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Festival Special
Een fantastisch muzikaal feest, waar 
enorm naar uitgekeken werd!
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Trots

Lieve lezer,

Wanneer ik terugblik op de afgelopen maanden ben ik vooral heel trots op onze 
medewerkers en cliënten. Ze gaven allemaal weer het beste van zichzelf, wat 
resulteerde in tal van mooie projecten en leuke activiteiten die we in deze Family 
News graag in de kijker zetten. Enkele van onze dansers gingen de danschallenge 
van Week van de Zorg aan en toonden hun swingend talent. We smulden niet alleen 
allemaal samen van heerlijke wafels maar zowel onze bewoners en medewerkers als 
de leerlingen en leerkrachten van de scholen gingen heel wat sportieve uitdagingen aan tijdens de 
sport- en beweegweek van onze Dienst Vrije Tijd. Tijdens De Kleine Parade ging het creatief graffititalent 
weer aan de slag en ook de start van het werken met een positief leefklimaat werd gegeven. 

Ik ben ook heel trots op de deelnemers en partners van het project Zorg voor Werk. De eerste 
ervaringsdeskundigen, met specialisatie thema werk, ontvingen hun leerbewijs tijdens een boeiende 
bijeenkomst waarbij we samen in gesprek gingen over arbeid voor mensen met een beperking. 

Tenslotte ben ik trots op de fantastische mensen die onze organisatie een warm hart toedragen en 
zorgden voor een aantal fijne uitstappen en extra mogelijkheden. Dankuwel!

Ik wens jullie allen veel leesplezier en een deugddoende vakantie!

Hilde Claes - Algemeen Directeur

Vormingsaanbod
Heb je als ouder van een kind met een 
beperking nood aan meer informatie over 
bepaalde thema’s? Maak je je zorgen over 
de toekomst? Of wil je graag ervaringen 
delen? Je staat er niet alleen voor. Enkele 
organisaties organiseren infomomenten, 
workshops of meerdaagse cursussen gericht 
naar ouders met een kind met een beperking. 
Zij geven je heldere, correcte en persoonlijke 
informatie. Zo neem jij weerbaar, zelfbewust 
en met een gerust gemoed je beslissingen en 
staat jouw kind krachtig en gelijkwaardig in 
de samenleving.

We willen deze initiatieven graag nog eens in 
de kijker zetten: 
• Gezin en handicap  

https://www.gezinenhandicap.be/
• Fovig  

https://www.fovig.be/wie-zijn-we/
• Magenta  

http://www.magentaproject.be/

Week van de Zorg
Week van de Zorg, het ideale moment om onze medewerkers 
en cliënten in de schijnwerpers te zetten en te bedanken. 
Voor de gelegenheid trakteerde de directie met heerlijke 
desserts aan een foodtruck. Naast het lekker smullen, was het 
ook een moment van verbondenheid waarbij medewerkers 
en cliënten uit de 
ganse organisatie 
elkaar nog eens 
persoonlijk konden 
ontmoeten en een 
praatje konden 
slaan.

De dansers van onze Dienst Vrije Tijd gingen de danschallenge 
van Week van de Zorg aan en shaketen op het nummer ‘En 
dans’ van Clouseau. Geniet mee van hun 
swingend filmpje: 
https://vimeo.com/709583478/5ea8aede38.
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Centraal thema - positief leefklimaat

Organisatiestructuur

Werken aan een positief leefklimaat is een belangrijk thema 
voor de ganse organisatie in 2022. Nadat we vanuit Agentschap 
Opgroeien leerrijke input kregen omtrent het creëren van een 
positief leefklimaat trekken we dit door in gans de organisatie. 
Twee van onze therapeuten, Sander Willems en Karen Rosseels, 
gaan hiermee gefaseerd aan de slag. Team per team dompelen 
ze iedereen onder in het werken met een positief leefklimaat.  
Uitgangspunt is dat de omgeving waarin je vertoeft, wel degelijk 
een groot effect heeft op je welbevinden.

Aangezien de cliënt centraal staat, hebben ook 
zij hier inspraak in. Op basis van de input van 
medewerkers en cliënten wordt een concreet 
actieplan uitgewerkt. 

