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Missie

• een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking

• een vrije organisatie, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap

• geïnspireerd door de Franciscaanse wortels van onze oprichters kiezen we voor de 
zwakkeren in de samenleving

• we werken vanuit een pluralistische en inclusieve ingesteldheid met respect voor 
ieders eigenheid en keuzevrijheid

• we bieden de best mogelijke professionele dienstverlening op maat en op vraag van 
de cliënt

• we ondersteunen de cliënt bij het leiden van zijn leven

• samen met andere partners in de regio wil de organisatie dienstverlening uitbouwen 
die 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

Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van MPI Oosterlo. 2012 heeft in de eerste plaats in het 
teken gestaan van het financieel gezond houden van de organisatie. Op het financiële 

domein is dan ook ontzettend hard ingezet door velen. De achterstand bij het indienen van 
de dagprijsdossiers is weggewerkt waardoor onze subsidies vlotter toekomen. We hebben 
betere instrumenten ontwikkeld voor het opvolgen van het personeel, zodat budgetontspo-
ringen vlugger gesignaleerd worden.

In de annalen van de geschiedenis van MPI Oosterlo zal 2012 voornamelijk herinnerd worden als 
het jaar waarin de personele unie van de besturen tussen de vzw van MPI Oosterlo en de vzw’s van 
de scholen in Oosterlo verlaten werd. Vanaf 1 september 2012 ging het samenwerkingsverband 
tussen de scholen Oosterlo en de scholen Tongelsbos aan de gang, hierbij het officiële startschot 
gevend aan de verdere toenadering tussen en de groei van de verschillende scholen. Ook intern 
werd er aan de organisatie stevig gesleuteld om ze performanter te maken en te wapenen voor de 
grote veranderingen die op ons afkomen: andere financieringswijzen, uitbreiding van ons aanbod 
en inspelen op de groeiende vraag naar zelfbestemming van de cliënten. 
Voor al onze medewerkers betekent dit een soepele inzet en een grote bereidheid om flexibel in 
te spelen op wijzigende zorgvragen en noden. We doen dit graag. Zo hopen we de kwaliteit van 
onze dienstverlening te handhaven, ook in financieel moeilijke tijden. 2012 is een jaar dat voor twee 
heeft geteld. Het jaar 2013 kondigt zich al even moeilijk aan, maar we zijn gereed om de uitdaging 
aan te gaan.

Nicole Knops
algemeen directeur
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Accenten in 2012 Doelplan 2012

Doelplan 2012

In 2012 start de concrete invulling van een nieuwe organisatiestructuur in de 
praktijk.

Het voorbereidend werk dat in 2011 geleverd werd krijgt stilaan vaste vorm in de 
afdeling volwassenen en in het directieteam. Beide trajecten lopen tot einde 2012. 
Beide beogen een hogere efficiëntie en zetten de kwaliteit van leven van cliënten in 
het centrum. Structuurwijzigingen zijn ingrijpend. De twee trajecten vragen tijd en 
kleuren de prioriteit van de overige doelen die we ons stellen in 2012.

De vele inspanningen die in 2012 gepresteerd worden kunnen in vier grote rubrieken 
worden onderverdeeld.
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Actualisering van de zorg

Nieuwe ondersteuningsvormen

De nota Perspectief 2020 van Minister Van Deurzen krijgt vaste vorm. Dit heeft heel 
wat effect op de bestaande ondersteuning. Stilaan vervagen enkele klassieke gren-
zen: tussen minderjarigen en volwassenen, tussen internaat, semi-internaat en am-
bulante hulpverlening, tussen onderwijs en zorg. We verwachten dat dit gegeven de 
toekomst van onze organisaties sterk zal beïnvloeden.

In 2012 besteden we veel tijd aan informatiegaring en informatiedoorstroming. De 
wijzigingen vanuit de overheid komen in snel tempo op ons af, de richtlijnen zijn niet 
altijd even duidelijk en uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten. Nochtans zijn de 
wijzigingen niet gering. 

Financieringssystemen worden herdacht, opnamen geven voorrang aan prioritair 
te bemiddelen dossiers en uitbreiding wordt voortaan met convenanten geregeld. 
Diensten ondersteuningsplan, mobiele vervolgbegeleiding en rechtstreeks toegan-
kelijke hulp worden boven de doopvont gehouden. Geen eenvoudige zaak om de 
juiste informatie in beeld te houden en de organisatie conform de nieuwe regelge-
ving vorm te geven. Dit vraagt de nodige hervormingen in begeleiding maar ook in 
administratie. 

