt,
veel fruit en zelfs taart en cake!
’s Middags en ’s avonds aten we pasta in een
restaurant. Het avondeten werd zeer laat
opgediend, soms pas om 21 uur, maar het was
wel lekker.
Het was een leuke reis en ik heb veel geleerd!
Tot slot wil ik Sanne bedanken voor haar
hulp bij het vertalen van het Engels naar het
Nederlands, voor het schriftje dat ze me gaf en
voor de koekjes en de snoepjes die ze uitdeelde.
Ook bedankt aan Lara voor haar uitleg en voor
het potje confituur en het zakje bloemenzaadjes.
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SPONSORING
Heel wat van onze verwezenlijkingen zijn mogelijk dankzij subsidies en sponsoring. Onze hartelijke dank gaat uit naar:
VAPH
de Europese Gemeenschap voor een Erasmus+
project ‘valorisation of employment’
Allianz
Yacura Ternat
Carro-Bel Ternat
Kiwanis Aalst
Zonta Aalst
Vzw Hope for Lio
Lievens Cycling team Roosdaal
Vespaclub Amici del Cambio Manuale Haaltert
Midwinter Lombeek
Wavin
Atelier O
ZVC Manowarboys
Anneleen Michiels en alle sponsors van de dodentocht

Music for Life acties van
JEVI Ternat
Groen Roosdaal
Allemaal Warm
Gemeente Roosdaal
IMI Ledeberg
DHL Ternat
Advocatenkantoor Stibbe
Administratie MPC
Mathis

Sponsoring Hoeve Heierveld:
Smaakmarkt
Gift Smesman-Van Nuffel
KWB Krokegem
OKRA Krokegem

Gemeente Roosdaal

PWA Asse

Trappisten Westmalle

Spanjeberg - Asschekoeken

Xylem Water Solutions

Kunstenacademie August De Boeck - Asse

Havicrem

Anonieme sponsor

Catechese Bever

Lingerie Ghislaine - kerstmarkt

Buren van leefgroep Mozaïek Kattem

Valimmas - geschenkenmarkt
Gemeente Asse - adviesraad kerstmarkt
Jeugdraad Asse - opbrengst kerstmarkt
Music for life - via MPC – WZC Spanjeberg

en vele privé sponsors
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SPECIAL OLYMPICS IN
ABU DHABI
Van 8 tot 22 maart verwelkomde Abu Dhabi de Special Olympics Zomerspelen. België nam deel met een
delegatie van 112 deelnemers. Verschillende van onze gasten namen deel aan deze spelen. Meerdere
malen zagen we ze aan het werk in een reportage op TV.
Eén voor één hebben ze er een mooie prestatie neergezet.
-- Vaeremans Sarah, goud in badminton
-- Bourgonjon Carine, goud, zilver en brons in bowling
-- Vander Roost Tjorven en Vermeylen Kristof, zilver in voetbal (en deden het daarmee beter dan de
Belgische Nationale voetbalploeg!)
Onze atleten maken deel uit van verschillende sportverenigingen zoals G-sport Pajottenland en DAIS.
De prestaties zijn er niet zomaar gekomen; er was veel voorbereiding nodig van de atleten én van
de coachen. Wekelijks werden er trainingen en wedstrijden ingepland. We danken de trainers en
organisaties voor de puike samenwerking, alsook de begeleiders van de groepen Ketelberg Pamel en
Mozaïek om onze atleten blijvend te steunen.
We zijn fier op jullie allen!
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DE WARMSTE RITS SOEP

Vanuit Rits hebben we vorig jaar voor De
Warmste Week één dag soep verkocht binnen
de muren van het MPC. De opbrengst werd toen
toegevoegd aan een ander initiatief van mensen
uit het MPC.
Dit jaar wilden we echter ons eigen project
maken en een eigen gekozen goed doel steunen.
We zijn dan ook van één dag soep verkopen
naar vier dagen gegaan, telkens een andere
zelfgemaakte soep.
We verkochten “tomatensoep met balletjes,
ajuinsoep met geraspte kaas, pompoensoep met
lookcroutons en broccolisoep met croutons” aan
een vrije bijdrage voor een tas soep.
Het kiezen van het goede doel was ook best een
simpele opgave. Aangezien al onze gasten veel
van dieren houden en we vaak gaan wandelen
met de honden van het Dierenasiel Ninove
waren we er dan ook snel uit.
Het project is van begin tot einde in elkaar
gestoken met en door onze gasten. Ze
hebben dus in elke stap meegeholpen. Bij het
brainstormen, het kiezen van het goede doel,
het knutselen van decoratie, het zoeken van
een recept, het kopen van de ingrediënten,
het maken van de soep en het verkopen van
de soep.
Tijdens het brainstormen kwam het idee van
een gast om mee te lopen met de Warmathon
in Brussel. Vier van onze gasten waren enorm
gemotiveerd om dit te doen. Ze betaalden dan
ook zelf een stukje van het inschrijvingsgeld.
Om tijdens de Warmathon niet te koud te
hebben zorgde Hans voor een sponsor die
“Rits For Life” truien maakte voor ons.
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Het inschrijvingsgeld van de Warmathon ging
ook integraal naar het Dierenasiel in Ninove.
Onze eerste grote actie ‘De Warmste
Rits Soep’ was al een groot succes. We
hopen dit succes de volgende jaren te
herhalen of zelf nog groter te maken.
Alle gasten waren enorm trots op onze bijdragen
aan het goede doel.

OFFICIËLE OPENING
BAKHUIS HOEVE HEIERVELD
Op 31 maart vond op Hoeve Heierveld de officiële
opening van het bakhuis plaats.
We konden op heel wat aanwezigen rekenen
om met ons dit orgelpunt in de opbouw
van project Hoeve Heierveld mee te vieren.
Bijzondere aandacht ging uit naar het eren van
Marie-Louise Deschepper, wiens legaat ervoor
zorgde dat het project kon worden gerealiseerd.
De familie en de voorzitters van de raden van
bestuur onthulden samen de gedenkplaat die
permanent aan het bakhuis geplaatst werd.
Gevolgd door het symbolisch inschuiven van
een plaat “Asschekoeken” in de houtoven, was
dit een bijzonder mooi en ontroerend moment.

Het vieren ging nog even door. Met
kinderanimatie, verzorgd door vrijwilligers en
scouts Asse, was er ook voor de kleinsten geen
verveling.
Goed gevulde frigo’s en de bekende deuntjes
van coverband “Taxus Brown” zorgden er
dan weer voor dat ook de “groten” niets
tekortkwamen om er een fijne dag van te maken.
We konden op heel wat hulp rekenen van
vele vrijwilligers en van onze cliënten om van
deze dag een dag te maken om nooit meer te
vergeten.
Op naar een mooie toekomst voor dit mooie
project.
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MPC Sint-Franciscus vzw
Lostraat 175, 1760 ROOSDAAL
www.mpc-sintfranciscus.be