Team 4.2 startte alvast met een vorming 
over wat een positief leefklimaat nu juist 
betekent. Het team luisterde geboeid naar 
de uiteenzetting van Karen en Sander en is 
klaar om er in te vliegen. Vervolgafspraken 
werden gemaakt, taken werden verdeeld. 
Laat de positieve vibes maar komen!

Vertrekkende van onze missie, visie en 
kernwaarden werkten we verder aan een efficiënte 
en transparante organisatie- en overlegstructuur. 
Conform onze visie gaan we voor een eenvoudig 
en krachtig organisatiemodel dat we visueel 
weergeven als een boom, onze organisatieboom. 
Een beeld waar we bewust voor kiezen zodat 
dit aansluiting geeft bij het beeld van onze 
kernwaarden GROEIEN. 

Centraal staat uiteraard de cliënt en zijn/haar 
context. Hierrond wordt zowel de organisatie- als 
overlegstructuur ontworpen. Om de directie te 
adviseren en te ondersteunen werd het stafteam 
in het leven geroepen. Het stafteam vertaalt mee 
de strategische beleidslijnen naar operationele 
doelen. 

Onze organisatieboom werd vertaald in een hiërarchische lijnstructuur, het organogram dat je terugvindt 
in het kwaliteitshandboek op de website (of via de QR-code). Het organogram maakt duidelijk wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
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Activiteiten in de kijker

De Kleine Parade
Voor het vierde jaar op rij maakten enkele bewoners 
van MPI Oosterlo samen met graffitikunstenaar Maxo 
De Boever kleurrijke graffititekeningen voor De Kleine 
Parade, een project van Thomas More waarin studenten 
samen met een kunstenaar en een groep enthousiaste, 
maar kwetsbare deelnemers een kunstproject tot stand 
brengen.

Enkele muren op het Geelse grondgebied werden de 
afgelopen jaren omgetoverd tot kleurrijke taferelen. Dit 
jaar belandden ze opnieuw waar het allemaal begon, 
namelijk op de campus van MPI Oosterlo. Met 4 jaar 
ervaring op de teller werden prachtige inheemse dieren 
gecreëerd.

Timelapse van het creatieve proces
https://vimeo.com/710239421/8dc2357308

Dagmodules in de kijker
Op schoolvrije dagen staat er heel wat te gebeuren in 
onze dagmodules, zeker wanneer het zonnetje van de 
partij is. Met de groep op uitstap of gewoon genieten 
op onze centrale campus, de dag vliegt zo voorbij. Wil 
je meer weten over de werking van onze dagmodules? 
Aarzel niet en neem contact op met Annelies Vandepaer 
via annelies.vandepaer@mpi-oosterlo.be.

Folder Dagopvang MFC

Terug op uitstap

Na twee jaar wachten was Palmenmarkt 
eens zo plezant. Module 2.1A genoot 
van de snelle rups, het kikkerspel en 
heerlijke smoutebollen!

Enkele meisjes van Module 4.4 genoten 
van de K3 show. ‘Mijn grootste droom is 
uitgekomen’, reageert één van hen.

Module 1.2B trok naar het spektakel 
Gheelamania, een ontroerend, 
hedendaags verhaal van de invloed van 
Dimpna op Geel en de Gelenaren. 

Net zoals iedereen gaan ook onze bewoners graag op uitstap. Hiervoor proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van 
de vrijetijdspas en het aanbod van Vrijuit en Iedereen verdient vakantie. Activiteiten met voor ieder wat wils.
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Dienst in de kijker - Dienst Gezondheid

Recent kende de werking van onze Dienst Gezondheid enkele wijzigingen. Daarom zetten we deze dienst graag even in de 
kijker. 

Huisartsenteam
Reeds geruime tijd hebben we geen interne huisarts meer maar werken 
we met een zelfstandig huisartsenteam bestaande uit dr. Elien Leirs, 
dr. Charlotte Peeters, dr. Lander Tubax en voor Klein Veldekens dr. Lise 
Claes. Iedere groep heeft een arts toegewezen gekregen die weliswaar 
niet permanent aanwezig is bij MPI Oosterlo. Acute problemen worden 
door de aanwezige arts opgenomen. Dit brengt ook met zich mee dat de 
verantwoordelijkheid van onze verpleegkundigen veel groter is geworden. 