Accenten in 2012 Actualisering van de zorg
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Accenten in 2012 Actualisering van de zorg

Crisishulp

MPI Oosterlo ondertekende op 13 juni ll. het protocol voor de crisishulp in de 
provincie Antwerpen.

Dit protocol legt de verantwoordelijkheden en de concrete uitvoeringsafspra-
ken vast tussen de verschillende partners, die in een intersectoraal netwerk 
rond crisisjeugdhulp betrokken zijn. Dit netwerk biedt de garantie dat elke 
crisissituatie binnen de netwerkregio crisisjeugdhulp provincie Antwerpen 
aangebracht door een verwijzer, binnen de 24 uur antwoord krijgt. Dit bete-
kent een telefonische consult, een ambulante of mobiele crisisinterventie van 
3 dagen, een ambulante en/of mobiele crisisbegeleiding van 28 dagen en 
indien nodig een kort verblijf van 7 dagen.

De dispatching van de hulpvragen gebeurt door Crisisnetwerken binnen Al-
gemeen welzijnswerk, en vandaar naar dispatchingspunten binnen de VAPH-
sector, nl. OBC Ter Elst in Duffel en Monnikenheide in Zoersel. Er wordt telkens 
ingezet met de interventie met de laagste intensiteit.

MPI Oosterlo engageert zich tot het aanbieden van een kort verblijf van 7 da-
gen voor kinderen of jongeren tot 18 jaar met een matig tot ernstige mentale 
handicap in een crisis of een crisissituatie. Dit wordt crisisopvang genoemd, 
waaronder verstaan wordt:

• aanbieden van bed-bad-brood en van een veilige omgeving,
• altijd gecombineerd met crisisinterventie door de medewerkers van een 

Crisismeldpunt in het algemeen welzijnswerk,
• overleggen en samenwerken met crisisinterventie.
• De crisisopvang duurt maximaal 7 dagen. Dit kan maximaal 1 maal met 

een week verlengd worden, als dit beargumenteerd kan worden vanuit 
de nood om de lopende kortdurende hulp af te ronden.

De scholen van Oosterlo kijken bij elke crisisopname welwillend na of zij de 
minderjarige een bank kunnen aanbieden op school. 

Zeker een 20-tal Antwerpse VAPH-organisaties doen vanaf 1 juli 2012 mee in 
het ‘mogelijk aanbod’ van crisisopvang, wat betekent dat de VAPH-voorzie-
ning bij een oproep welwillend nakijkt of ze een bed ter beschikking hebben 
voor de minderjarige in nood. 

Vanaf 1 januari 2013 engageren 6 VAPH-voorzieningen zich tot het ‘verze-
kerd aanbod’, wat betekent dat de VAPH-voorziening bij een oproep zowiezo 
plaats maakt voor een minderjarige in nood. De 6 VAPH-voorzieningen wisse-
len elkaar in een beurtrol af. In de oneven jaren (2013, 2015, ..) zorgen Open-
luchtopvoeding, OBC Ter Elst en Clara Fey voor de verzekerde opvang. In de 
even jaren (2014, 2016, ..) staan MPI Oosterlo, KOCA en Dennenhof in voor het 
verzekerd aanbod. Via deze beurtrol is een goede regionale spreiding alsook 
een goede spreiding naar doelgroep over de gehele provincie verzekerd.
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Accenten in 2012 Actualisering van de zorg

Het Perron, ambulante dienstverlening bouwt een werking uit die zich naast het ge-
kende publiek, ook richt op cliënten met een licht verstandelijke handicap en bijko-
mende gedragsproblemen. De fusie van de twee scholen met Tongelsbos is hiertoe 
de rechtstreekse aanleiding. 

