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Missie

• een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap.

• een vrije organisatie met het statuut van een vzw die werkt vanuit een Christelijke 
inspiratie.

• opgericht in het jaar 1961.

• erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap.

• wil aan zijn cliënten de best mogelijke professionele dienstverlening aanbieden,

• op maat van de individuele cliënt en door hem mee bepaald. 

• de dienstverlening ondersteunt hem bij het leiden van zijn leven.

• samen met andere partners in de regio wil de organisatie een dienstverleningsaanbod 
uitbouwen dat tegemoet komt aan de reële vragen naar ondersteuning en 
begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.

• tevens wil de organisatie in ondergeschikte orde maatschappelijke 
veranderingsprocessen ondersteunen die ertoe leiden dat personen met een 
verstandelijke handicap het recht op volwaardig burgerschap kunnen realiseren.

MPI Oosterlo vzw

erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
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Vooraf

Dit jaarverslag getuigt van een druk maar vooral boeiend jaar voor MPI Oosterlo. Deze 
editie van het jaarverslag bouwen we op rond de strategische doelstellingen die gefor-

muleerd werden voor de periode 2011-2015 in de speerpuntennota.

Deze speerpunten zijn ambitieuze doelstellingen die ons voorbereiden op de toekomst. Dit jaar-
overzicht vormt dan ook een eerste toetssteen in hoever we gevorderd zijn op de ingeslagen weg. 
Verder presenteren we de klassieke gegevens: bezettingscijfers, cijfers over medewerkers, financiële 
gegevens. 
2011 is ook het jaar dat we het 50-jarig bestaan van MPI Oosterlo beginnen vieren, misschien nog 
het best gesymboliseerd met de renovatie van het deel van het klooster dat MPI Oosterlo in gebruik 
nam vanaf Pasen 2011. Allerlei feestelijke activiteiten staan op stapel. 
Uit deze verslaggeving zal ook blijken dat we het afgelopen jaar niet alleen bezig zijn geweest met 
de realisatie van de doelstellingen van het doelenplan 2011 .Onze eerste taak blijft een warme thuis 
aanbieden aan onze cliënten, alle dagen opnieuw en dit door heel veel competente en hartverwar-
mende medewerkers.

Nicole Knops
algemeen directeur
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Accenten in 2011 Inleidend

MPI Oosterlo staat voor heel wat uitdagingen. De maatschappelijke op-
dracht krijgt een andere inkleuring. Tal van evoluties zetten ons in een 

stroom van veranderingen.

Deze veranderingen situeren zich op verschillende niveaus: zorginhoudelijk, doel-
groep, infrastructuur... Niet alleen moeten we eind 2014 klaarstaan om 35 cliënten 
met ernstige gedrags- en emotionele problemen extra te ondersteunen. We moe-
ten ook zorgen dat medewerkers zich hiervoor klaar voelen Tegelijkertijd zoeken be-
staande diensten en ondersteuningsvormen naar een nieuwe identiteit die op de 
vele gewijzigde vragen die ons gesteld worden kunnen beantwoorden

2011 is een jaar van intensief beluisteren van zowel cliënten, cliëntomgevingen, over-
heid en maatschappij en samen met partners in de regio afstemmen en ontwikkelen 
van de juiste zorgplannen. 

Tegelijkertijd is 2011 een jaar waarin ook continuïteit een belangrijk element is. Een 
organisatie heeft hier immers nood aan wil een solide basis het geheel blijven dragen. 
Tussen deze twee bakens en met de blik gericht op 2012, verliep 2011 intensief. Meer 
dan ooit dragen onze doelen over de jaren heen. We vorderen gestaag, maar met de 
nodige zorgzaamheid, we zijn het onze cliënten en hun omgeving verplicht. 

In wat volgt beschrijven we de resultaten en initiatieven die ons op de weg zetten 
naar de realisatie van onze speerpunten in 2015.

De boom gaat op wandel
En verstopt zich achter de rots

En ik kijk naar de lucht
Als ik aan het rusten ben

Lode
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Het levenstraject van de cliënten

Mensen met een verstandelijke handicap ondersteunen in hun individuele 
ontplooiing en ontwikkeling als individu en als groep.

De ondersteuning staat ten dienste van het levenstraject dat cliënten wensen 
te gaan en van hun zoektocht hoe dit te verwezenlijken.

Het eerste speerpunt situeert zich in de kern van onze opdracht. Het mag dan ook niet 
verbazen dat heel wat resultaten en initiatieven zich binnen dit speerpunt situeren. We 
spreken hier immers over de diversiteit van onze dienstverlening in zijn betekenis voor de 
individuele trajecten van cliënten en hun omgevingen. De dienstverleningsvormen bevin-
den zich op een continuüm: van basiszorg naar gespecialiseerde zorg

Het Perron: doelgroepverruiming 

In 2011 worden de nodige stappen ondernomen om een uitbreiding van de erken-
ning te verkrijgen zodat Het Perron, ambulante dienstverlening, vanaf januari 2012 
aan de slag kan met cliënten met een licht verstandelijke handicap in combinatie 
met gedrags- of emotionele stoornissen. Dit alles kadert binnen een samenwerkings-
relatie met de school Tongelsbos.
Tongelsbos is een type 1 1 en een type 8 2 school binnen bijzonder lager onderwijs. 
Het Buitengewoon Secundair Onderwijs omvat opleidingsvorm 3 3 binnen type 1 en 
type 3 4. 

In 2011 vindt regelmatig overleg plaats tussen directie en een team van leerlingen-
begeleiders.
Doel van dit overleg: 
• Kennismaking met elkaars werking 
• Kennismaking met de doelgroep 
• Casusbesprekingen, waarbij focus op afstemming van mogelijke dienstverlening 

vanuit Het Perron
• Uitwerken van noodzakelijke communicatiekanalen, zowel naar ouders en leer-

lingen van Tongelsbos, als tussen de school, CLB en Het Perron.

Vanuit deze contacten en in afstemming op het dienstverleningsaanbod vanuit Het 
Perron worden in Tongelsbos de nodige acties ondernomen opdat de eerste begelei-
dingen van leerlingen zouden kunnen van start gaan begin 2012. 
Doorheen de jaren ontwikkelde de ambulante dienst, Het Perron, een stevige basis, 
deed heel wat ervaring op en vergaarde heel wat knowhow in het begeleiden van 
cliënten met een handicap in hun thuisomgeving. 

De kennismaking in 2011 met de doelgroep licht verstandelijke handicap met bij-
komende gedrags- en emotionele stoornissen, maakt duidelijk dat de zorgvragen 

1 type 1: buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een lichte mentale handicap
2 type 8: buitengewoon onderwjs voor kinderen met ernstige leerstoornis
3 Opleidingsvorm 3: buitengewoon secundair onderwijs dat gericht is op de adaptatie aan een gewone leefomgeving 

en inschkeling in het gewone arbeidscircuit
4 type 3: buitengewoon onderwijs voor leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen;
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binnen deze doelgroep op zich niet zoveel verschillen van de zorgvragen van de 
huidige doelgroep. Toch vergen finaliteit, aanpak en methoden enige aanpassing.

Daarnaast is ook extra aandacht nodig voor de verdere uitbouw van netwerken rond 
de dienst en rond de cliënt. Najaar 2011 worden contacten gelegd met partnerorga-
nisaties, diensten justitieel welzijnswerk en Bijzondere Jeugdzorg. 

Semi-internaat, zoektocht  
naar een nieuwe identiteit en werking

Zowel onze keuze voor het ondersteuningsmodel als een aantal beleidslijnen van 
de overheid hebben gevolgen voor de inhoud van onze dienstverlening. Waar we 
voorheen de dienstverlening in totaalpakketten aanboden, wordt het meer en meer 
de bedoeling om een flexibel en verscheiden antwoord te kunnen formuleren op net 
dat wat cliënten en hun gezinnen vragen. Niet meer, maar ook niet minder.
Tegelijkertijd dwingt ook de realiteit van de beschikbare infrastructuur tot een her-
denken van de plaats waar en de vorm waarin ondersteuning zal worden geboden. 
Voorjaar 2011 start een werkgroep SEMI 2012. Opdracht: een reorganisatie van het 
semi-internaat voor schoolgaanden uitwerken op korte termijn.
Deze reorganisatie dient minstens in eerste fase afgerond te zijn vóór 1 september 
2012. 

De huidige werking wordt in 2011 aan een kritische blik onderworpen: waaruit be-
staat ons huidige aanbod, welke noden leven bij cliënten waarop we op dit moment 
geen antwoord bieden, welke flexibiliteit is mogelijk…

Accenten in 2011 Speerpunt 1
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Er wordt stilgestaan bij de sterktes en zwaktes van de huidige werking met telkens in 
het achterhoofd de bedenkingen: 
• is dit vraaggestuurd werken ?
• op welke manier heeft de cliënt hierover zeggingsschap / keuze / inspraak ?
• is dit een opdracht van het semi-internaat, of kunnen anderen dit opnemen ?

Daarnaast brengen we enkele werkbezoeken over de grens, in Nederland. Daar werkt 
men reeds langer vraaggestuurd en is het ‘rugzakprincipe’ ingevoerd: een cliënt krijgt 
een budget toegewezen en ‘koopt’ hiermee zorg.

We bezoeken Driestroom in Elst, Lunetzorg in Eindhoven en Radar in Maastricht, allen 
gericht op personen met een verstandelijke handicap.
Parallel aan deze werkbezoeken, wordt een focusgroep voor gebruikers opgericht. 
We leggen hen de volgende vragen voor:
• Welke noden ervaren ouders van een kind met een handicap ?
• Aanbod van het semi-internaat: waar biedt het semi-internaat voldoende zorg, 

té veel zorg, té weinig zorg ?
• Voor welke noden vinden gezinnen geen antwoord?

Alle ouders van semi-interne cliënten worden uitgenodigd, ouders van externe leer-
lingen van onze scholen en enkele ouders van vroegere cliënten van het semi-inter-
naat. Uiteindelijk engageren de ouders van 12 cliënten zich voor deze focusgroep. 
De focusgroep komt driemaal samen, onder externe begeleiding. Uit de sessies komt 
onder andere naar voren dat ouders in het levenstraject van hun kind het meeste 
belang hechten aan: 
• Integratie
• Zelfstandigheid
• Vrijetijdsbesteding

Najaar 2011 wordt bijkomende informatie gezocht bij bevriende organisaties uit 
Vlaanderen die een vraaggestuurde werking opstartten. Enkele externen komen hun 
vernieuwde semi-internaatswerking toelichten.
Al deze invalshoeken worden samengebracht en moeten ons in staat stellen om in 
2012 over te gaan tot het nemen van juiste beslissingen afgestemd op de zorgvragen 
van de gezinnen en evoluties in de sector voor mensen met een handicap.

Project zorggezinnen

2010 werd het project ‘zorggezinnen’ opgestart dat ontstond in de schoot van OPZ 
Geel, ondersteund vanuit het VAPH en waarbij wij als partner instapten. Met dit pro-
ject geven we gestalte aan de visie dat een rustige, stabiele gezinsomgeving ook 
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en bijkomende psychia-
trische stoornis van onschatbaar belang is. 
Een grote troef van het project is de mogelijkheid tot flexibiliteit: de ondersteuning 
vanuit het zorggezin kan gaan van een dagdeel tot voltijdse zorg, afhankelijk van het 
engagement van het zorggezin enerzijds en de noden van het kind of de jongere 
in kwestie anderzijds. Ook de mogelijkheid om stapsgewijs kennis te maken en de 
ondersteuning geleidelijk aan op te bouwen op het tempo van zowel kind als zorg-
gezin, wordt erg gewaardeerd.

Ik
Werelddraai

Rond

Jij
Staat

Op de grond

Michelle
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OPZ Geel volgt het zorggezin van nabij op, in nauw overleg met MPI Oosterlo.
In 2011 nemen 3 cliënten van MPI Oosterlo deel aan het project zorggezinnen.
Voor één van deze cliënten wordt een rustperiode voorzien voor de biologische ou-
ders door om de twee weken opvang te bieden in het zorggezin gedurende twee 
dagen.

Een andere cliënt verblijft tijdens de week in het zorggezin en gedurende een deel 
van de vakanties, terwijl de weekends en de rest van de vakanties bij de biologische 
ouders worden doorgebracht.
Deze beide cliënten kunnen hun verblijf in het zorggezin combineren met onder-
steuning vanuit het semi-internaat van het MPI, wat extra kansen geeft naar zowel 
ondersteuning van de gezinnen als naar ontwikkelingsstimulering van de betrokken 
cliënten.

Een derde cliënt maakte geleidelijk aan de overstap van voltijds internaat in MPI Oos-
terlo naar voltijds verblijf in het zorggezin. 
Intussen zijn er nog een aantal cliënten in beeld gebracht voor wie ondersteuning 
door een zorggezin een meerwaarde zou kunnen betekenen. Uiteraard is het nodig 
om niet overhaast te werk te gaan: het tempo van de cliënt en de biologische ouders 
volgen is belangrijk. Voor biologische ouders kan de ondersteuning door een zorg-
gezin immers een andere emotionele betekenis hebben dan ondersteuning door 
een professionele kracht. 

Daarnaast moet ook de nodige tijd worden besteed aan het zoeken naar zorggezin-
nen die een geschikte ‘match’ vormen met de aangemelde kinderen en jongeren…
We zijn overtuigd van de meerwaarde van dit project en zijn vast van plan om ook in 
het komende jaar verder te werken aan een optimale samenwerking met OPZ binnen 
dit project.

De Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO)

De Dienst Inclusieve Ondersteuning, een nieuwe ondersteuningsvorm die op ter-
mijn de vroegere diensten beschermd wonen en geïntegreerd wonen zal vervan-
gen, biedt ambulante ondersteuning bij de volwassen cliënt thuis, uitgaande van zijn 
vragen. Reguliere diensten worden als eerste ingezet bij deze ondersteuning. DIO 
coördineert, zoekt mee en vult aan, waar nodig.
De dienst ging van start op 30 juni 2011 voor 1 cliënt.
De eerste cliënt DIO werd ingeschaald met het zorgzwaarte – instrument (ZZI). 
Op basis van deze inschaling worden personeelspunten toegewezen. De bekomen 
scores zijn in deze situatie een vrijwel juiste weergave van de ondersteuningsnood.
De middelen voor deze DIO – cliënt laten toe een derde teamlid aan te werven voor 
de dienst Beschermd Wonen / DIO.