Wat doen onze verpleegkundigen?
 √ Opvolging van de gezondheid van de 

cliënten in de verblijfsmodules: algemene 
verpleegkundige onderzoeken (cliënten 
van de dagmodules gaan naar hun eigen 
huisarts)

 √ Doorverwijzen naar huisarts of specialist 
indien nodig

 √ Consultaties bij ziekte: verpleegkundige of 
arts en verpleegkundige

 √ EHBO
 √ Medicatie klaarzetten en bedelen /

medicatierobot 
 √ Geven opleiding waar nodig
 √ Aanspreekpunt voor al je vragen en 

bezorgdheden rond gezondheid

Wat doen onze kinderpsychiaters?
(Ann Spaepen en Sarah Van Grieken)

 √ Ze volgen op de voet de MDO’s 
(multidisciplinair overleg waarbij 
verschillende disciplines samen 
zitten rond concrete vragen en 
noden van de cliënt) 

 √ Ze beslissen over psychiatrische 
medicatie

Voor vragen omtrent gezondheid kan je onze 
verpleegkundigen contacteren. Dit kan per mail via 
medisch@MPI-oosterlo.be of telefonisch tijdens de 
kantooruren op het nummer 014 86 11 45 (intern 
nummer 201). Indien aangewezen nemen zij verder 
contact op met andere collega’s of partners.

Onze Dienst Gezondheid bestaat uit verpleegkundigen, kinesisten, een logopedist, 
verschillende therapeuten en kinderpsychiaters. Zij werken nauw samen met een 
zelfstandig huisartsenteam, diverse specialisten, een diëtiste en het Wit-Gele Kruis. 

De coördinatie van de dienst gebeurt door Ann Spaepen, diensthoofd en kinder-
psychiater (foto links), en Barbara Steverlynck, hoofdverpleegkundige (foto rechts). 
Deze keer zoomen we in op de artsen en verpleegkundigen. Volgende Family News 
komen de kinesisten, logopedist en therapeuten aan bod.

Dr. E. Leirs Dr. C. Peeters

Dr. L. Tubax Dr. L. Claes

Medicatierobot in de 
apotheek in Mechelen

Om een efficiëntere opvolging mogelijk te maken, worden de verpleegkundigen aan een specifieke groep gekoppeld, 
uiteraard ondersteund door hun collega’s. 
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Opleiding en werk

Arbeidsinteressetest
Bij MPI Oosterlo zijn we er vast van overtuigd dat zorginnovatie een hefboom 
is in het creëren van kansen voor mensen met een beperking. Vandaar dat we 
dit jaar onze digitale arbeidsinteressetest in de kijker zetten en deelnamen 
aan de award ‘zorginnovatie van het jaar’, georganiseerd door Zorg Magazine. 
‘Hoewel we dit jaar niet in de prijzen vielen, zijn we ontzettend trots op de 
collega’s en partners die samen met ons deze fantastische tool ontwikkelden 
die ondertussen door meer dan 80 organisaties gebruikt wordt in België en 
Nederland, gaande van zorgvoorzieningen tot scholen en maatwerkbedrijven.’ 
vertelt Hilde Claes, algemeen directeur MPI Oosterlo vzw. 

Het doel van de test is om op een efficiënte en toegankelijke manier een betere match te vinden tussen jobkeuze en 
interesse van mensen met een verstandelijke beperking. Een heel belangrijke factor in de arbeidstevredenheid om 
personen duurzaam aan het werk te krijgen en ook te houden. ‘Dankzij deze tool worden deelnemers aangemoedigd 
om zelf keuzes te maken en controle uit te oefenen bij het realiseren van hun loopbaan. Bovendien willen we met het 
digitaliseren van de test ook inzetten op digitale inclusie door zowel eindgebruikers als ondersteuners te prikkelen om 
de digitale kloof verder te dichten.’ licht Raf Hensbergen, jobcoach en coördinator Begeleid Werken Zuikerkempen, 
toe. De digitale test werd reeds door meer dan 1000 individuele gebruikers ingevuld en wekelijks lopen er nog 
aanvragen binnen.

Ook interesse om hiermee aan de slag te gaan?  
Neem dan contact op met Raf Hensbergen via Raf.Hensbergen@MPI-Oosterlo.be. 

Zorg voor Werk
Eerste ervaringsdeskundigen ontvangen leerbewijs
Een feestelijk moment: de officiële uitreiking van de 
leerbewijzen aan de afgestudeerde ervaringsdeskundigen 
met specialisatie thema werk binnen Zorg voor Werk. 