Het semi-internaat neemt de moeilijke stap naar verregaand gedeeld gebruik van 
infrastructuur met de scholen. Dit vraagt heel wat aanpassingen, zowel op vlak van 
infrastructuur als op vlak van samenwerking. Tegelijkertijd betekent een toename van 
de zorgzwaarte van cliënten dat een bijkomende groep start voor cliënten met ern-
stige, meervoudige, handicap. Voor de ganse afdeling minderjarigen starten gesprek-
ken met de scholen om de visie op de benedengrens te bepalen. Er wordt overleg 
gepleegd met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en de aanzet wordt 
gegeven om ook in MPI Oosterlo voor kinderen met een ernstige meervoudige han-
dicap ‘recht op onderwijs’ inhoud te geven. Flexibele samenwerkingsvormen tussen 
onze geïntegreerde werking, de tussengroep in het semi-internaat en het dagverblijf 
niet-schoolgaanden worden onderwerp van gesprek. 

Internaat en semi-internaat staan ook voor de overige doelgroepen voor de opdracht 
op termijn de omslag te maken naar een multifunctioneel centrum waar samenwer-
king en flexibel werken voorrang krijgen. De geïntegreerde werking is hiervan nog 
steeds een voorbeeld avant la lettre! 

In het internaat is de toename van zorgzwaarte eveneens voelbaar. Cliënten met 
ernstige gedrags-en emotionele stoornissen, met ernstige meervoudige handicaps 
stellen in toenemende mate een vraag naar ondersteuning en begeleiding. De week-
endwerking staat onder druk, doorgevoerde wijzigingen kunnen de bestaande vraag 
niet beantwoorden. Groepsindeling en cliëntenprofielen vormen een blijvend aan-
dachtspunt. 

In samenwerking met collega-voorzieningen en het crisismeldpunt Integrale Jeugd-
hulp, realiseren we vanaf 2012 de mogelijkheid om een kind of jongere tot 18 jaar 
een crisisbed te bieden voor maximaal 7 dagen (eenmaal te verlengen met 7 dagen). 
Vanaf 2014 doen we dit elke twee jaar in een verzekerd aanbod (zie kader).
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Ook in de afdeling volwassenen noodzaken complexe vragen van cliënten tot het 
herdenken van de ondersteuning. Meer en meer verblijven cliënten voltijds in de wo-
ning en wordt ook de dagbesteding in de woning georganiseerd. Het aantal cliënten 
dat nog kan deelnemen aan buitenhuisactiviteiten neemt af. Het dagbestedingsaan-
bod in Ateljee Hagelbos is eveneens aan herdenking toe . Slechts een beperkt aantal 
cliënten kan voltijds deelnemen aan de activiteiten. Het merendeel sluit deeltijds aan. 

In Huis 20 – 1 overlijden drie cliënten kort na elkaar tijdens het voorjaar. Complex ou-
der worden heeft ook op dit vlak zijn consequenties. Het vraagt veel van begeleiders 
om hiermee om te gaan. 

De grenzen van inclusie worden in 2012 verder afgetast. Een aantal cliënten wonen 
in een eigen woning in het dorp met ambulante ondersteuning van onze dienst be-
schermd wonen – inclusieve ondersteuning. De meesten hebben een licht verstan-
delijke handicap of zijn zwakbegaafd maar met heel wat bijkomende moeilijkheden. 
Het blijft een uitdaging om hen, mits de juiste intensiteit van ondersteuning, te hel-
pen zich te handhaven. In het najaar van 2012 starten we een groepswoning van 
beschermd wonen waar in totaal vijf cliënten kunnen verblijven. Einde 2012 wonen 
twee cliënten in ‘Drijhoek’. Een aantal kandidaturen lopen. Het initiatief wil tegemoet-
komen aan de problematiek van vereenzaming waar de cliënten middenin de sa-
menleving mee geconfronteerd worden. Vanuit beperkt samenleven met anderen, 
ieder huurt een eigen leefruimte maar kan ook gebruik maken van gemeenschappe-
lijke ruimtes, wordt deze dreigende vereenzaming tegengegaan en wordt ook inzet 
van ondersteuning gebundeld. Daarnaast wil deze groepswoning ook fungeren als 
trainingswoning onderweg naar een nog meer zelfstandige woonvorm. 

Accenten in 2012 Actualisering van de zorg
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Complexe zorgvragen
We zetten verder in op de gekozen weg om cliënten met ernstige gedrags-en emo-
tionele stoornissen te ondersteunen. Vanaf 2015 zal MPI Oosterlo 35 personen met 
ernstige gedrags- en emotionele problemen extra begeleiden. Dienstverlening op 
een campus als de onze zal in de toekomst immers nog meer bedoeld zijn voor per-
sonen die ernstige moeilijkheden ondervinden om zich te integreren in de samen-
leving. 