Een woning huren op de vrije markt is voor deze cliënten financieel bijzonder moei-
lijk.
Voor de cliënt DIO wordt, via een huurovereenkomst tussen het MPI en de eigenaar, 
een woning ter beschikking gesteld, die hij deelt met een cliënt van Beschermd Wo-
nen.

Accenten in 2011 Speerpunt 1
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In 2012 wordt de volledige omslag gemaakt van de dienst Beschermd Wonen naar 
de Dienst Inclusieve Ondersteuning, op basis van alle inschalingspunten van de cli-
enten.
Er wordt hoopvol uitgekeken naar het toewijzingsreglement van de stad Geel om 
enkele cliënten van Beschermd Wonen / DIO prioriteit te geven in de toewijzing van 
een sociale huurwoning of huurappartement.

Convenanten en noodsituaties

In 2011 krijgen alternatieve vormen van toekennen van ondersteuningsmiddelen 
vaste vorm. 
De middelen noodsituatie worden door het VAPH toewezen aan personen die een 
zeer dringende vraag naar ondersteuning hebben, bij voorbeeld door het wegvallen 
van hun netwerk. Om deze middelen te bekomen wordt door de contactpersoon 
een checklist ingevuld; de coördinator zorgregie van het VAPH neemt de eindbeslis-
sing over het al dan niet toekennen van de middelen.
Deze middelen worden beperkt tot maximum 70 kalenderdagen .
De 10 weken worden benut om voor deze persoon actief op zoek te gaan naar een 
open plaats in een geschikte ondersteuningsvorm.
De reserveslaapkamers in het huis in Tongerlo bieden de mogelijkheid om snel in te 
spelen op dringende vragen.
Eind 2011verblijft 1 persoon vanuit een noodsituatie in het huis in Tongerlo. Ze gaat 
ook graag mee naar activiteiten in ateljee Hagelbos. Een halftijdse functie begeleider 
kon worden aangeworven.

De middelen convenant worden door de Prioriteitencommissie van het Regionaal 
Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) toegewezen aan personen die weerhouden wer-
den als ‘prioritair te bemiddelen’. Contactpersonen kunnen hiervoor personen met 
een dringende en zware ondersteuningsnood aanmelden.

Convenanten kunnen tijdelijk of blijvend toegekend worden, de grootte van het be-
drag hangt af van de zorgvorm die wordt toegestaan, bijvoorbeeld dagbesteding, 
tehuis niet-werkenden bezigheid of nursing, beschermd wonen…
Voorzieningen ontvangen het gemiddeld bedrag voor deze zorgvormen, in verhou-
ding tot de geboden opvang, voltijds, deeltijds, enkele dagen per week...

Als voorziening bepaal je zelf wat je kan aanbieden op dat ogenblik
Ateljee Hagelbos vangt tussen oktober en december 2011 één persoon op met een 
tijdelijk convenant dagbesteding, gedurende 2 dagen per week. Een medewerker 
met een deeltijds contract kon tewerkgesteld worden met behulp van de middelen 
in dit convenant.

Deze 2 situaties laten ons toe om het werken met deze nieuwe middelen ‘in de vin-
gers’ te krijgen en zetten ons klaar voor 2012, waar we op een flexibele manier alvast 
voor enkele mensen op de wachtlijst een verschil kunnen maken.

Accenten in 2011 Speerpunt 1
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Complexe zorgvragen breiden uit
Een project MED (ondersteuning aan personen met een medische problematiek) en een 
project GES (ondersteuning aan personen met een gedrags- en emotionele problematiek) 
worden voorbereid.

Voor volwassen cliënten met een complexe medische zorgvraag wordt een nieuwe 
setting voorzien tegen 31 december 2014.
30 bewoners zullen hier worden opgevangen. Er is intens overleg rond architectuur 
en inrichting van deze nieuwe setting op basis van bezoeken, vorming en literatuur. 
Het grondplan krijgt vorm en wordt verfijnd naar materialen en toepassingen voor 
slaapkamers en sanitair. Medewerkers van de medische dienst en logistiek worden 
hierin betrokken. 
Enkele visieteksten worden op punt gezet: de teksten rond comfortzorg en palliatieve 
zorg worden afgerond na samenspraak met de paramedici en de medische dienst. 

Voor cliënten met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen wordt een uitbrei-
ding voorzien voor 35 cliënten. 
De uitbreiding wordt ten laatste voorzien voor 31 december 2014 en is bedoeld voor 
25 volwassenen en 10 minderjarigen. 
De visie op opvang, begeleiding en behandeling van personen met een verstande-
lijke handicap en ernstige gedrags- en emotionele stoornissen wordt omschreven 
en gecommuniceerd, therapeutische invalshoeken benoemd en samenwerkingsver-
banden geïnitieerd. 
Het stappenplan 2012 – 2014 voorziet verder in het verfijnen van de kennis, het on-
dersteunen van de medewerkers, het omschrijven van specifieke competenties voor 
medewerkers, het uitwerken van een gepaste infrastructuur en methodieken met 
betrekking tot agressie.

Accenten in 2011 Speerpunt 1

Rond beide trajecten zal intensief sa-
mengewerkt worden door alle betrok-
kenen. Het team van psychopedagogen 
en psychiater nemen hierin een belang-
rijke sleutelrol. Het clusterdenken rond 
personen met een complexe zorg, los-
gekoppeld van de leeftijd, vindt ingang. 
Een cluster van ondersteuningsvormen 
rond eenzelfde doelgroep van cliënten 
biedt ondermeer meerwaarde op vlak 
van kennisdeling en specialisatie en 
geeft de mogelijkheid om intensieve 
samenwerkingsverbanden rond één of 
meerdere cliënten te vormen.
Ook extern zoeken we partners die er-
varing opdeden met de doelgroep en 
vanuit hun expertise een eind met ons 
op weg willen gaan.
Dienstverleningscentrum Zwart Goor is 
een belangrijke partner die kennis met 
ons wil delen. In 2011 worden afspraken 
gemaakt om samenwerkingsverbanden 
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uit te werken voor psychopedagogen en uitwisseling tussen de twee voorzieningen 
mogelijk te maken. Deze samenwerking wil vooral vorm geven aan een gezamenlijke 
bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen voor personen met een complexe 
zorgvraag. De samenwerking geldt evenzeer op het niveau van de individuele dienst-
verlening aan cliënten. 

Clusterwerking in weekends en vakanties

Reeds in het schooljaar 2010-2011 werd het aantal huizen dat open is tijdens week-
ends en vakanties beperkt. Dit liet toe om personeelsmiddelen vrij te maken, die wer-
den ingezet in huis B, waardoor meer op vragen naar weekend- en vakantieonder-
steuning kon ingegaan worden. Door slechts 2 huizen i.p.v. 4 huizen in het weekend 
open te houden ’s nachts kunnen de daarmee uitgespaarde uren ingezet worden 
overdag in het weekend om zo meer cliënten op te vangen.

In de afdeling Minderjarigen wordt de clusterwerking voor weekends en vakanties 
verder gereorganiseerd in 2011. Huis B blijft actief in de clusterwerking, maar wordt 
ervan geïsoleerd. Voordien waren huis A en huis B clusterhuizen voor de weekend-
nachten. Vanaf september 2011 wordt huis B niet langer in de clusterwerking betrok-
ken; huis B functioneert zelfstandig met eigen cliënten en personeel in de weekends 
en de vakanties. 
• Huis A wordt het clusterhuis voor cliënten A en cliënten C (kindergroepen): dit 

vormt een harmonischere cluster gezien de kinderen veelal doorstromen naar 
huis A . De 22 individuele kamers in het A-huis garanderen ook de mogelijkheid 
tot voldoende aangepaste weekendopvang. In het C-huis zijn er immers slechts 
14 individuele kamers. 

• Huis D wordt het clusterhuis voor de cliënten van E-huis en D –huis.

Geïntegreerde Werking: op zoek naar de eigenheid

Het specifieke aan de werking van GIW in huis B voor minderjarigen bestaat erin dat 
de leerkracht in de leefgroepsetting komt om individueel aangepast onderwijs te 
bieden aan de leerlingen die in deze leefgroep verblijven. Door intense samenwer-
king tussen school en MPI wordt tegemoet gekomen aan cliënten met: 
• moeite met overgangen, moeite met aanpassen aan verschillende milieusystemen
• nood aan veiligheid van vertrouwde omgeving om tot leren te komen
• nood aan extra individuele begeleiding om tot activiteit te komen
• autismespectrumstoornissen waardoor samenvallen van leef-leeromgeving 

aangewezen is.

Er wordt in 4 subgroepen gewerkt, elk met een eigen populatie en eigen begelei-
dingsaccenten. 
• 2 Autigroepen: ernstig verstandelijke handicap en autisme of vermoeden van 

autisme. 
• Actiegroep: ernstige verstandelijke handicap en gedragsproblemen. De grens 

BLO – BuSO wordt hier opgeheven.
• Stimulatiegroep: diep verstandelijke handicap, mogelijks met autisme en/of bij-

komende gedragsproblemen

Accenten in 2011 Speerpunt 1

De berg wandelt
Het ijs gaat skiën

Ik stort uiteen

Nicolas
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De stimulatiegroep ontstond doordat de benedengrens doorheen de jaren vervaag-
de. Bijkomend een gevolg van de discussie ‘recht op onderwijs voor iedereen’ die 
enkele jaren geleden sterk woedde in onderwijskringen.
In de stimulatiegroep verblijven nu ook cliënten met een diep verstandelijke handi-
cap.
We starten in 2011 gesprekken op waarbij de vraag voorligt of bepaalde profielen 
van cliënten die momenteel bij ons terecht kunnen, in combinatie met onderwijs, 
toch niet beter doorverwezen worden naar de opvangvormen voor niet-schoolgaan-
den waar geen onderwijs meer wordt voorzien.

Een ondersteuningsplan:  
de focus op het perspectief van de cliënt

In 2011 krijgt een individueel ondersteuningsplan vorm. Tot nu toe werken we met 
een uitgebreid individueel handelingsplan per cliënt. Het luik beeldvorming is sterk 
uitgewerkt en biedt belangrijke informatie over de cliënt. Dit wordt behouden in 
onze werking. In deze beeldvorming hoort ook de beschrijving thuis van de objec-
tieve behoeften van de cliënt. Deze objectieve behoeften worden aangegeven door 
de professionelen. Ze beschrijven wat de cliënt aan ondersteuning nodig heeft om 
volop te kunnen ontwikkelen en zo zijn of haar mogelijkheden te kunnen realiseren. 
De doelen worden concreet vertaald in een werkplan: het ondersteuningsplan. Naast 
objectieve doelen worden in dit plan ook de subjectieve doelen in beeld gebracht: 
de doelen die een cliënt zelf wil bereiken en waarmee hij of zij kwaliteit van leven 
realiseert. 

De doelen worden in de acht domeinen geformuleerd die belangrijk geacht wor-
den voor iemands kwaliteit van leven: ontwikkeling, onderwijs en leren, huiselijke 
activiteiten, leven in de lokale samenleving, werk, gezondheid en veiligheid, gedrag, 
sociale activiteiten.
Het ondersteuningsplan vertrekt vanuit het perspectief van de cliënt zelf, de objectie-
ve doelen worden hierbinnen geïntegreerd in overleg met de cliënt en/of degenen 
die hem vertegenwoordigen. 

Naast de doelen wordt ook vastgelegd wie deze doelen samen met de cliënt zal 
opnemen. Dit kunnen naast professionelen ook vrijwilligers, familieleden of reguliere 
diensten zijn. Belangrijk is tenslotte ook dat op zeer regelmatige tijdstippen wordt 
geëvalueerd of de doelen gehaald worden. 
Dus voortaan bestaat de blauwdruk van de dienstverlening uit twee delen: een luik 
beeldvorming dat door de zorgcoördinator wordt opgevolgd en bijgestuurd en een 
luik ondersteuningsplan dat in de woning of leefgroep wordt opgevolgd en gecoör-
dineerd en dat jaarlijks wordt geëvalueerd. 
Deze manier van werken is in 2011 verspreid over de ganse afdeling volwassenen. 
Deze evolutie wordt gevolgd door de zorgcoördinatoren van de afdeling minderja-
rigen. Voor de minderjarigen moeten in 2012 nog aanpassingen gebeuren vooraleer 
het werken met ondersteuningsplannen ook hier in de praktijk kan worden toegepast.

De inwerking vraagt extra tijd, maar uiteindelijk is het doel om op een eenvoudige en 
soepele manier het leven van cliënten te volgen en ondersteuning zo dicht mogelijk 
te laten aansluiten bij dat wat een cliënt zelf wenst. 

Accenten in 2011 Speerpunt 1
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Deze evolutie wordt eveneens gevolgd in de regelgeving van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap. In 2012 zal het ook nodig zijn om de terminologie 
van interne en externe evoluties op elkaar af te stemmen. 

SAS op de verteltoer

Kamishibai 

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm. Kami betekent ‘papier’ en shibai 
betekent ‘drama’, letterlijk papieren drama dus. Het vertellen met een houten kastje 
met papieren prenten kent in Azië een geschiedenis van eeuwen.
Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw was deze originele vorm van vertellen 
vooral in Japan zeer populair. Op een bepaald moment telde Tokio maar liefst 3000 
Kamishibai-vertellers. 
Elk Kamishibai-verhaal bestaat uit een aantal gekleurde platen die cruciale momen-
ten uit het verhaal afbeelden. Telkens wanneer het verhaal een wending neemt, ver-
schuift de verteller de plaat. Allerlei prentenboeken lenen zich voor het vertellen met 
behulp van de Kamishibai.
Leefgroepen en woningen kunnen de kamishibai-verteller inhuren voor een verhaal. 
Maar liefst acht verschillende verhalen kunnen gebracht worden!