We zijn enorm trots mee deel uit te maken van het 
prachtige project Zorg voor Werk, dat met de steun van de provincie Antwerpen, 
voluit gaat voor een samenleving waarin inclusieve tewerkstelling de norm 
is. Door het ontwikkelen van innovatieve ondersteuningsvormen voor zowel 
werkzoekenden als werkgevers wil het project zorgen dat de stap naar werk 
voor iedereen mogelijk is. 

Binnen Zorg voor Werk is participatie een sleutelbegrip. De personen om wie het 
gaat nemen een actieve rol op. Hun ervaringen en ideeën vormen de basis van het 
verhaal. “Niet over ons, maar mét ons!” zoals één van de ervaringsdeskundigen 
het duidelijk formuleert. De opleiding tot ervaringsdeskundige, met als 
specialisatie thema werk, geeft hen een goede basis om daadwerkelijk aan de 
slag te gaan. 

Proficiat aan alle ervaringsdeskundigen en een dikke pluim aan de partners die 
dit mogelijk maken. Wij kijken er alvast naar uit om ook binnen onze organisatie 
samen met ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan, want hun expertise is 
enorm waardevol in het streven naar een inclusieve samenleving.

Meer informatie vind je op www.zorgvoorwerk.be.

Nadat de ervaringsdeskundigen hun 
leerbewijs ontvangen hadden, verrasten 
ze hun begeleiders met prachtige 
persoonlijke gedichten.
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Met Dank aan ...

Naar Plopsaland dankzij Leoclub
De voorbije jaren konden we al 
meermaals rekenen op steun van 
Leoclub Mol - Geel Zuiderkempen. 
Wat waren we blij en dankbaar dat 
we ook uitgenodigd werden voor een 
dag vol fun tijdens het nationaal LEO-
evenement NASOC in Plopsaland De 
Panne! In kleine groepjes, vergezeld 
door enkele leden van de Leoclub, 
trokken we op ontdekking. Het 
optreden van de enige echte Samson 
en Marie was voor velen hét hoogtepunt. Ondanks 
de drukte en het geduld dat ze nodig hadden bij het 
aanschuiven, heeft iedereen een leuke, uitdagende 
en grensverleggende dag beleefd.

Naar Planckendael  
dankzij Serviceclub Fifty one
Dankzij Serviceclub 51 trokken we met 
een grote groep naar Planckendael. 
De leden van de serviceclub legden 
ons goed in de watten. Onderweg 
al werden we verwend met allerlei 
lekkernijen en goodiebags. Maar het 
belangrijkste was ongetwijfeld de 
rondleiding door de gids waardoor we 
allerlei bijzondere weetjes ontdekten. 
Wisten jullie dat een sneeuwluipaard 
met zijn 4 poten op de grond wel tot 6 meter kan 
springen? ’s Middags konden we genieten van een 
lekkere broodjesmaaltijd, om dan vol energie het 
tweede deel van de rondleiding te volgen. Met een 
rugzak vol souvenirs en weetjes keerden we moe 
maar voldaan terug.

Sport- en beweegweek
Met het project ‘Sport uit uw kot’ organiseerde 
onze Dienst Vrije Tijd een sport- en beweegweek. 
Niet alleen voor de bewoners en medewerkers 
van MPI Oosterlo, maar ook voor de leerlingen 
en medewerkers van de scholen op onze centrale 
campus. Hiermee wilden ze niet enkel meer mensen 
aan het sporten krijgen, maar werd het ook een groot 
verbindingsmoment waarop iedereen elkaar op een 
sportieve wijze beter leerde kennen. Er was voor 
ieder wat wils: snoezelwandeling, rolstoeldansen, 
boerengolf, tennisinitiatie, 80’s aerobics, wandel- en 
fietstochten en veel veel meer.

‘We zijn ontzettend blij dat we via het Nike 
Community Impact Fund, beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting, financiële steun ontvangen 
hebben voor het organiseren van spel, sport en 
lichaamsbeweging ter bevordering van een actieve en 
inclusieve gemeenschap. Het is fantastisch hoe ook zij 
sport en spel toegankelijker willen maken, zeker voor 
kwetsbare groepen. En dat al onze medewerkers, 
zowel vanuit zorgondersteuning als logistieke en 
administratieve ondersteuning, onze bewoners en de 
leerlingen van de school konden aanmoedigen om 
hun volledig potentieel te bereiken door middel van 
sport en spel maakte het helemaal compleet.’ licht 
Hilde Claes, algemeen directeur MPI Oosterlo, toe.