2012 staat het verhogen van onze deskundigheid op de agenda. Psychopedagogen 
en psychiater organiseren een aantal casusbesprekingen met externe deskundigen 
om bijkomende theoretische invalshoeken op hun bruikbaarheid voor de praktijk te 
toetsen. Naast verkennen van externe deskundigheid, neemt ook de eigen expertise 
toe in het therapie-experiment. Onder leiding van psychiater starten therapeutische 
sessies voor cliënten met gedrags-en emotionele problemen. Muziektherapeut, dra-
matherapeut, orthopedagogen, psychologen slaan hiervoor de handen in mekaar. 
Vorming zet in 2012 in op agressiebeheersing. Een basiscursus Aïkido wordt aange-
boden aan basismedewerkers. Daarnaast wordt extra vorming georganiseerd voor 
teams die sterk geconfronteerd worden met verbale agressie. De vormingen beogen 
het sterker maken van medewerkers en zijn vooral bedoeld om preventief in te spe-
len op situaties die dreigen te escaleren. 

Naast deskundigheid bij eigen medewerkers worden ook samenwerkingsverban-
den verkend met aanverwante sectoren. Psychiatrie, justitie zijn belangrijke partners 
in ons streven naar een samenhangend en haalbaar ondersteuningsmodel voor 
cliënten met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Vanuit het perspectief van 
diensten en voorzieningen werken we aan het opnemen van een gedeelde verant-
woordelijkheid. We willen versnippering in het hulpaanbod tegengaan. Zeker deze 
groep van mensen heeft hier recht op. In het verleden werden ze al te vaak van het 
kastje naar de muur gestuurd.

In 2012 nemen we deel aan de consulentenwerking en geven stafmedewerkers 
bijkomend advies aan externe diensten en organisaties die geconfronteerd worden 
met vastgelopen situaties. De advisering wordt gecoördineerd door Onada, een pro-
vinciale dienst die samenwerking nastreeft over de sectoren heen. 

In 2012 zetten we ook terug een crisispermanentie op poten. Deze telefoonperma-
nentie wordt waargenomen door stafmedewerkers, leidinggevenden en directie, en 
wil medewerkers en cliënten op de campus bijkomend vanop afstand ondersteunen 
tijdens de avonden en de nachten. 

Complexe zorgvragen zijn van alle leeftijden. Het betekent dat wij in de toekomst 
ook intensieve vormen van samenwerking zullen ontwikkelen over de leeftijdsgren-
zen heen. Ook de overheid is zich hiervan bewust en maakt ‘tussenvormen’ mogelijk 
waardoor jonge adulten de kans zullen krijgen om binnen de hun vertrouwde omge-
ving nog langere tijd te kunnen terugvallen op vertrouwde begeleiders. Continuïteit 
in de hulpverlening is voor deze jongeren van levensbelang. Psychische problemen 
laten zich nu eenmaal niet in kunstmatige opdelingen dwingen. In 2012 geeft de 
overheid hiertoe de aanzet. Uitvoeringsdecreten laten echter op zich wachten. 

Accenten in 2012 Actualisering van de zorg
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Het SenSeoproject
In 2012 wordt MPI Oosterlo geselecteerd als trajectgroep om 
het thema sociaal-emotionele ontwikkeling verder te verken-
nen en te integreren in alle geledingen van de voorziening. We 
worden hierbij ondersteund en begeleid door een team van 
experten. 

SenSeo bestaat uit twee delen: SEN (steunpunt expertise net-
werken) en SEO (sociaal emotionele ontwikkeling). Sen heeft 
zich tot doel gesteld om de sector te informeren en te vormen 
rond het thema sociaal emotionele ontwikkeling. In dit kader 
schreven ze een sen-seo coaching uit waaraan één organisatie 
per provincie kan deelnemen. Deze coaching heeft de bedoe-
ling om organisaties sterker te maken in het werken rond emo-
tionele ontwikkeling en loopt verspreid over najaar 2012 en 
eerste helft 2013. 

Aan de grondslag ligt de theorie van A. Dôsen. We kozen voor 
zijn visie als basis voor onze werking, niet alleen voor cliënten 
met ernstige gedrags-en emotionele stoornissen, maar als 
basisvisie voor alle cliënten met een verstandelijke handicap. 
Stafmedewerkers volgden reeds heel wat vorming en vertaal-
den de theorie reeds naar de praktijk. Dit traject zet ons een 
versnelling hoger om de volledige voorziening in dit denken 
mee te nemen. We bespreken het onderwerp ook in het ge-
bruikersoverleg en ervaren ook bij ouders een grote interesse 
en bereidheid om hierin mee te stappen. 