Accenten in 2011 Speerpunt 1

Verhalen voorlezen is iets van alle tij-
den. Verhalen maken een belangrijk 
deel uit van een mensenleven. Een 
mens bestaat vooral uit verhalen. Voor 
personen met een beperking is dit niet 
anders, maar verloopt dit traject niet 
altijd even eenvoudig. Daarom ging 
SAS, Sociaal Artistiek Sportief, de vroe-
gere dienst vrije tijd, op zoek om leven 
te blazen in het vertellen en beleven 
van verhalen voor en door cliënten 
van MPI Oosterlo. Het resultaat is een 
drieluik: Kamishibai, vertelling en Mul-
ti-sensory storytelling.
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Vertelling 

Met een team van 7 vrijwilligers werkten we interactieve vertellingen op maat uit. 
Een verhaal wordt levendig gebracht door twee van onze vrijwillige vertellers die het 
geheel tastbaar maken door verscheidene attributen en materialen in het verhaal te 
brengen. Zo wordt het verhaal niet enkel gehoord en gezien, maar ook beleefd door 
de toeschouwer.
Onder het motto: Wij komen naar jou! worden de verhalen gebracht in de leefruimte 
van een woning.
Momenteel worden de laatste voorstellingen van koning Billy gebracht. Daarin 
droomt koning Billy dat hij kan vliegen. Samen met de verteller en het publiek gaat 
Billy op zoek naar een manier om te vliegen. Niet gemakkelijk maar misschien lukt 
het ons wel…
Op het einde van het verhaal krijgen alle toeschouwers een ballon waaraan we een 
kaartje met onze eigen droom bevestigen en deze oplaten. En wie weet komt hij uit! 
Dat was alleszins het geval voor Wiske. Zij droomde van een flesje reuk van Giorgio 
Armani. EN... Twee weken later stond er plots iemand aan de deur met een flesje 
Giorgio Armani! Alweer een wens vervuld dankzij de vertellingen! 

Multi-sensory Storytelling

Met Multi-Sensory Storytelling (MSST) is een methode waarbij verhalen geschreven 
worden voor en verteld worden aan personen met een beperking.
‘Multi-sensory’ verwijst naar het feit dat het verhalen zijn waarbij zoveel als mogelijk 
op maat van de cliënt alle zintuigen worden aangesproken om wat verteld wordt 
over te brengen. Daarbij worden zowel verhaalinhoud, verhaalvorm als de presen-
tatie ervan aangepast aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen in het 
algemeen en de individuele cliënt in het bijzonder.
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Het water praat tegen mij
Het zand danst met mij

Ik bouw een kasteel

Stefanie
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Het belang van netwerken

Leven is in wezen een groepsgebeuren. Het is van levensbelang dat een 
mens relaties ontwikkelt met anderen en dat er netwerken ontstaan die 

een bindend karakter hebben en ontstaan via sociale actie.

Het netwerk rond onze cliënten in beeld 

In de afdeling volwassenen werd het netwerk bij 39 van de 77 bewoners in kaart 
gebracht. Hierbij wordt er vanuit een ecologische en systeemgerichte methode ge-
werkt. De interactie tussen de persoon en zijn omgeving staat centraal in de eerste 
methode. Bij het systeemgericht werken, wordt er gekeken vanuit het gezin, de inter-
actie en beïnvloeding in dat gezin. 
Het ecogram wordt als werkinstrument gehanteerd. Dit is een eenvoudige grafische 
voorstelling van iemands sociaal netwerk.5 Betekenisvolle relaties worden op het eco-
gram zichtbaar. Deze voorstelling telt vier hoeken en vier kringen. In de hoeken kan 
je aflezen welke steun er wordt geboden: advies en informatie, gezelschap, prakti-
sche en materiële steun en emotionele steun. Deze 4 typen van steun vallen on-
der de functionele kenmerken. De kringen in het ecogram worden opgebouwd aan 
de hand van 4 structurele kenmerken: intieme kring, familie, vrienden en kennissen, 
professionelen. Deze kringen zijn gekoppeld aan de theorie van de cirkels van Brian 
Lensink6. 

5  Herman, S., Het ecogram, sociale netwerken in kaart gebracht, Brussel, uitgeverij Politeia nv., 2009
6  Smit, B., van Gennep, A., Netwerken van mensen met een verstandelijke handicap: werken aan sociale relaties: prak-

tijk en theorie, NIZW uitgeverij, 2002
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Het netwerk van de bewoner wordt met behulp van het ecogram bevraagd bij een 
familielid of de voogd in een huisbezoek. 
Een besluit totnogtoe is dat de netwerken van de bewoners overwegend klein, be-
perkt zijn. Contacten zijn vaak verworven via de ouders. 
Op termijn is het de bedoeling om op een dynamische manier met netwerken aan 
de slag te kunnen. Een link wordt gelegd met onze ondersteuningsplannen waar we 
in kaart brengen welke hulpbronnen voor een cliënt aanwezig zijn om samen met 
hem doelen te kunnen realiseren. We zullen actief naar hulpbronnen op zoek gaan 
en zo hopelijk realiseren dat duurzame relaties ontstaan ook buiten de sfeer van de 
professionelen. 

Een betrokken gebruikersraad

Ouders zijn ook op structureel vlak belangrijke partners. In de gebruikersraad worden 
ook in 2011 een aantal inhoudelijke thema’s besproken en wordt geluisterd naar ad-
vies en bemerkingen van de leden.
Elke gebruikersraad worden vaste agendapunten overlopen zodat ouders op de 
hoogte blijven van de stand van zaken in de diverse afdelingen en diensten en scho-
len. 
Jaarlijks bespreken we ook de begroting en de jaarrekening.

Thema’s die aan bod komen worden mee bepaald door de actualiteit. Dit betekent 
dat 2011 heel wat aandacht gaat naar de toepassing van het eenvormig kwaliteitsde-
creet dat in februari 2011 ondertekend wordt en zijn consequenties voor het overleg 
met ouders. We organiseren ook terug verkiezingen voor de verschillende raden.
De ontwikkelingen in de zorg en de manier waarop dit voelbaar is in MPI Oosterlo is 
eveneens regelmatig onderwerp van gesprek. 
Ouders worden in 2011 bevraagd over hun tevredenheid over de weekend- en va-
kantieopvang in het internaat. De resultaten worden voorgelegd op het overleg. 
Tenslotte wordt de gebruikersraad betrokken in de opbouw van het doelplan 2012. 

Gewoon waar mogelijk

Cliënten van de dienst Beschermd Wonen, worden geholpen om zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van reguliere diensten. Vanaf 2012 verandert de naam van de dienst 
naar Dienst Inclusieve ondersteuning. Cliënten worden in hun eigen thuisomgeving 
ondersteund en er wordt ook gezocht naar een werkomgeving binnen de ruimere 
samenleving. 

Cliënten kunnen hiervoor ook beroep doen op de dienst Begeleid Werken Zui-
derkempen. Deze dienst ondersteunt in 2011 32 cliënten en realiseert zo hun wens 
om in een gewone arbeidsomgeving zinvol te kunnen werken. 
De jobcoachen van Begeleid Werken ondersteunen 37 verschillende arbeidsposten 
waarvan 27 in de non-profit en 10 in de profitsector.
In 2011 zetten 2 werkgevers de samenwerking stop, 6 nieuwe werkgevers stappen 
mee in het initiatief en geven op deze manier meer kwetsbare werknemers een kans 
om een eigen plaatsje te verwerven in het gewone arbeidscircuit. 
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Vrijwilligerswerk
2011 is het jaar van de vrijwilliger.
De werkgroep vrijwilligers van de organisatie werkt een actieplan 
uit met aandacht voor
• werving van vrijwilligers, actualisatie van de website met 

omschrijving van concrete noden, het bussen van de fol-
der in Oosterlo, via de Geelse cultuurraad

• contact tussen de vrijwilligers onderling
In de afdeling volwassenen verwelkomen we een echtpaar dat 
regelmatig bezoekjes brengt aan een bewoner met een zeer 
beperkt netwerk.
En ook in de afdeling minderjarigen bouwt het vrijwilligers-
werk zich verder uit. Een goede match tussen interesses van 
een kandidaat-vrijwilliger en de noden van de werking zorgt 
voor succeservaringen. In 2011 start een fietsenatelier onder 
de enthousiaste begeleiding van een vrijwilliger. Maandelijks, 
op woensdag, kunnen kleine herstellingen aan de fietsen ge-
beuren, al dan niet samen met de betrokken cliënt . 
Ook het fietsenatelier, een sociale werkplaats in Mol, zet zijn 
deuren open. Zij streven ernaar om mensen meer mobiel te 
maken. Al fietsend. Onze jongeren met verstandelijke beper-
kingen werkten een namiddag lang aan hun fiets. Voldoet hun 
fiets aan de technische controle? Hoe onderhoudt men zijn 
fiets? Welke onderdelen kan je gemakkelijk zelf vervangen? 
Waarop moet je letten? 
Er zijn ook heel wat vrijwilligers die de leefgroepen concreet 
een handje helpen bij de huishoudelijke taken, tijdens activi-
teiten en op uitstappen. Het hoeft geen betoog dat al deze 
energieke vrijwilligers met een hart voor onze cliënten kunnen 
rekenen op een warme ontvangst!

Sociaal Sportief Actief (SAS)

De dienst SAS doet in 2011 zijn naam alle eer aan en meerdere 
initiatieven worden uitgewerkt op de grens van binnen en bui-
ten. Heel wat externe vrijwilligers en diensten uit de culturele 
en sportwereld slaan met de medewerkers van SAS de han-
den in elkaar om tal van activiteiten aan te bieden aan cliënten. 
Hierbij wordt vooral veel ruimte gecreëerd voor de eigenheid 
van cliënten. Inclusie, een begrip dat al te dikwijls leeg blijft en 
theoretisch, krijgt zo vaste grond onder de voeten doordat de 
samenleving via al deze initiatieven regelmatig verrast opkijkt 
en deuren in diezelfde samenleving stilaan meer en meer op 
een kier staan om mensen met een beperking binnen te laten 
en een plaats te geven. 
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Sportief

De kinderen, jongeren en volwassenen 
van MPI Oosterlo maken uitgebreid ge-
bruik van het netwerk sportclubs voor 
personen met een verstandelijke be-
perking in de regio Zuiderkempen. De 
samenwerking met Avalympics vzw is 
een jarenlange traditie waarbij het vrij-
willigersnetwerk alsmaar uitbreidt en G-
sport een verworven plaats heeft binnen 
de sportwereld. En de uitbreiding gaat 
voort. Telkens komen nieuwe projecten 
in beeld, bijvoorbeeld boccia7 of wordt 
er een maand lang een panna8-installatie 
op het domein van het MPI geplaatst. 
Deze installatie wordt niet alleen inten-
sief gebruikt, maar is ook het ideaal mo-
ment voor een mini-toernooitje.

Zumba

Oktober 2011 start een reeks van 10 
lessen Zumba. Zumba betekent lekker 
dansen en bewegen op opzwepende 
muziek. De danspasjes werden aange-
leerd door Zumba-instructrice Maggie 
Csap. 
Bijzonder aan dit project is het inclu-
sieve karakter. Niet alleen cliënten van 
het MPI, maar ook personeel, familie, 
buurtbewoners van MPI Oosterlo en 
iedereen die graag danst is welkom tij-
dens deze lessen. En of ze deelnemen! 
54 mensen schrijven in.
Wegens het grote succes van deze eer-
ste reeks, start begin januari 2012 een 
vervolgreeks op. Deze reeks is voor ie-
dereen die maar niet genoeg kon krij-
gen van de eerste reeks, maar ook voor 
alle nieuwkomers die toch ook door 
het Zumba-virus bevlogen raken.

7  Boccia is een werpsport, geschikt voor mensen met een beperking. De bedoeling is om een leren bal zo dicht mogelijk bij de witte bal (het doel) te gooien. De bal kan met de hand 
of met de voet worden gegooid. Als de sporter een te zware beperking heeft, mag dit ook met een hulpmiddel. Er wordt gegooid met blauwe en rode ballen.

8  Een metalen kooi waarin op een beperkte ruimte een vorm van voetbal kan worden gespeeld.
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De kunstweek

Kabouter Stien heeft groot verdriet. Het bos is ziek en heeft dringend hulp nodig. 
Of we met haar mee naar het land van vuur, het land van water, het land van wind 
en het land van aarde willen reizen om het bos te redden? Natuurlijk! 65 kinderen, 
jongeren en volwassenen met en zonder beperking zoeken tijdens muziek-, dans-, 
toneel-, beeldende- en nog andere workshops, naar hun eigen element en gaven zo 
opnieuw kleur aan het bos. Een week lang is Oosterlo in de ban van de elementen en 
zo wordt het bos gered!
De kunstweek is stilaan een vertrouwd beeld tijdens de zomermaanden. Bewoners 
van Huize Perrekes, leerlingen van de dorpsschool en cliënten van MPI Oosterlo ne-
men samen deel en een dorpsbarbecue doet Oosterlo heerlijk geuren naar vriend-
schap en vrolijkheid.
Een slotmoment middenin het dorp wordt ook dit jaar mee vormgegeven door een 
groep internationale jongeren die tijdens de workshops zelfs enkele woorden Neder-
lands leren van onze cliënten. 

Jeugd en cultuur en wetenschap

JCW laat jongeren tussen 6 en 30 jaar de samenhang tussen cultuur en wetenschap 
ontdekken via allerhande activiteiten bijvoorbeeld bezoek aan archeologische sites, 
culturele en wetenschappelijke evenementen, leuke tentoonstellingen. Zij hebben 
echter geen ervaring met jongeren met een verstandelijke beperking. Vandaar hun 
vraag om in samenwerking met SAS – MPI Oosterlo een workshop rond ‘monsters’ te 
organiseren. Een woensdagnamiddag lang verzorgen ze een creatieve workshop en 
zoektocht naar ‘monsters’ die in MPI Oosterlo al dan niet aanwezig zouden zijn. 
Een geweldige ervaring.