Dat de knaldrang na een lange coronaperiode groot 
was, blijkt duidelijk uit de cijfers. We kregen maar 
liefst 1069 inschrijvingen voor de diverse sport- en 
spelactiviteiten. 

En als kers op de taart werd 
ook de buitenfitness officieel 
in gebruik genomen. Deze 
buitenfitness konden we 
realiseren dankzij de actie 
‘Supporters van G-sporters’ 
van G-Sport Vlaanderen, 
de bijkomende steun 
van Avalympics vzw, het 
Torfsfonds en de opbrengst 
van de verkoop van onze 
kerstkaarten.

Lievens Velo’s schonk twee tandems
Heel wat van onze bewoners vinden het ontzettend 
fijn om samen met hun begeleiders te fietsen en zo 
te ervaren dat sporten een manier is om je hoofd 
even leeg te maken. En wat is er leuker dan te 
fietsen op de rustige wegen in de buurt. Dankzij 
de schenking van twee 
tandems van Lievens 
Velo’s kunnen nu 
ook jongeren waarbij 
het fietsen nog niet 
volledig zelfstandig 
lukt er toch met de 
fiets op uit trekken.
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V.U.: Hilde Claes (algemeen directeur)
         Eindhoutseweg 25, 2440 Geel   

www.mpi-oosterlo.be - info@mpi-oosterlo.be
ondernemingsnr. 0414.326.293
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

MPI Oostelo vzw
Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel 
tel. 014 86 11 40 

BKLO De Ark Oosterlo BuSO Oosterlo

Schooljaar eindigt op donderdag 30 juni om 12u Schooljaar eindigt op donderdag 30 juni om 12u Schooljaar eindigt donderdag 30 juni om 12u

De dagmodules van het MFC sluiten van maandag 
18 juli tot en met vrijdag 29 juli.

Nationale Feestdag: donderdag 21 juli

Vervangende feestdag (Dag van de Arbeid): vrijdag 
22 juli

Feestdag O.L. Vrouw Hemelvaart
maandag 15 augustus

Startdagen MFC: 
dinsdag 30 augustus en woensdag 31 augustus

Lessen beginnen op donderdag 1 september Lessen beginnen op donderdag 1 september

Schoolbussen rijden Evaluatiedag woensdag 28 september

Pedagogische studiedag: maandag 3 oktober Schoolbussen rijden

Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 oktober Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 oktober

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en 
met zondag 6 november

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en 
met zondag 6 november

Feestdag Allerheiligen:
dinsdag 1 november

Feestdag Wapenstilstand: vrijdag 11 november Feestdag Wapenstilstand: vrijdag 11 november Feestdag Wapenstilstand: vrijdag 11 november

Kerstvakantie:
van maandag 26 december tot en met 
zondag 8 januari

Kerstvakantie:
van maandag 26 december tot en met 
zondag 8 januari

Feestdag Kerstmis: zondag 25 december
Vervangende feestdag (Kerstmis): 
maandag 26 december
Feestdag Nieuwjaar: zondag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 26 december 
tot en met vrijdag 30 december.

Schoolbussen rijden Evaluatiedag: vrijdag 13 januari

Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en 
met zondag 26 februari

Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en 
met zondag 26 februari

Pedagogische studiedag: maandag 13 maart Pedagogische studiedag: maandag 13 maart

Schoolbussen rijden Facultatieve verlofdag: vrijdag 17 maart

Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met 
zondag 16 april

Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met 
zondag 16 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 10 april

Feestdag Dag van de Arbeid: maandag 1 mei Feestdag Dag van de Arbeid: maandag 1 mei Feestdag Dag van de Arbeid: maandag 1 mei

Facultatieve verlofdag: dinsdag 2 mei Schoolbussen rijden

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 18 mei
Vervangende Feestdag (Nieuwjaar): 
vrijdag 19 mei

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 29 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 29 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 29 mei

Schoolbussen rijden Evaluatiedag: vrijdag 2 juni

Schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni om 12u Schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni om 12u

Kalender schooljaar 2022-2023