Doel van het traject voor MPI Oosterlo: Een traject voor pe-
dagogen / psychologen en begeleiders, die het werken met 
emotionele ontwikkeling verder moeten uitdragen naar bege-
leiders op de werkvloer of naar netwerken, waardoor zij zich 
vertrouwd genoeg kunnen maken rond deze materie. We 
vormen een beeld van wat begeleiders / families nodig heb-
ben om te kijken en te begeleiden vanuit het SEO-kader. We 
integreren het werken met emotionele ontwikkeling in de be-
staande procedures (inwerken nieuwe personeelsleden, vor-
ming, ondersteuningsplannen, visieteksten…). Tenslotte zullen 
we er streng over waken dat het traject verankerd wordt in de 
werking en enkel acties opgezet worden die kunnen worden 
verdergezet. 
In 2012 komen we met de trajectgroep driemaal samen. De 
werkgroep maakt huiswerk en elk lid gaat aan de slag met het 
invullen van het SEOinstrument.

Sociaal-emotionele ontwikkeling in een notendop

Het emotionele niveau van een cliënt op zichzelf zegt 
niets over de geestelijke gezondheid van deze cliënt! Be-
langrijk is te kijken naar de verhouding tussen het cog-
nitieve niveau van de cliënt en het sociaal-emotionele 
niveau. Vaak zien we bij cliënten met een verstandelijke 
handicap (zeker in geval van gedragsproblemen) een 
disharmonische ontwikkeling, met een onevenwicht 
tussen het niveau van cognitieve ontwikkeling en het 
niveau van sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Essentieel is de balans van:
- Buitenkant vs Binnenkant
- Vaardigheden vs Emoties
- Kunnen en willen vs Aankunnen
- Cognitieve ontwikkeling vs Socio-emotionele  

  ontwikkeling
- Vragen en eisen vs Noden en behoeften

Bij gedragsproblemen is bovenstaande balans vaak 
verstoord. Cliënten met een verstandelijke handicap 
kunnen vaak meer dan ze aankunnen. Ze staan verder 
in de ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden, 
dan dat ze staan in hun socio-emotionele ontwikkeling. 
Hierdoor ontstaat het risico op overvraging en over-
schatting, met te weinig aandacht voor de noden en 
behoeften die een cliënt heeft vanuit zijn socio-emoti-
onele ontwikkeling. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er 
geen aandacht besteed kan worden aan de cognitieve 
ontwikkeling, aan het aanleren van vaardigheden.  Het 
gaat om de balans tussen beide, een goed evenwicht is 
van groot belang. 

Accenten in 2012 Actualisering van de zorg
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Een flexibele en creatieve werking
Al deze omwentelingen vragen om snelheid en creatief zoeken naar antwoorden van 
cliënten. Aan de basis van deze antwoorden ligt een fase van vraagverduidelijking. 
Luisteren naar de juiste vragen wordt erg belangrijk. Het wordt niet makkelijk voor 
gezinnen om haarfijn aan te geven wat zal nodig zijn. Het pasklare antwoord is in de 
toekomst minder dan ooit aanwezig. We zullen moeten leren om net die vragen te 
stellen die er echt toe doen en waardoor mensen kunnen aangeven wanneer onder-
steuning moet: op de tijdstippen die nodig zijn en op de gebieden waar nodig. En 
dit in wisselwerking met de periodes in het leven en de perspectieven die iemand in 
zijn leven heeft. 

Dit gegeven is een belangrijke aanleiding om in 2012 de opnameprocedure grondig 
te herdenken. We willen zoveel mogelijk duidelijkheid in vraag en antwoord realise-
ren en tegelijkertijd zoveel mogelijk middelen investeren in de effectieve ondersteu-
ning. Tot nu toe vraagt de opnameprocedure een hoge inzet van heel wat stafmede-
werkers en hoofdopvoeders. We willen dit beperken tot een klein team waarin vooral 
de gezinsbegeleiders het voortouw nemen en een stafmedewerker zorg adviseert 
en coördineert naar de collega’s psycho-pedagogen. Einde 2012 worden hiertoe de 
eerste aanzetten gegeven.