Festival Special

Donderdag 7 juli 2011 10u00. 
De deuren van Festival Special 2011 gaan open en er staan al 50 mensen op het plein. 
Iedereen wil op tijd zijn voor de start van het beste zomerfestival van Vlaanderen.
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Op het podium staan diverse muziekstijlen geprogrammeerd. Met De Ludo’s (Jan de 
Smet & Stoy Stoffelen), Antwerp Gipsy-Ska Orkestra, Mojo Filters, Undefined en Cam-
pina Reggae, schotelt Festival Special ook dit jaar een indrukwekkend muziekfeest 
voor. Tussendoor animeert en presenteert circusgrootheid Charel het publiek. Wie 
niet kan blijven stilzitten, sluit aan bij de Zumba, Afrikaanse dans of hip hop. Wie lie-
ver stilzit, kan terecht bij de schminksters of armbandjes maken of genieten van een 
poppenkastvoorstelling.
Dit gecombineerd met een lekker zonnetje, lekker eten en drinken lijkt echt de hemel 
op aarde. En alle 450 toeschouwers zagen dat het goed was! 

Juli is een echte festivalmaand.
Huis E en D van het internaat slaan de handen in elkaar met de jeugd van Noorder-
wijk en organiseren Kidsrock. Cliënten en plaatselijke jeugd genieten die dag van 
kinderdisco, grime, ballonclowns, springkastelen en hindernisbanen. 

Complicités

In samenwerking met CC De Werft, organiseert MPI Oosterlo op 30 september 2011 
een circusavond in het cultureel centrum in het kader van het jubileumjaar rond het 
50-jarig bestaan van MPI Oosterlo. Met ‘Complicités’ halen we een bijzondere circus-
theatervoorstelling naar Geel. Elf artiesten met een verstandelijke beperking, samen 
met zeven medeplichtigen, betoverden het publiek met een perfecte balans tussen 
muziek, clownerie, acrobatie en magie. Een streling voor het oog en het hart!

In de aanloop naar Complicités organiseert SAS 5 circusworkshops. Tien van onze 
cliënten worden klaargestoomd om op 30 september het publiek op een verrassen-
de manier te onthalen. Met succes! Er wordt gegoocheld, diabolokunsten worden 
geshowd en er komt zelfs acrobatie aan bod! Enkele toeschouwers laten zich beetne-
men door onze bodyguard en zien hun ticket versnipperd worden. 
Onze eigen circusartiesten beleven een mooie avond, evenals als het publiek. 

Schattenjacht in het MPI

In het kader van het jubileumjaar komen op zondag 27 november 2011 15 werkne-
mers van KBC-Incorporate Insurance als vrijwilligers afgezakt naar het MPI om samen 
met de weekendcliënten een dag lang op Schattenjacht te gaan.
Het initiatief kadert in het project om in MPI Oosterlo ook tijdens weekend en vakan-
tiedagen de buitenwereld binnen te halen en omgekeerd.

De weekendblijvers van het MPI worden gecharmeerd met een mooi programma vol 
creatieve afwisseling. De cliënten kunnen zich inschrijven voor verschillende work-
shops onder leiding van de KBC-werknemers. 
In de voormiddag kunnen ze kiezen tussen juwelen maken, spelletjes mee doen op 
de WII of een workshop wokken.
De 3de workshop gaat door in de keuken. Hier wordt een dampende portie mie en 
rijst met groenten, scampi en kip klaargemaakt. De tafel wordt mooi gedekt en na de 
workshops kan iedereen in de keuken om te smullen van dit topgerecht.
In de namiddag worden jassen en mutsen aangedaan. Tijd voor een schattenjacht in 
Oosterlo. De schattenjacht is een zoektocht geanimeerd met vertellingen. Niet alleen 
onze vrijwilliger-huisverteller laat zich van zijn beste zijde zien, maar zeker ook de 
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KBC-werknemers verbazen met hun eigen vertellingen tijdens de wandeling.
Het geheel wordt uiteindelijk overgoten met een stevige pannenkoek en chocomelk. 
Dat de KBC-medewerkers meer ontdekten dan een schat blijkt enkele weken later. Op 
kerstochtend staat de Kerstman voor de deur met heerlijk gebak, geschonken door 
deze groep fantastische mensen van KBC!

Als ik de deur open doe
Begin je te kwispelen

Als ik je zie maak jij me blij
En als ik jou zie liggen 

in je mandje
Denk ik kon ik daar  

nu maar bij

Lode
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Samenwerkingsverbanden

MPI Oosterlo werkt samen met regionale partners uit eigen sector en aan-
verwante sectoren.

We erkennen het belang van het middenveld van de samenleving en zetten in 
op samenwerkingsverbanden met dit middenveld.

Samenwerken binnen de eigen sector

Regionaal Overleg Gehandicapten

Binnen de eigen sector neemt MPI Oosterlo actief deel aan het Regionaal Overleg 
Gehandicaptenzorg, het R.O.G. Het ROG is een overlegforum waar alle VAPH-voorzie-
ningen en diensten voor personen met een handicap aan deelnemen, samen met de 
verwijzende instanties en de vertegenwoordigers van de gebruikers.
Het doel van het ROG is om een zorgaanbod uit te bouwen zodat elke zorgvrager 
met een beperking een gepast antwoord vindt op zijn zorgnoden. Een optimaal 
zorgaanbod komt tot stand via zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning. 
Zorgbemiddeling behandelt concrete zorgvragen van individuele hulpvragers; dit 
overleg wordt bijgewoond door maatschappelijk assistenten. Overleg over zorgaf-
stemming en zorgplanning wordt opgevolgd door directies van de voorzieningen. 

Het ROG wordt georganiseerd en gecoördineerd door het Provinciaal Coördinatie-
punt van de Provincie Antwerpen. In principe is het ROG een provinciaal overlegfo-
rum maar gezien de Provincie Antwerpen zo uitgestrekt is, worden er 4 regio’s afge-
bakend: Groot Antwerpen, Voorkempen, Zuidkant en Turnhout. MPI Oosterlo woont 
het ROG Turnhout bij. Binnen elke regio wordt dan nog eens een apart overleg opge-
zet voor voorzieningen en diensten die met minderjarigen werken enerzijds en voor 
voorzieningen en diensten die aanbod voor volwassenen formuleren. 
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In het najaar besliste het ROG provincie Antwerpen om vanaf 1 januari 2012 het over-
leg niet langer afzonderlijk te organiseren voor minderjarigen en volwassenen gezien 
de leeftijd van de cliënten hoe langer hoe minder belangrijk wordt. Voortaan zal er 
specifiek overleg zijn, bepaald door de zwaarte van de zorgproblematiek. MPI Oos-
terlo zal zowel het overleg rond basiszorg als het overleg rond gespecialiseerde zorg 
volgen. Op deze manier wil MPI Oosterlo er toe bijdragen om een optimaal zorgaan-
bod te ontwikkelen samen met andere zorgpartners zodat vragen naar opvang en 
begeleiding goed beantwoord worden binnen de regio Turnhout. 

Zorgregio Geel
In het kader van de reorganisatie van het ROG wordt verder gekozen om binnen de 
regio Turnhout de voorzieningen en diensten voor personen met een beperking ook 
intenser te laten samenwerken op het niveau van de basiszorgregio. De basiszorgre-
gio strekt zich uit van Geel, over Meerhout en Laakdal, tot Westerlo en Hulshout.
In het najaar van 2011 komt de basiszorgregio Geel al enkele keren voor het eerst 
samen. De andere voorzieningen zijn: OCMW Dagcentrum Geel, OCMW Dagcentrum 
Vogelzang in Laakdal, het Eepos in Laakdal en Geel en ’t Volderke in Meerhout.
In een volgende fase zullen ook de diensten voor personen met een handicap, actief 
in onze basiszorgregio aansluiten op het overleg van de basiszorgregio Geel. Het gaat 
dan om de thuisbegeleidingsdiensten, de diensten begeleid wonen en de nieuw 
opgerichte Diensten voor Ondersteuning Personen met een handicap (DOP’s).

Onderwerpen binnen overleg basiszorgregio Geel in 2011 zijn:
• kader voor samenwerking tussen de voorzieningen
• sociale kaart van het zorgaanbod voor de basiszorgregio Geel
• casusbesprekingen en zorgbemiddeling
• voorstel Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Vlaams Welzijnsverbond en Coördinatiecomité

MPI Oosterlo is lid van het Vlaams Welzijnsverbond (VWV). Ook in 2011 wordt actief 
deelgenomen aan de samenkomsten van het VWV, zoals studiedagen en algemene 
vergaderingen.
Verder nemen directieleden deel aan de volgende commissies van het Vlaams Wel-
zijnsverbond: 
• Ethische commissie
• Commissie inclusie
• Zorgvernieuwing voor Minderjarigen
• Financieel Economische Commissie
• Commissie Persoonsgebonden financiering
• Commissie DIO (Diensten Inclusieve Ondersteuning)
• Commissie PAB (Persoonlijke Assistenten Budgetten)
• Commissie Ondernemen in Welzijn
• COC Coördinatiecomité

Coördinatiecomité Antwerpen
Het COC Antwerpen behandelt in 2011 volgende thema’s:
• beleidsproces op Vlaams niveau
• energiemonitoring
• personeelsbeleid en HRM 
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• appreciative inquiry
• zorgboerderijen
• interne communicatie
• zorgzwaarte
• financiële meerjarenplanning
• nieuw decreet kwaliteitsbeleid
Naast een behandeling van een specifiek thema, doorgaans door een externe gepre-
senteerd, wil het COC ook een uitwisselingsforum voor algemene directies vormen. 

Mediander

Mediander is een open, vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties actief in 
de zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een handicap in Vlaanderen 
en Brussel. Ontstaan vanuit de franciscaanse wortels van enkele voorzieningen telt 
Mediander ondertussen 11 leden en groeit nog steeds. Mediander wil ervoor zorgen 
dat de leden zich ondersteund weten bij het realiseren van hun opdracht. Daartoe 
organiseert Mediander leernetwerken tussen de verschillende leden en andere deel-
nemers waarbij lerenden samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Het resultaat is 
dat ieder een nieuwe kijk krijgt op eigen praktijk, nieuwe visies exploreert, feedback 
geeft en krijgt op concrete praktijkproblemen.
De leernetwerken behandelen volgende thema’s: spiritualiteit, ondersteunde com-
municatie, vorming, arbeid, cliënten, zorg en ethiek, zelfevaluatie, ouderwordende 
personen met een handicap.
Het financieel-economische leernetwerk rond verzekeringen en facilitaire diensten 
beoogt financiële voordelen als gevolg van de schaalvergroting bij het afsluiten van 
contracten met derden. 
Er is een afzonderlijk leernetwerk voor directies en organisatiebegeleiders. De thema’s 
die in 2011 aan bod komen binnen dit leernetwerk, zijn:
• Inclusie
• Armoedebeleid
• Visie Mediander

Samenwerken met aanverwante sectoren

OPZ Geel

De samenwerking met het OPZ Geel (openbaar psychiatrisch centrum) loopt ook in 
2011 verder. Het samenwerkingsproject ‘Zorggezinnen’ is toe aan zijn 2de jaargang 
en wordt halfweg de projectgang positief geëvalueerd. Daarnaast is er ook een sa-
menwerkingsrelatie met het mobiele team en de K-dienst. 

OGGPA

Einde 2011 sluit MPI Oosterlo zich aan bij de intersectorale samenwerkingsovereen-
komst tussen het ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg) en het Overleg Gees-
telijke Gezongdheidszorg Provincie Antwerpen (OGGPA). Deze overeenkomst heeft 
als doel een functioneel samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid uit te 
bouwen ten behoeve van zowel minderjarige als meerderjarige personen met een 
verstandelijke handicap en/of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of autis-
me spectrum stoornissen (ASS) die bijkomende psychiatrische, gedrags- of psycho-
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sociale problemen hebben in de provincie Antwerpen. Een 
kwaliteitsvolle en aangepaste zorg, zowel preventief als cura-
tief, die complementair is ten aanzien van het huidige aanbod 
voor de doelgroep in de provincie Antwerpen kan tot stand 
komen door o.a. de bevordering van deskundigheid, de uitwis-
seling van expertise, het voeren van gestructureerd overleg en 
het uitbouwen van projecten omtrent de doelgroep.

Provinciale consulentenwerking

Recent werden de eerste krijtlijnen uitgezet voor een herop-
start van een consulentenwerking binnen de provincie Ant-
werpen. 
De dienst ONADA ziet in 2011 het levenslicht.
De consulentenwerking richt zich naar de professionele om-
geving van mensen met een dubbele diagnose die zich in een 
vastgelopen hulpverleningssituatie bevinden, omwille van 
psychiatrische en/ of gedragsproblemen. Onder dubbele diag-
nose verstaan we: licht tot diep verstandelijke handicap / niet 
aangeboren hersenletsel / autisme en bijkomend een psychia-
trische en/of gedragsproblematiek.
Door het uitwisselen en verhogen van expertise en het geven 
van advies en consult wordt getracht om de draagkracht van 
de professionele omgeving van de cliënt te verhogen. 
Er wordt samengewerkt vanuit diverse sectoren: geestelijke 
gezondheidszorg, gehandicaptensector en welzijnssector.
Deskundigen uit de verschillende sectoren worden verzocht 
om hun deskundigheid te delen om zo de vastgelopen pro-
bleemsituaties terug vlot te trekken en voor uitzichtloze situ-
aties toch oplossingen op maat mogelijk te maken. MPI Oos-
terlo sluit aan bij dit initiatief. 

Netwerkstuurgroep Crisis Jeugdhulpverlening Kempen

In het kader van Integrale Jeugdhulp is er een intersectoraal 
overleg tussen de verschillende betrokken jeugdsectoren in 
de Kempen. Het gaat dan om de sectoren gehandicaptenzorg, 
bijzondere jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, parket, kinderopvang, 
ambulante thuisdiensten, algemeen welzijnswerk, enz. 
Onder meer volgende onderwerpen worden op dit overleg 
behandeld:
• crisisnetwerk en crisisopvang
• netwerkproject ‘Signalen van Veiligheid’
• niet-begeleide minderjarigen
• voorontwerp nieuw decreet Integrale Jeugdhulp
• methodiek Eigen Kracht Conferenties 

Over Eigen Kracht Conferenties

In 2010 liepen er binnen het kader van de Integrale 
Jeugdhulp, in 2 regio’s proefprojecten rond Eigen Kracht 
Conferenties (project Eigen Kracht Limburg en Vlaams-
Brabant). Vervolgens werd in 2011 het Steunpunt Alge-
meen Welzijnswerk gesubsidieerd door de Minister om 
Eigen Kracht Conferenties op grotere schaal te introdu-
ceren in Vlaanderen en Brussel, in lijn met de verster-
king van informele zorg en vermaatschappelijking van 
de zorg. Momenteel wordt nagegaan of er beschikbare 
middelen zijn om dit project verder te zetten de komen-
de jaren. 