De nieuwe opnameprocedure sluit zo aan bij de vernieuwde werking rond de indivi-
duele dienstverleningsovereenkomst. Na de fase van vraagverduidelijking wordt een 
grofmazig ondersteuningsplan opgesteld dat vervolgens steeds verfijnd en geactu-
aliseerd wordt. 

Het uiteindelijke plaatje waar we naartoe werken:
• Mensen krijgen alleen ondersteuning op die gebieden waar en wanneer het 

echt nodig is. 
• Het natuurlijk netwerk wordt beschouwd als eerste partner in het hele onder-

steuningsproces.
• Ondersteuning wordt georganiseerd vanuit een inclusief beleid dat de bestaan-

de schotten tussen verschillende sectoren in vraag durft stellen. 
• Ondersteuning is een dynamisch gegeven dat varieert in intensiteit. Inhoud 

en ondersteuning wordt gegeven met een duidelijk toekomstperspectief voor 
ogen. 

De uitwerking van dit gegeven start in de afdeling volwassenen en vindt navolging in 
de totale organisatie in de loop van 2012. Het team psychopedagogen werkt de sa-
menhang verder uit tussen profiel en ondersteuningsplan van cliënten als basis van 
een dynamisch ondersteuningsproces voor cliënten en hun gezinnen. In de teams 
worden proefbesprekingen gehouden om dit model in de praktijk te kunnen starten. 
Vooral het uitwerken van concrete werkdoelen is hierbij een aandachtspunt en vraagt 
nog verdere vorming. Stilaan krijgt zelfsturing en denken vanuit cliëntenperspectief 
een link met de dagelijkse praktijk en schuiven we weer wat meer op in de richting 
van een juiste balans tussen professioneel perspectief en cliëntenperspectief .

Dit denken heeft uiteraard niet alleen zijn gevolgen voor onze manier van kijken, 
maar zeker ook voor de wijze waarop en waar de dienstverlening moet worden geor-
ganiseerd. Niet weg van thuis, maar met thuis in het centrum. 

Accenten in 2012 Actualisering van de zorg
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Accenten in 2012 Organisatiestructuurwerken

Organisatiestructuurwerken

Organigram

Organigram-werken stonden al enige tijd aangekondigd op de beleidsplanning 
vooraleer de ‘werken’ in 2012 effectief van start gingen. Het ontbrak het oude organi-
gram aan diepte, ook de alom gekende piramide structuur was niet aanwezig. Deze 
vlakke structuur werd verder gekenmerkt door veel directeurs en weinig tot geen 
middenkader. Het onderscheid tussen staf- en lijnfuncties was niet expliciet, er was 
veel overleg en een grote bereidwilligheid bij individuele medewerkers en toch was 
er de collectieve ervaring dat de organisatie weinig effectief was. Voldoende redenen 
om organigramwerken aan te vatten.

In het voorjaar 2012 besliste de Raad van Bestuur om het organigram van de or-
ganisatie te hertekenen met het oog op de toekomstige uitdagingen waarvoor de 
organisatie zal komen te staan. Een wendbare organisatie met goede aansturing en 
duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden zijn dan belangrijk. In februari 2012 
besliste de Raad van Bestuur werk te maken van een organigram waarin het aantal 
directeurs beperkt wordt en aangepast wordt aan de beschikbare budgettaire ruimte 
enerzijds en anderzijds dat directeurs in een nieuw organigram voortaan organisatie-
breed moeten werken. Het nieuwe organigram op directieniveau zou ondersteu-
nend moeten werken voor de doelstelling om als MPI Oosterlo te kunnen uitgroeien 
tot een pedagogisch excellentiecentrum: één directeur zorg draagt daartoe bij. Het 
nieuwe organigram zou ook een middenkader moeten creëren. 