De Eigen Kracht Conferenties kunnen door zowel door 
jongeren, ouders, hulpverleners, enz. worden aange-
vraagd en kunnen worden ingezet in een veelheid van 
gevallen, ongeacht de hulpvraag of de ernst van de 
achterliggende problematiek. Er wordt vooral gewerkt 
aan het verhogen van de draagkracht van de familie en 
het netwerk, om hulpverlenende interventies zo lang 
mogelijk uit te stellen. Tijdens de Eigen Kracht confe-
rentie worden alle belangrijke personen rond een cliënt 
samengebracht (familie, vrienden, buren, enz.) om een 
plan van aanpak uit te werken, onder begeleiding van 
een onafhankelijke coördinator, een vrijwilliger. In een 
dergelijk plan staat wat de familie zelf kan/zal doen, wat 
de omgeving wil/kan doen en waar men eventueel be-
roep wil doen op aanvullende professionele hulp. Indien 
er reeds voorafgaand een hulpverlener betrokken was 
bij het dossier, moet deze zijn akkoord geven over het 
plan. De coördinator controleert steeds de veiligheid en 
wettelijkheid ervan. Na 3 maanden is er een follow-up. 

Omdat het om eigen oplossingen gaat, op het lijf van 
het gezin in kwestie geschreven, bestaat er vaak weinig 
weerstand en verloopt de uitvoering van de afspraken 
vrij vlot. Ook de professionele hulp die ingeschakeld 
wordt, wordt enkel op vraag van de sociale context in-
gezet. Door dit grote draagvlak ligt de slaagkans voor 
interventies gevoelig hoger. Op deze wijze zijn profes-
sionele expertise en de zeggenschap over de eigen le-
vensloop optimaal met elkaar verbonden. Mensen be-
houden maximaal de regie over hun eigen leven. 

Uit: Verslag van Netwerkstuurgroep CJ kempen,  
10 oktober 2011 
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Strategisch Plan Kempen

Strategisch Plan Kempen (SPK) is een private streekontwikkelingsorganisatie die in 
een breed socio-economisch spectrum vernieuwende projecten ontwikkelt om de 
Antwerpse Kempen te versterken als duurzame ondernemende regio waar het goed 
is om te wonen, te werken en te ontspannen voor huidige en toekomstige genera-
ties.
SPK wil een katalysator zijn voor de uitbouw van de Kempen tot een voorbeeldregio 
op het vlak van duurzaamheid, langs 3 strategische assen: de Kempen versterken als 
• creatieve kennisregio, 
• innovatieve welzijnsregio, en 
• groene belevingsregio.
MPI Oosterlo is lid van het deeloverlegplatform SPK, of Social Profitplatform Kempen, 
dat vooral intersectorale belangen behartigt. 

Volgende onderwerpen komen in 2011 op dit overleg aan bod:
• vorming in de Kempen 
• arbeidsmarktkrapte in de Kempische zorgsector
• opleiding en hulpverlening voor personen met een arbeidshandicap
• thuiszorgnet en technologische zorgconcepten 
• voortgangsrapport RESOC
• onderzoeksvragen en projectoproepen 

Op het einde van het jaar verandert Strategisch Plan Kempen van naam en van stra-
tegie. De nieuwe naam luidt voortaan Kempisch Welzijnsplatform, en er wordt voort-
aan vergaderd in de schoot van RESOC, Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomi-
té, gezien de sterkere link met de RESOC-werking. 

Mens en Paard Kempen

MPI Oosterlo zetelt in de nieuwe vzw 
Mens en Paard Kempen.
De vzw MPK, Mens en Paard Kempen wil 
het welzijn van mensen verbeteren met 
het paard als mediërende partner.
Op vraag van organisaties, verenigingen, 
groeperingen, bedrijven of personen 
ontwikkelt MPK conceptueel activiteiten 
met paarden, in samenwerking met zijn 
partners, om de welzijnsvraag van be-
trokken doelgroep te verbeteren.

Tot het takenpakket van MPK behoren 
uiteraard ook informatie- en demonstra-
tiesessies of initiatie- en proefsessies, die 
aan ieder toelaten beter de mogelijkhe-
den en verwachtingen op elkaar af te 
stemmen. 
De activiteiten die vzw MPK organiseert 
of promoot vertrekken vanuit 3 speci-
fieke invalshoeken. Er zijn:
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• de therapeutische benadering 
• het inspelen op het gedrag van mensen 
• het natuurlijk omgaan met paarden.
Binnen de vzw worden in het najaar 2011 een aantal informatieavonden voorbereid.
In december 2011 nemen enkele medewerkers deel aan een interessante sessie rond 
huifbedrijden, met vooral accenten op het ponybedrijden enerzijds en het hemelbed 
te paard anderzijds. 
Tenslotte ontwikkelt de vzw in 2011 een eigen webpagina.

Project Leader

In 2011 mogen we letterlijk ondervinden hoe krachtig en creatief een samenwerking 
over sectoren heen kan zijn. We maken kennis met de plaatselijke afdeling van Na-
tuurpunt en ontdekken dat een aantal van onze werkdoelen dicht bij elkaar blijken 
te liggen. Natuurgebied openstellen voor moeilijk toegankelijke doelgroepen en hen 
de kans geven om volop van de natuur te kunnen genieten is het gezamenlijk doel 
dat ons op weg zet naar een totaalproject: ‘Spelen in beweging’. Voor de realisatie van 
het project zoeken we extra financiering bij Europa via Leader Middenkempen in het 
kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.
De projectaanvraag wordt weerhouden en het gehele gevraagde budget toege-
kend. De realisatie van het project start voorjaar 2012 en wordt afgerond in 2013. 
We starten in 2011 de fondsenwerving. Het toegekende budget veronderstelt een 
behoorlijke inbreng van eigen middelen zodat bijkomende inkomsten zeer welkom 
zijn.

Samenwerking met onderwijs

Scholen Tongelsbos
MPI Oosterlo neemt deel aan het overleg tussen scholen Oosterlo en scholen Ton-
gelsbos, dat ook in 2011 verder gezet wordt. In maart wordt een gemeenschappe-
lijke studiedag georganiseerd waarbij een bezoek wordt gebracht aan MPI Oosterlo. 
Zowel een gezamenlijk uitbouw van de GON-begeleiding (geïntegreerd onderwijs) 
als een gezamenlijk initiatief rond het nieuw te verwachten onderwijs type 9, name-
lijk autischoolwerking zijn de belangrijkste gesprekstopics van dit overleg. Tenslotte 
wordt ook nagekeken welke structuren de verdere samenwerking het beste zouden 
dienen. 
Zeer concreet bereidt MPI Oosterlo zich in 2011 voor om ambulante begeleiding te 
kunnen aanbieden aan jongeren met licht mentale handicap en gedrags- en emoti-
onele stoornissen. 

Katholieke Hoge school Kempen
Medio 2011 vraagt de Katholieke Hoge school Kempen (KHKempen) onze medewer-
king bij hun aanvraag van de nieuw op te starten bacheloropleiding orthopedagogie. 
De aanvraag wordt door de centrale diensten in Brussel negatief beantwoord. 
MPI Oosterlo maakt deel uit van de stuurgroep om deze nieuwe opleiding aan de 
KHKempen mee vorm te geven. 

Uit de projectaanvraag:
‘Het project richt zich op de ont-
wikkeling van een ruime recreatie-
zone binnen en buiten onze mu-
ren. Hierbij wordt een inclusieve 
uitwerking gradueel gerealiseerd: 
van minder naar meer inclusief en 
van op de campus naar het omlig-
gende natuurgebied. 
De campus wordt ontsloten voor 
een aantal doelgroepen en tege-
lijkertijd wordt ook een actieve 
betrokkenheid van de ganse plaat-
selijke bevolking nagestreefd in 
de onmiddellijke nabijheid van de 
campus.‘
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Samenwerkingsverbanden met het middenveld

Vrijwilligersdagen

In 2011 organiseert MPI Oosterlo voor het eerst vrijwilligersdagen om ondermeer het 
vele praktische werk van de Technische Dienst te verlichten. Een aantal firma’s wor-
den bereid gevonden hun teambuildingsdag te organiseren in MPI Oosterlo. 
In juni komen meer dan 20 medewerkers van KMPG ruimtes in het klooster helpen 
schilderen. In september ontvangen we een 10-tal werknemers van Edward Life Sci-
ences die zowel in het klooster als in de volwassenenhuizen een likje verf aanbren-
gen. In december 2011 is het de beurt aan een grote delegatie van Janssen Pharma-
ceutica om de handen uit de mouwen te komen steken op MPI Oosterlo.
Op de laatste zondag van november wordt samen met de hulp van bijna 20 mede-
werkers van KBC een speelzondag voor alle zondagscliënten opgezet. 

Op deze manier hopen we niet alleen het werk te delen met vrijwilligers, maar ook 
vrijwilligers te laten kennismaken met MPI Oosterlo. Op deze manier rekruteerden we 
al vaste vrijwilligers die een steentje wensen bij te dragen aan een kwaliteitsvol leven 
van onze cliënten op MPI Oosterlo. 

Serviceclub Leo Mol-Geel Zuiderkempen

In 2011 worden de contacten met de nieuw opgerichte jongerenserviceclub Leoclub 
Mol-Geel Zuiderkempen verder onderhouden. MPI Oosterlo wordt in 2011 de uitver-
korene van de ‘goede doelen’ van deze club.
Deze jongerenclub zorgt in december voor een groot aantal sinterklaasgeschenken 
in de leefgroepen van de minderjarigen. Eveneens in december doet deze service-
club de kerstmarkt in Mol, waarbij huisgemaakte producten van ’t Ateljee verkocht 
worden waarbij de opbrengst voor MPI Oosterlo bestemd is. 



 jaarverslag 2011 29

Infrastructuur

We realiseren een infrastructuur die evoluties in dienstverlening op flexi-
bele wijze kan volgen en zo is opgevat dat een wisselende ondersteu-

ning kan gerealiseerd worden in omstandigheden aangepast aan de vraag van 
de cliënt.

Masterplan

In 2011 wordt vanuit het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) aan MPI Oos-
terlo gevraagd om 10 bijkomende bedden voor volwassenen te realiseren in het ka-
der van het uitbreidingsbeleid. Dit betekent dat MPI Oosterlo voor de opdracht staat 
om in totaal 10 plaatsen minderjarigen en 25 plaatsen volwassenen bijkomend te 
realiseren tegen begin 2015.
2011 staat dan ook volledig in het teken van het formuleren van de wensenlijsten 
voor de nieuwbouw minderjarigen enerzijds en de nieuwbouw volwassenen an-
derzijds. Het architectenbureau heeft op basis van de behoefteomschrijvingen een 
groot aantal ontwerpplannen aangeboden. 
In de loop van 2011 wordt een eerste aanvraagdossier voor het Vlaams Infrastruc-
tuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ingediend. 

Klooster

In 2011 wordt ijverig aan het deel van het klooster dat MPI Oosterlo ter beschikking 
had gerenoveerd met de inzet van de medewerkers van de Technische Dienst. Rond 
Pasen reeds verhuist de staf van de afdeling Volwassenen en de medewerkers van de 
ambulante dienst Het Perron naar het klooster. 
Op de tweede verdieping worden ‘kamers van het geheugen’ ingericht, waarbij me-
morabilia van de congregatie van zusters geëtaleerd worden. Deze ruimtes worden 
voortaan gebruikt als vergaderzalen. Ook op het gelijkvloers worden voldoende ver-
gaderzalen ingericht om straks zowel de staf van de afdeling Volwassenen als de staf 
van de afdeling Minderjarigen te kunnen voorzien van de nodige overlegruimtes. Op 
de eerste verdiepingen plannen we om van de winterkapel van de zusters een biblio-
theek/stille ruimte te maken. 

Afwerken vorig Masterplan

In de zomer wordt de vloer van de Luwte vernieuwd om zo de ongemakken van de 
eerst geplaatste vloer definitief de wereld uit te helpen. De leefgroep verhuist die 
korte periode naar enkele klassen in BKLO.
In huis 20 worden enkele mankementen zoals de vochtproblemen in de muren, 
goed duidelijk in loop van 2011. Er wordt een procedure in kortgeding tegen de aan-
nemer opgestart om de technische problemen zo snel mogelijk verholpen te krijgen. 
Na het aanstellen van een gerechtsdeskundige is het eind 2011 nog afwachten op 
het eindvonnis. 

Binnen de afdeling volwassenen:
Meerdere studiebezoeken, stu-
diedagen, literatuurstudie en in-
tern overleg met alle betrokkenen 
(werkgroep zorgstrategisch plan, 
medische dienst en stafmedewer-
kers infrastructuur) resulteren in 
een wensenlijst voor deze medi-
sche setting.

In de afdeling Minderjarigen buigt 
een werkgroep zich over het uit-
werken van een wensenlijst met 
betrekking tot het voorontwerp 
van een infrastructuur voor jonge-
ren met ernstige gedrags- en emo-
tionele stoornissen. 
In het najaar wordt deze werk-
groep afgerond. We blikken met 
voldoening terug op een goed re-
sultaat van ontwerpplan. 
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Een lerende gemeenschap

MPI Oosterlo wil een lerende gemeenschap zijn waar medewerkers kansen 
krijgen om te leren van elkaar, van regionale partners uit eigen en aan-

verwante sectoren.

Algemeen vormingsbeleid

In 2011 nemen 295 medewerkers deel aan vorming:192 volgden formele vorming, 
295 volgden informele vorming. Dit geeft een totaal van 7905 opleidingsuren: 3129 
formele vormingsuren en 4776 informele vormingsuren. 
Meer dan 5.400 € van inschrijvingsgelden voor formele vorming wordt gerecupe-
reerd door subsidiedossiers bij Icoba, Vivo en het steunpunt expertise netwerk. Dit is 
ongeveer 1/5 van de totale kosten aan inschrijvingsgelden van vorming.
De formele vormingen worden zowel intern (2308 uren ) als extern (821 uren) ge-
volgd. 
Intern georganiseerde vormingen waaraan grotere groepen medewerkers deelne-
men hadden betrekking op omgaan met rouw en verlies, de ‘draad’ tussen cliënt & 
begeleiding (Gerrit Vignero), Psychotrauma, Gehechtheid, Omgaan met agressie en 
kwetsbaarheden bij mensen met downsyndroom.
Specifiek bij de afdeling Volwassenen wordt interne formele vorming georganiseerd 
in functie van ouderwordende cliënten en bijhorende problematieken, onder meer 
dementie. Binnen de afdeling minderjarigen wordt ook vorming georganiseerd rond 
autisme ,ondermeer stemgebruik, en kauw- en slikproblemen.
Nieuwe medewerkers volgen de introductiecursus. 
De ondertussen jaarlijks terugkerende EHBO-training wordt door 69 medewerkers 
gevolgd via het Rode Kruis, en 250 medewerkers nemen deel aan een PTV-oefenses-
sie of PTV training,Persoons- en Teamgerichte Veiligheidstechnieken.

Omgaan met agressie

Een groep medewerkers neemt deel aan de studiedag ‘Interventie à la carte’ van ICO-
BA. Dit resulteerde in het opzetten van vorming in het najaar gegeven door de vor-
mingsdienst Crime-control. Het brede kader rond omgaan met agressie komt tijdens 
deze vorming aan bod. Er wordt ook stilgestaan bij het verschil tussen frustratie- en 
instrumentele agressie en de wijze waarop je best reageert. 
In de afdeling Minderjarigen wordt in verschillende teams de visie rond herstel be-
sproken. Dit brengt heel wat boeiende gesprekken op gang. Algemene richtlijnen 
worden vertaald naar individuele cliënten. Het idee wordt geopperd om een luikje 
aan het individueel handelingsplan te breien waarin deze vertaling per cliënt om-
schreven wordt.
De richtlijnen rond herstel worden ook in een overzichtelijk bruikbaar schema gego-
ten. 
‘Interventie à la carte’ leidt ook tot het uitwerken van de preventiepiramide voor de 
werking in MPI Oosterlo door de werkgroep agressie.
De preventiepiramide brengt een onevenwicht in kaart. In MPI Oosterlo wordt op-
vallend meer aandacht besteed aan het nemen van structurele maatregelen bo-
ven het werken aan ‘attitudevorming’. Daarenboven was in de werkgroep eenzelfde 
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verhouding aanwezig op vlak van de aangevoelde noden. In 2012 zullen we hieraan 
aandacht besteden. De Aikido-sessies in 2012 nodigen daar alvast toe uit. In de prak-
tijk geven basismedewerkers immers aan meer ondersteuning nodig te hebben wat 
betreft attitudes, houding en inzichten. 

Kennismaking met Aikido

De PTV-verantwoordelijke neemt gedurende een half jaar deel aan Aikido-trainingen 
in het Aikidocentrum Daruma te Turnhout. Enerzijds om kennis te maken met de 
Aikido-technieken waarop de PTV-technieken gebaseerd zijn. Anderzijds ter ken-
nismaking met de principes van Aikido om deze ook in andere situaties te kunnen 
toepassen. 
Dit resulteerde in een paar extra vormingen voor enkele leefgroepen
Aikido kan heel wat handvatten bieden in een respectvolle omgang met elkaar. Ook 
in het bewaken en aangeven van je eigen grenzen en in geweldloze omgangsvor-
men met elkaar. Eén groep volgt ook training in het omgaan met verbale agressie 
gestoeld op Aikido-principes. 
Beide vormingen werden door de teams als zinvol ervaren en zullen dus ook in 2012 
aan meerdere teams worden aangeboden.

Syndroom van Down

In 2011 wordt in de afdeling Minderjarigenzorg een interne vorming georganiseerd 
met Karel De Corte. De vorming wordt opengesteld voor deelname van ouders. Het 
initiatief raakt tijdens het voorbije jaar goed ingeburgerd in de minderjarigenzorg 
en de betrokken scholen. De visie wordt toegepast in casusbesprekingen en wordt 
tevens meegenomen in besprekingen met ouders. 
Karel De Corte vertrekt vanuit het denkkader van Gentle Teaching. Met betrekking tot 
het Syndroom van Down gebruikt hij het concept van ‘psychische structuurvastheid’. 
Daar waar de rigiditeit in denken en het stereotiep gedrag en de dwangmatigheid 
die we vaak zien bij mensen met het syndroom van Down vaak als koppigheid gezien 
wordt, biedt het concept van psychische structuurvastheid een denkkader om dit 
gedrag anders te interpreteren en het biedt heel wat handvatten om hier mee om 
te gaan. 

Werkplekleren in de afdeling Minderjarigen

Binnen het internaat van de afdeling wordt in 2011 een eerste stap genomen om op 
een nieuwe wijze te leren van elkaar.
Er wordt afgesproken om van elk team één opvoeder gedurende drie dagen te laten 
meedraaien in een andere groep. Op deze manier kunnen de betrokken opvoeders 
aan den lijve ondervinden hoe er in een andere groep gewerkt wordt, kunnen ze hun 
ervaringen delen met de ‘gastgroep’ en ervaringen meenemen naar het eigen team 
en de eigen leefgroepwerking. 
Uit de evaluatie blijkt dat dit een interessante leervorm is. Het werken in een andere 
groep wordt als zeer intensief beleefd, hier en daar met de nodige emoties. Het geeft 
een beeld van de verscheidenheid van onze doelgroep en ook de eigen aanpak van 
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elke groep komt naar voor. Ook de beleving van de cliënt komt 
uitdrukkelijk in de aandacht: wat betekent doorstromen voor 
een cliënt van de ene leefgroep naar de andere. Het bevestigt 
de noodzaak om wijzigingen kritisch te blijven volgen.
Einde 2011 worden nieuwe afspraken gemaakt om het werk-
plekleren in 2012 voort te zetten in een iets gewijzigde formu-
le. Een aantal leerprincipes worden als kompas gebruikt. Leren 
doe je van elkaar, dus is het belangrijk dat een medewerker 
niet alleen op dienst staat in de ‘gastgroep’. Bovendien wordt 
vooraf aan de uitwisseling best een inhoudelijke doelstelling 
bepaald zodat het leren dankzij die focus gestuurd en gesti-
muleerd wordt. Bijvoorbeeld: hoe bevorderen we een soepele 
doorstroom van cliënten naar een andere groep. Langs deze 
weg leren medewerkers van elkaar over het gebruik van peda-
gogische methodieken voor een analoge doelgroep. Hoofdop-
voeders geven aan dat zij eveneens aan de uitwisseling willen 
deelnemen. Tenslotte wordt eraan gedacht het werkplekleren 
door te trekken naar externe organisaties. Gedacht wordt aan: 
OPZ met de K-dienst, Bijzondere Jeugdzorg, volwassenenwer-
kingen... 

Als het leven op een keerpunt komt

Het is vele bewoners gegeven om gezond en wel in het leven 
te staan.
Een aantal van hen wordt echter geconfronteerd met com-
plicaties op lichamelijk vlak, voor sommigen reeds op jonge 
leeftijd, voor anderen gaat oud worden gepaard met snel en 
ongewoon verlies van mogelijkheden , o.a. dementie.
MPI Oosterlo kiest bewust om ook voor deze bewoners de 
best mogelijke ondersteuning te blijven bieden. De afdeling 
volwassenen zet hieromtrent de visie op papier in een drieluik:

• vroegtijdige zorgplanning
• comfortzorg
• palliatieve zorg

Medewerkers volgen in dit kader ook extra vorming en een 
medewerker van het palliatief netwerk wordt uitgenodigd om 
mee na te denken over de evolutie in de afdeling.

In navolging van deze vorming en gesprekken wordt in het 
kader van de palliatieve zorg een palliatief kernteam samenge-
steld met deelname vanuit de woning, de medische dienst, de 
coach en de gezinsbegeleider. Het team finaliseert in 2011 de 
visietekst, aangevuld met een werkbundel die nuttige check-
lists bevat voor wat te doen staat, onmiddellijk na het overlij-
den en de daaropvolgende dagen.

Palliatieve zorg is de dynamische, actieve en continue 
totaalzorg voor de bewoner van wie het ziekteproces 
onomkeerbaar is met overlijden als gevolg.
Pijn- en symptoomcontrole gaan samen met de aanpak 
van psychische, sociale en spirituele problemen om de 
best mogelijke kwaliteit van leven te garanderen aan de 
bewoner en zijn familie, begeleiders, medebewoners, 
vrienden...
Palliatieve zorg bevestigt het leven en beschouwt het 
sterven als een normaal, natuurlijk en bij het leven ho-
rend proces.
Palliatieve zorg wil de dood dus noch versnellen, noch 
uitstellen.
Zij wil ondersteuning geven aan de bewoner opdat 
deze zo actief mogelijk zou kunnen blijven leven en aan 
de personen in zijn omgeving, zodat deze zo goed mo-
gelijk ondersteund worden in het eigen rouwproces.
‘Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden, 
als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden’ 
(Cicely Saunders)

In de palliatieve zorgfase wordt een intens interdiscipli-
nair zorgoverleg opgestart, samen met de familie. Een 
document ‘wilsbepalingen gezondheidszorg’ kan wor-
den opgesteld.
Medische en psychische aandachtspunten worden da-
gelijks geobserveerd en geregistreerd.
Zorg voor medebewoners en medewerkers wordt niet 
uit het oog verloren.

We ondersteunen de bewoner zodat hij zijn leven kan 
afronden in zijn vertrouwde omgeving, omringd door 
vertrouwde personen, op een menswaardige manier.
Er wordt veel zorg besteed aan afscheid nemen en ver-
driet bespreekbaar maken, alsook aan een nabespre-
king van het gevolgde zorgpad.
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Een veilige hechting
We zijn reeds jarenlang overtuigd dat het erg belangrijk is om te kijken naar het so-
ciaal-emotioneel functioneren van onze cliënten. Vaak is het immers dit aspect wat 
maakt dat het begeleiden van onze cliënten niet evident verloopt.
Met de vorming van Erik De Belie in mei 2011 sluiten we nauw bij dit thema aan. Voor 
het sociaal-emotioneel functioneren van mensen is immers het opbouwen van een 
eerste emotionele band met ouders erg belangrijk. Nu is net dat proces, het hech-
tingsproces van mensen met een verstandelijke handicap, vaak een moeilijk proces: 
‘gehechtheid onder druk’. Redenen waarom dit proces onder druk staat bij baby´s 
met een verstandelijke handicap, liggen zowel in het kind zelf als in het proces dat 
ouders doormaken na de geboorte van een kind met een handicap. Daarnaast speelt 
uiteraard ook de eigen gehechtheidsgeschiedenis van ouders een rol. Deze eigen 
hechting blijft immers bij ieder van ons gedurende heel ons leven een belangrijke rol 
spelen bij de manier waarop we in het leven staan en in relatie treden met anderen. 
We bedoelen letterlijk voor ieder van ons, begeleiders van mensen met een verstan-
delijke handicap. Ook voor onszelf is het belangrijk stil te staan bij het hechtingspro-
ces dat we hebben doorlopen. Dit speelt immers een rol bij de manier waarop we 
in relatie treden met onze cliënten. Een boeiende gedachte om af en toe bij stil te 
staan…
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Duidelijkheid en eenvoud

We zijn een sterke organisatie waar duidelijkheid en eenvoud de toon zet-
ten. We zetten in op daadkracht.

Inzet van middelen

In het kader van transparantie en opvolging van personeelsmiddelen worden in sa-
menwerking met de personeelsdienst belangrijke inspanningen geleverd om een 
dagelijkse opvolging van contracten met medewerkers en de inzet van personeels-
middelen mogelijk te maken. Bovendien worden de laatste noodzakelijke stappen 
gezet om een effectieve dienstroosterplanning te kunnen realiseren en om de aan- 
en afwezigheden van medewerkers te kunnen beheren. Leidinggevenden en staf-
medewerkers krijgen hiervoor de nodige opleiding en begeleiding.

Portaalsite

In 2011 krijgt de portaalsite meer inhoud. De stafmedewerker communicatie werkt 
samen met de medewerkers van diensten en afdelingen aan een overzichtelijk spin-
nenweb van informatie doorheen de organisatie. 

Een eenvormig kwaliteitsdecreet

4 februari 2011 ondertekent de Vlaamse Regering een nieuw kwaliteitsdecreet waar-
in een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.
Basis blijft de eis dat voorzieningen er alles aan doen om aan een aantal kwaliteitsei-
sen te voldoen. Deze eisen worden vastgelegd in het decreet en worden op regel-
matige basis gecontroleerd op vraag van het Vlaams Agentschap voor personen met 
een handicap. Het nieuwe decreet voegt hieraan toe dat elke voorziening dit ook zelf 
moet evalueren in een cyclus van vijf jaar. 
Het nieuwe decreet bevestigt een aantal reeds bestaande richtlijnen, maar houdt ook 
enkele nieuwe bepalingen in. 
Zo moet het Reglement van Orde worden herwerkt naar een Charter collectieve 
rechten en plichten. Dit Charter wordt bij de start van de dienstverlening samen met 
het Protocol van opvang, begeleiding en behandeling aan ouders overhandigd. Ook 
het protocol moet een aantal wijzigingen ondergaan.
In september worden de gewijzigde documenten aan alle ouders en vertegenwoor-
digers bezorgd. 

Het levenstraject van de cliënten 5

Het belang van netwerken 15

Samenwerkingsverbanden 22

Infrastructuur 29

Een lerende gemeenschap 30

Duidelijkheid en eenvoud 34

Engagement van medewerkers 35

Vindingrijkheid en innovatie 37

Accenten in 2011 Speerpunt 6



 jaarverslag 2011 35

Engagement van medewerkers

Een organisatie waar medewerkers in verbondenheid hun engagementen 
kunnen aangaan. 

Tevredenheidsmeting

Aan de tevredenheidsmeting die in december 2010 aan alle medewerkers werd be-
zorgd, neemt 32% van de medewerkers deel. Over het algemeen blijkt 93% van de 
respondenten tevreden te zijn met hun functie. Nochtans werden ook enkele be-
langrijke aandachtspunten aangegeven: het gebrek aan middelen om het werk goed 
te kunnen uitvoeren, de selectiepolitiek bij interne kandidaturen, de informatiedoor-
stroming van beleidsonderwerpen en over de dagdagelijkse gang van zaken binnen 
de organisatie, en de fysieke en mentale belasting die ervaren wordt bij de uitvoering 
van het werk.
De resultaten van de tevredenheidsmeting worden binnen de representatieve afde-
lingen besproken met de bedoeling om via specifieke doelplannen en acties oplos-
singen aan te bieden.

Sociaal overleg

In het sociaal overleg met de vakbondsafgevaardigden wordt constructief gewerkt 
en worden belangrijke thema’s behandeld.
In 2011 wordt het syndicaal overleg opnieuw opgestart.
In de Ondernemingsraad wordt een volledig nieuw ontwerp van arbeidsreglement 
besproken en een consensus wordt bereikt zodat een nieuw arbeidsreglement in 
2012 het licht zal zien.
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Ook de procedure voor de sociale verkiezingen van 2012 wordt opgestart.
Andere belangrijke thema’s die worden besproken: de jaarrekeningen 2010, de deel-
name van medewerkers aan fundraisingactiviteiten, het permanentiesysteem, het 
opnemen van wettelijk verlof, de collectieve sluitingen, de verdeling van de perso-
neelsmiddelen sociale maribel, de vervangende feestdagen, de minimumprestaties 
bij stakingen, de vervanging bij brugpensioen, de missie, opdracht en speerpunten 
van onze organisatie...
In het Comité Preventie en Bescherming op het Werk wordt het Jaaractieplan 2011 
uitgevoerd waarbij ondermeer volgende thema’s aan bod komen: bedrijfsbezoeken 
aan woningen en diensten, evacuatieoefeningen in leefgroepen en woningen met 
de nodige evaluaties en bijsturingen, de procedures in het kader van de brandveilig-
heid, de publicatie van de noodprocedures op de portaalsite, de procedures rond 
crisiscommunicatie, de organisatie van EHBO opleidingen, een milieuvergunning die 
wordt aangevraagd en bekomen, de uitvoering van een actieplan magneetsystemen 
en een griepvaccinatiecampagne, en de voorbereiding van het Jaaractieplan 2012.
Bovendien wordt door onze preventieadviseur samengewerkt met de verzekerings-
maatschappij arbeidsongevallen waarbij ondermeer een analyse werd gemaakt van 
de arbeidsongevallen in het MPI gedurende de voorbije 10 jaar, en waarbij voorstel-
len ter preventie worden opgemaakt. De uitwerking van deze voorstellen maakt deel 
uit van het Jaaractieplan 2012.

Accenten in 2011 Speerpunt 7
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Vindingrijkheid en innovatie

Tenslotte zetten we in op vindingrijkheid en innovatie

De openbare computerruimte

Binnen SAS staan 4 laptops ter beschikking van de cliënten met een verstandelijke 
beperking. De computers worden intensief gebruikt om muziek te beluisteren, spel-
letjes te spelen, maar evenzeer om een stopmotionfilmpje te maken of een rapclip. 
Daarnaast wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe sociale media. Ook 
onze jongeren willen op Facebook. Wij helpen hen om hiermee veilig om te gaan. 
Een vrijwilliger neemt de begeleiding mee op tijdens de avonduren en ondersteunt 
cliënten bij hun computeractiviteiten.
We werken in 2011 intensief samen met KHK (Katholieke Hogeschool Kempen). Een 
stagiaire ergotherapie doet in functie van het project huisregels haar stage in MPI 
Oosterlo. Samen met SAS worden videofilmpjes gemaakt waarbij cliënten situaties 
spelen waarbij ze moeten beoordelen of een bepaald gedrag goed of fout is. Spelers 
beoordelen deze situaties terwijl ze computerspelletjes spelen. De begeleiding kan 
hierover met hen in gesprek gaan en langs deze weg huisregels onder de aandacht 
brengen. 
Een tweede project wordt opgestart in het najaar 2011: Tracking Service. Dit project 
stelt zich de vraag hoe een persoon met een beperking zich met behulp van een 
smartphone zelfstandiger kan verplaatsen met of zonder openbaar vervoer.
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Huifbedrijden

In 2008 gingen we voor het eerst op bezoek bij het OPZ 
in Rekem, waar we de kans kregen om het huifbed uit te 
proberen. We mochten en konden zelf ervaren hoe een 
ritje op het huifbed tegelijk inspannend en ontspannend 
kan zijn. Rijden op een huifbed is een onderdeel van de 
hippotherapie en heeft, zo blijkt uit verschillende studies, 
een duidelijke positieve invloed op het goedvoelen, op de 
mate van ontspanning, op de contactname van personen 
met beperkingen. Ook het directe en nabije contact met 
de paarden is aangenaam en niet bedreigend. De dieren 
veroordelen en beoordelen niet en nemen iedereen zoals 
hij of zij is.
Onze cliënten genoten om beurt duidelijk van hun ritje op 
het huifbed, zachtjes wiegend op de twee paardenruggen. 
Hun ontspannen snoetjes spraken boekdelen en voor ons 
was toen al duidelijk dat dit echt een geknipte manier was 
om een nieuwe, diepere dimensie te geven aan het paard-
rijden voor de zwakkere cliënten van De Luwte.
Toen we een jaar geleden hoorden over het Hippisch 
Zorgcentrum Heikenhof en vernamen dat ook zij trach-
ten te werken met een huifbed, was onze interesse direct 
gewekt. Het huifbed in Rekem is fijn, maar het is ver weg, 
het kan slechts eenmaal per jaar, dus het is niet mogelijk 
echt iets op te bouwen voor en met de cliënten. Het Hei-
kenhof, gelegen te Meerhout-Gestel is vlakbij en we gaan 
er voorlopig eenmaal per maand rijden en het is fijn dat 
onze kinderen en de mensen van de manege steeds meer 
met elkaar vertrouwd geraken. Dit kunnen vertrouwen 
op elkaar, het kennen van elkaar, het begrijpen van vaak 
kleine signalen van de cliënten vormen voor ons toch een 
belangrijke meerwaarde in het omgaan met onze cliënten.
Momenteel is het huifbed nog een project in opbouw en 
niet zo makkelijk te realiseren, maar we willen het komen-
de werkjaar toch extra blijven aandacht besteden aan het 
paardrijden en dit op verschillende manieren.
Wanneer we gaan rijden in het Heikenhof wordt er ook 

gewoon paard- en ponygereden, maar we gaan nog een 
stapje verder. De kleinere, zwakste cliënten maakten tot 
op heden al liggend op hun buik of rug een ritje op het 
paard. Dit zorgt al voor erg veel ontspanning, maar sinds 
kort kunnen we nog een stapje verder gaan. Heikenhof 
werkte een soort van ‘huifbedrijden’ uit met pony’s, het zo-
genaamde ponybedrijden. 

Bij het ponybedrijden worden 2 pony’s van gelijke schou-
derhoogte door middel van een buiksingel aan elkaar 
vastgeriemd zodat ze mooi naast elkaar blijven stappen. 
Bovenop de aan elkaar bevestigde pony’s wordt, over de 
ruggen van beide pony’s heen, een groot paardendeken 
gelegd. Dit deken wordt bevestigd aan de pony’s zodat 
dit niet kan verschuiven. Er zijn vanzelfsprekend wel een 
aantal voorwaarden waaraan de pony’s moeten voldoen: 
ze moeten een gelijke grootte hebben, elkaars directe na-
bijheid kunnen verdragen, heel rustig van karakter zijn en 
een vlotte stap hebben. Bij het ponybedrijden worden de 
cliënten om beurt op de deken gelegd en worden bewo-
gen door het stappen van de pony’s. We mochten dit reeds 
tweemaal uitproberen en we zijn er best enthousiast over. 
Nadeel is wel dat het enkel voor de kleinere kinderen kan 
worden gebruikt.

2012 willen we dit zeker blijven behouden en we hopen 
dat ook het ‘hemelbed te paard’ snel klaar zal zijn, zodat 
ook onze grotere/zwakkere cliënten kunnen genieten van 
een alternatieve vorm van huifbedrijden. Bij dit ‘hemelbed 
te paard’ wordt gebruik maakt van één paard dat stapt op 
een loopband. Het kind wordt door middel van een lift op 
de rug van het paard gelegd en kan zo genieten van de be-
wegingen van het paard. Deze manier van rijden is minder 
afhankelijk van de omgeving, van de weersomstandighe-
den, is minder arbeidsintensief en zou toch dezelfde effec-
ten hebben als het huifbedrijden. 

Paardenwerking en Luwte 
Paardrijden is voor de cliënten van de Luwte van zeer groot belang en we ervaren 
dit als een zeer zinvolle activiteit. De kinderen worden even losgeweekt uit hun ei-
gen vertrouwde plekje in ons dagcentrum en komen naar buiten. Ze kunnen op de 
rug van het paard genieten van ontspanning, van vrij bewegen, van bewogen wor-
den door de bewegingen van het paard. De spieren van vele van onze cliënten, die 
toch vaak strammer en stijver zijn, worden op een natuurlijke manier versterkt en 
gestretcht op een manier die ook met intensieve kiné moeilijk te verkrijgen is. Het 
paardrijden werkt ontspannend en wanneer cliënten op het paard zitten wordt ook 
onbewust geoefend op het verbeteren van evenwicht en concentratie. 
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Het kind ervaart het paardrijden dus als 
aangenaam en doet tegelijkertijd succe-
servaringen op.
Bij de opstart van het paardrijden zat de 
cliënt voor de begeleider op het paard 
en konden hij/zij zo genieten van het rij-
den en van het contact met de paarden. 
Tot op heden rijden een aantal kinderen 
nog steeds op dezelfde manier, maar we 
konden in de loop der jaren met een 
aantal bijzondere manieren van paardrij-
den kennismaken.

In de manege rijden we op een groot 
paard waarbij kind het voor de begelei-
der zit. We gebruiken hierbij geen zadel, 
maar wel een zadeldek. Het kind is op 
die manier nog veel nauwer in contact 
met de paardenrug, zonder dat er een 
zadel in de weg zit. De bewegingen zijn 
intensiever en ook de warmte van het 
paardenlichaam is meer voelbaar.
We rijden ook met de pony, maar enkel 
met die cliëntjes die zelfstandig kunnen 
zitten en minder ondersteuning nodig 
hebben. Het kind zit op de pony, deze 
keer wel op een zadel, een eerste be-
geleider houdt het paard vast aan het 
hoofd en een tweede begeleider stapt 
naast de pony, naast het kind zodat hij/
zij onmiddellijk kan ingrijpen/reageren 
als dit nodig is. Sinds dit jaar genieten 
ze ook regelmatig van een ritje met de 
koets. We trekken dan echt de weg op 
en de cliënten genieten van het hoef-
getrappel, de wind, het voorbijglijdende 
landschap.

Accenten in 2011 Speerpunt 8

Therapie in beeld
In het kader van de dienstverlening aan personen met bijkomende gedrags- en 
emotionele stoornissen starten we in 2011 met een voorzichtig experiment waarbij 
we zoeken hoe we krachten in onze organisatie kunnen benutten voor behandel-
doeleinden. Tot nu toe laten de middelen enkel, weliswaar, intensieve begeleidingen 
toe maar blijven we voor behandeling aangewezen op de buitenwereld. De werking 
wordt gestuurd en ondersteund door de psychiater. 
Uit deze werking hopen we ervaringen op te doen en kennis te ontwikkelen in het 
therapeutisch werken met cliënten met ernstige gedragsproblemen. Daarnaast kun-
nen de bevinden beleidsbeslissingen verder onderbouwen. 
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Cliëntencijfers

Bezettingscijfers

Internaat Absoluut %

Algemene bezetting (inclusief thuisbegeleiding) 97,57 98,56%

Bezetting zonder (exclusief thuisbegeleiding) 96,57 97,55%

Bezetting 'gedrags en emotionele stoornis' 
(exclusief thuisbegeleiding)

46,01 46,47%

vakantiebezetting (% ifv de werkelijke bezetting) 26,78 27,73%

Semi-internaat Absoluut %

Algemene bezetting (inclusief thuisbegeleiding) 86,66 98,48%

Bezetting (exclusief thuisbegeleiding) 77,66 98,30%

Schoolgaanden (exclusief thuisbegeleiding) 67,60 97,97%

Niet-schoolgaanden (exclusief thuisbegeleiding) 10,00 100,00%

Tehuis niet-werkenden Absoluut %

Algemene bezetting 77,00 100,00%

Bezetting Nursing 20,00 100,00%

Vakantiebezetting 31,73 41,21%

Beschermd wonen Absoluut %

Algemene bezetting 5,00 100,00%

Analyse

Geografisch

Provincie aantal koppen
Antwerpen 240
Oost-Vlaanderen 1
Limburg 21
Vlaams-Brabant 36
Totaal 298

2011 in cijfers
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Bedrijfseconomisch 45
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2011 in cijfers
Leeftijd

Totale populatie

Leeftijdscategorie 2010 2011
0-5 8 5

5-10 42 45
10-15 52 64
15-20 65 74
20-25 35 33
25-30 1 0
30-35 5 0
35-40 13 16
40-45 13 8
45-50 21 23
50-55 19 17
55-60 5 9
60-65 2 2
65-70 1 2
Totaal 282 298

Tehuis niet werkend Semi-internaat Internaat Eindtotaal

Leeftijd niet-nursing nursing niet-schoolgaand schoolgaand Internaat Totaal

0-5 1 4 5
5-10 6 25 14 45

10-15 3 23 38 64
15-20 2 23 49 74
20-25 1 15 17 33
25-30 0 0
30-35 0 0
35-40 16 16
40-45 8 8
45-50 14 9 23
50-55 11 6 17
55-60 5 4 9
60-65 1 1 2
65-70 2 2
Totaal 298
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Aantal cliënten comité en jeugdrechtbank
Het aantal cliënten uit de afdeling Minderjarigen die in 2011 doorverwezen werden 
door het Comité bijzondere jeugdzorg of via plaatsing door de jeugdrechtbank bij 
ons verbleven, bedroeg 17. Hiervan waren 8 cliënten door het comité doorverwezen 
en 9 cliënten vanuit plaatsing jeugdrechtbank. Bijkomend daaraan waren er nog 4 cli-
enten die vanuit de vorige jaren doorverwezen waren door het Comité en eveneens 
4 cliënten die de voorgaande jaren geplaatst werden door jeugdrechtbank. Samen 
met 18 cliënten waarvan het dossier bij de jeugdrechtbank ligt zonder evenwel ge-
plaatst te zijn , brengt dit het totale aantal cliënten dat via comité of jeugdrechtbank 
opgevolgd wordt, op 34. 
In het semi-internaat vinden we hiervan 15 cliënten terug waarvan het dossier bij 
de jeugdrechtbank ligt zonder plaatsing. Alle andere 19 cliënten verblijven in het 
internaat schoolgaanden. 
Op een capaciteit van 98 effectief in te vullen residentiële plaatsen,exclusief één in-
ternaatsplaats die via ambulante werking wordt ingevuld, betekent dit een percen-
tage van ongeveer 20 % cliënten.
Op een capaciteit van 69 erkende semi-internaatsplaatsen schoolgaanden betekent 
dit een percentage van ongeveer 22 %. 

Het Perron, ambulante dienstverlening 
De erkenning van de ambulante dienstverlening, Het Perron, wordt geregeld via 
convenanten: 9 plaatsen semi-internaat schoolgaanden en 1 plaats internaat werden 
omgezet in ambulante begeleidingen.
Het Perron dient 900 begeleidingsuren te presteren.

2011 in cijfers

Begeleid werken

2009 2010 2011
erkende plaatsen dagcentrum 4 4 4
aantal cliënten in begeleiding 30 29 32
trajecten beëindigd 1 3 4
trajecten gestart 3 2 4
arbeidsposten 40 38 37
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Personeelscijfers

Sinds 2007 nemen wij deel aan het project van het Vlaams Welzijnsverbond rond 
personeelskengetallen.
Ondertussen kunnen we dus niet alleen onze kengetallen vergelijken met deze van 
andere voorzieningen, maar ook met onze eigen gegevens van voorgaande jaren.

De cijfers geven steeds de situatie weer op 31 december van het betrokken jaar.

Personeelsbestand 2007 2008 2009 2010 2011
Aantal WN (koppen)
Aantal VTE contractueel
Aantal voltijdse WN
Aantal deeltijdse WN
Aantal deeltijdse in VTE
Aantal WN met contract onbep duur

Aantal contracten
Aantal WN’s met >1 contracten

Personeelsuitbreiding
Deeltijdfactor (VTE/koppen)
Deeltijdverdeling (DT/totaal)
Kernbestand (onbep duur/tot.)

288
220,46

107
181

113,46
235

/
/

105,11 %
0,77

62,85%
81,60 %

287
218,81

101
186

117,81
233

322
29

99,65 %
0,76

64,81 %
81,18 %

295
228,11

102
193

126,11
243

338
36

102,79%
0,77

65,00%
82,00%

287
220,24

96
191

124,24
236

335
38

100,00%
0,77

66,55%
82,23%

295
226
97

198
129
241

360
51

100,00%
0,76

67,12%
81,69%

Leeftijdskenmerken 2007 2008 2009 2010 2011
Rekenkundig gemiddelde
Aantal WN jonger dan 35 jaar
 Aandeel 
Aantal WN van 35 tot 44 jaar
 Aandeel 
Aantal WN van 45 tot 49 jaar
 Aandeel 
Aantal WN van 50 tot 54 jaar
 Aandeel 
Aantal WN van 55 jaar en +
 Aandeel 

39,42
108

37,50 %
68

23,61 %
44

15,28 %
48

16,67 %
20

6,94 %

40,62
98

34,15 %
62

21,60 %
49

17,07 %
56

19,51 %
22

7,67 %

41,00
96

32,54%
67

22,71%
45

15,25%
58

19,66%
29

9,83%

40,34
102

35,54%
60

20,91%
47

16,38%
54

18,82%
24

8,36%

41,00
101

34,24%
59

20,00%
49

16,61%
50

16,95%
36

12,20%

2011 in cijfers
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Personeelscijfers 43

Bedrijfseconomisch 45

Ik hoor leuke geluidjes
Ik voel het water

Ik zie mooie kunstjes

Dit is echt
Dol
Fijn

Daisy



44 jaarverslag 2011 

Leeftijdsverdeling / geslacht 2007 2008 2009 2010 2011
WN man
<20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
>60

48
1
4
8
4
2
5

11
9
2
2

48
1
3
6
6
3
5
9

11
2
2

49
2
2
7
4
5
2

11
10
4
2

48
3
2
5
4
5
3

11
10
4
1

51
2
3
4
5
6
3
8

14
5
1

WN vrouw
<20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
>60

240
2

32
32
33
27
36
34
35
8
1

239
2

27
29
30
31
31
38
36
14
1

246
2

27
27
33
30
26
37
47
12
2

239
1

32
27
37
26
25
36
45
9
1

244
1

23
36
33
27
25
41
42
14
2

Dienstanciënniteit 2007 2008 2009 2010 2011
Rekenkundig gemiddelde
Aant. WN dienstanc. 0-5 jaar
Aandeel
Aant. WN dienstanc. 6-10 jaar
Aandeel
Aant. WN dienstanc. 11-15 jaar
Aandeel
Aant. WN dienstanc. 16-20 jaar
Aandeel
Aant. WN dienstanc. > 20 jaar
Aandeel

10,42
95

32,99 %
88

30,56 %
45

15,63 %
11

3,82 %
49

17,01 %

14,47
82

28,57 %
45

15,68 %
42

14,63 %
27

9,41 %
91

31,71 %

11,07
97

33,22%
76

26,03%
52

17,81%
18

6,16%
49

16,78

10,43
103

35,89%
70

24,39%
51

17,77%
19

6,62%
44

15,33%

10,57
112

37,97%
56

18,98%
63

21,63%
17

5,76%
47

15,93%

Opleidingskenmerken 2007 2008 2009 2010 2011
Opleidingsniveau (diploma)
Aandeel master diploma
Aandeel bachelor diploma
Aandeel hoger sec. onderw.
Aandeel lager sec. onderw.
Aandeel zonder opleiding
Opleidings % (gevolgd/tot gew.)
Educ. verlof (uren educ/tot gew.)

5,36 %
45,37 %
36,03 %
3,64 %
9,60 %
0,50 %
0,16 %

5,62 %
45,60 %
35,56 %
3,34 %
9,89 %
1,00 %
0,14 %

5,04%
47,12%
33,49%

3,4%
10,95%
1,44%
0.08%

4,48%
50,31%
30,4%
3,71%

11,10%
2.31%
0.16%

5,12%
47,26%
32,8%
3,77%

11,04%
2.70%
0.16%

2011 in cijfers
Functiekenmerken 2007 2008 2009 2010 2011
Aant. verschillende functies
Aant. VTE ondersteunend
Aant. VTE directe dienstverlening
Aant. VTE directie

54
58,54

157,92
4

54
56,67

158,14
4

56
62,83

159,28
6

56
87,36

126,86
6

56
89,07

130,94
6

Loopbaanonderbrekende 
kenmerken

2007 2008 2009 2010 2011

Aantal WN die thematisch verlof 
namen
Aantal WN < 50 jaar tijdskrediet
vermindering 20 %
vermindering 50 %
vermindering 100 %
Aantal WN > 50 jaar tijdskrediet
vermindering 20 %
vermindering 50 %
vermindering 100 %

15

19
6
6
7

21
2

18
1

15

19
6
5
8

26
3

21
2

14

14
5
5
4

29
3

25
1

15

10
3
4
3

33
2

28
3

28

7
1
3
3

30
2

27
1

Stroomkenmerken 2007 2008 2009 2010 2011
Aantal aanwervingen
Aantal uitdiensttredingen
 Wegens natuurlijk verloop
 Wegens WN die ontslag geven
 Wegens WN die ontslag krijgen

117
115
106

6
3

161
150
138

9
3

168
102
94
5
2

157
103
81
14
4

157
84
73
10
1

Loon- en 
productiviteits-
kenmerken

2007 2008 2009 2010 2011

Totale loonkost
Gemiddelde loon-
kost per VTE
Productiviteit
Effectief gewerkte 
dagen / VTE
Prestatiegraad
Gepresteerde uren 
/ uurcapacit.
Gepresteerde uren 
per VTE

9.050.567
41.053

212

66,91 %

1.322

9.483.147
43.015

231

67,91 %

1.342

9.936.464
45.072

231

68,07 %

1.345

10.031.027
45.500

239

67,72 %

1.338

9.562.354
43.375

242

67,28 %

1.329
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2011 in cijfers
Bedrijfseconomische informatie

In 2011 werd voor meer dan 300.000 € geïnvesteerd. 

Nagenoeg de helft van dit bedrag werd aangewend voor de renovatie van een ge-
deelte van het klooster. Het wordt in gebruik genomen door diverse stafmedewer-
kers en leidinggevenden van de afdelingen minderjarigen en volwassenen. 

De uitbreidingen van de zorgcapaciteit vanaf 2015 nopen tot een nieuw masterplan. 
De investering in de eerste voorontwerpen bedroeg 43.000 €. 

Andere investeringen:
• Gebruikerssoftware en computerapparatuur, vervanging en uitbreiding: 28.000 €
• Groot onderhoud van gebouwen, kleinere renovatieprojecten: 28.000 €
• Installaties en apparatuur: 16.000 €
• Meubilair: 29.200 €

Cliëntencijfers 40

Personeelscijfers 43

Bedrijfseconomisch 45
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De Zusters Franciscanessen startten in september 1961 
met onderwijs en dienstverlening aan kinderen en 

jongeren met een mentale handicap. Samen met andere 
pioniers pikten ook zij evoluties in de samenleving op en 
gingen aan de slag om een wereld van verschil te maken 
voor de zwakkeren, getrouw aan hun grote voorbeeld: 
Franciscus van Assisi. 

Vijftig jaar later kunnen de Zusters terugkijken om een erg uit 
de kluiten gewassen dienstencentrum waar ze fier op kunnen 
zijn. Alle reden om dit uitgebreid te vieren. Ook dat is immers 
een eeuwenoude Franciscaanse traditie: het leven, in al zijn 
vormen, vieren. 
We maken hier dus geen eenmalig gebeuren van maar vatten 
het plan op een jubileumjaar lang stil te staan bij het ontstaan 
en de lange weg die Medisch Pedagogisch Instituut Maria Hulp 
Der Kristenen aflegde tot waar dienstverleningscentrum MPI 
Oosterlo vzw nu staat.
September 2011 bijt Jef Neve de spits af. Het derde bene-
fietconcert in CC De Werft te Geel, klinkt hemels en doet ver-
moeden dat ook Franciscus zelf het initiatief genegen is. En-
kele weken later zijn we terug in CC De Werft. Deze keer voor 
een gezamenlijk initiatief met het cultuurcentrum waarbij de 
theatergroep Complicités optreedt. Ook dit optreden lijkt een 
godsgeschenk. Het samenspel tussen acteurs met en zonder 
handicap toont tot welke hoogten van menselijk kunnen ze sa-
men in staat zijn. Ook onze cliënten tonen die avond het beste 
van zichzelf en vertonen de circuskunsten die ze tijdens de cir-
cusworkshops opdeden. De avond werd een warm feest waar 
hartelijkheid en vrolijkheid om de eerste plaats streden.
Het mosselfeest maakt eveneens deel uit van ons feestjaar. De 

jongeren van het buitengewoon secundair onderwijs maken 
mooie kunstwerken om dit gebeuren feestelijk op te smukken.
In november vieren onze volwassenen hun jubileum. Deze jon-
ge loot bestaat dan 30 jaar. Ze vieren dit in stijl met een feeste-
lijke receptie met foto’s uit de oude doos en een heerlijk maal. 
Margriet Hermans overgiet het hele gebeuren met een warm 
enthousiasme en laat onze volwassenen en alle medewerkers 
met volle teugen genieten.
De kerstperiode sluit het eerste deel van ons jubileumjaar af. 
Het weer is onstuimig maar toch gaat onze deelname aan de 
kerststallentocht door. De zusters hebben ooit voor hetere vu-
ren gestaan. 
Eind 2011 starten de plannen voor 2012 en wordt er ook al 
stevig aan enkele plannen gewerkt.
We willen het nieuwe jaar op z’n Chinees vieren. Dat vraagt tijd 
want we plannen een ganse week. In die week valt ook Gedich-
tendag. Onze cliënten nemen hier aan deel en schrijven eind 
2011 de allermooiste gedichten. In dit jaarverslag nemen we 
enkele juweeltjes op, allen van de hand van jongeren uit MPI 
Oosterlo!
Het orgelpunt van het jubileumjaar plannen we in de helft van 
het nieuwe jaar.
In voorbereiding worden met engelengeduld mooie herinne-
ringen uit het verleden van de zusters in ere hersteld en zullen 
dan kunnen worden bewonderd.
De werken in het kloostergebouw sluiten mooi aan in een ju-
bileumjaar en maken een cyclus rond. Heel wat medewerkers 
vinden hier immers hun werkplaats. Zo krijgen de zusters in 
2011 terug naaste buren. Dit wordt gevierd op de burenkoffie 
waar taart en koffie wordt geserveerd in het mooiste servies 
van wat ooit Mariadal was.

Feest in 2011
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Leden van de Raad van Bestuur MPI Oosterlo vzw

Nico Maes
Gust Hermans
Nicole Knops, Afgevaardigd Bestuurder
Louis Moelants
Gert Raeymaekers
Jan Van Den Eynde, voorzitter
Stef Van Hoof
Jan Van Rensbergen
André Vandecruys

Vertegenwoordigingen van MPI Oosterlo vzw
in de Raad van Bestuur van volgende externe organisaties:

vzw Netwerk MPI Oosterlo
vzw BKLO Oosterlo
vzw BuSO Sint-Mariadal
vzw Mediander
vzw Avalympics
vzw MPK, Mens en Paard Kempen
vzw Het grote plein
vzw Partezis
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eindhoutseweg 25 - 2440 geel
tel. 014 86 11 40 - fax 014 86 85 87

ondernemingsnr. 0414 326 293
www.mpi-oosterlo.be
info@mpi-oosterlo.be

MPI Oosterlo vzw
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