Het oude organigram op directieniveau voorzag 5 directeurs: een afdelingsdirecteur 
volwassenen, een afdelingsdirecteur minderjarigen, een directeur organisatie-onder-
steuning en kwaliteit, een directeur bedrijfsvoering en een directeur personeel. Alle 
directeurs ressorteren onder één algemeen directeur. 
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Accenten in 2012 Organisatiestructuurwerken

In het vernieuwde organigram directieniveau zouden slechts 2 directeurs ressorte-
ren onder de algemeen directeur: de directeur zorg, en de directeur bedrijfsvoering. 
Onder de directie bedrijfsvoering komen dan alle bevoegdheden te liggen die niet 
rechtstreeks met de zorg te maken hebben, ook de bevoegdheden omtrent perso-
neelsbeheer. Tijdelijk wordt er in een adjunct-directeursfunctie voorzien, als uitgroei-
baan voor de huidige personeelsdirecteur, tot aan zijn op-brugpensioenstelling begin 
2014. Hierdoor verzekeren we een goede overdracht van alle dossiers ivm personeel 
en het overdragen van de leiding van de personeelsdienst naar de directeur bedrijfs-
voering. In het nieuwe organigram verdwijnt de functie van personeelsdirecteur.

Voor de aansturing van het zorgdepartement betekent dit concreet dat de 3 functies 
van directies afdeling volwassenen, afdeling minderjarigen en organisatie-onder-
steuning, communicatie en kwaliteit verdwijnen en worden vervangen door 1 di-
recteursfunctie zonder dat per definitie alle bevoegdheden van de 3 vorige functies 
worden overgeheveld naar deze nieuwe functie. 

De directeur zorg is een cruciale functie op directieniveau gezien hier het integrale 
zorgbeleid van MPI Oosterlo voortaan bepaald wordt. 

Het nieuwe organigram op directieniveau treedt in voege vanaf 1 januari 2013.

In het oude organigram van de volwassenwerking was er enkel staf en nauwelijks 
een middenkader aanwezig, de kernactiviteiten kwamen niet in zicht en er was on-
voldoende capaciteit om de groei binnen de volwassenwerking voor te bereiden. 
In het kader van de organigramwerken werd ondertussen het organigram gekan-
teld naar een matrixstructuur voor de volwassenenwerking waarbij een onderscheid 
werd gemaakt tussen de lijn van de zorg en de lijn van de organisatie. De vroegere 
stafmedewerkers worden geïntegreerd in het departement zorg. 

De woningen en entiteiten werden op een continuüm van “meer inclusie” naar “min-
der inclusie” gerangschikt waarbij 3 clusters onderscheiden werden. De eerste cluster 
wordt gevormd door de individuele woon- en ondersteuningstrajecten: cliënten in 
Beschermd Wonen, cliënten in Begeleid Werken en de Ateljeewerking ressorteren 
hieronder. De tweede cluster bestaat uit de woningen in de Van Hoornestraat en de 
buitenhuizen in Geel en Tongerlo, waarbij cliënten in gemengde woon- en onder-
steuningstrajecten begeleid worden. De derde cluster tenslotte bestaat uit de inte-
grale trajecten van cliënten binnen huis 20. Zowel cluster 1 als cluster 3 zijn groeipo-
len naar de toekomst toe. 

Binnen het organisatieluik werden 3 clustercoördinatoren aangesteld vanaf 1 novem-
ber 2012. 

Deze organigram-oefening in overleg met de afdeling en de betrokkenen heeft het 
hele voorjaar geduurd, tot aan de zomervakantie. De opstart van het clustermodel 
vond plaats in het najaar 2012.
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Naar een samenwerkingsverband  
tussen de scholen Oosterlo en Tongelsbos 
Al op 23 juni 1972 sloten vertegenwoordigers van de scholen Oosterlo en de scho-
len Tongelsbos een akkoord. Tongelsbos zou onderwijs aanbieden aan kinderen en 
jongeren met een licht mentale beperking, Oosterlo aan matig tot ernstig mentale 
gehandicapte kinderen en jongeren. Deze Akte van Overeenkomst van 23 juni 1972 
zou 40 jaar standhouden. Zo werd in Tongelsbos een lagere school uitgebouwd voor 
type 1 en type 8 kinderen, naast een secundaire school met opleidingsvorm 3 (OV 3) 
voor type 1 en type 3 jongeren. In Oosterlo groeiden sindsdien het kleuteronderwijs 
en de lagere school voor type 2 kinderen en de secundaire school met opleidings-
vorm 1 (OV 1) en opleidingsvorm 2 (OV 2) voor type 2 jongeren. 

Niet alleen hield het akkoord van 1972 stand gedurende de afgelopen 40 jaar; de 
samenwerking gedurende de afgelopen 40 jaar was goed en groeide gestaag. In april 
1987 kwamen de 4 scholen gezamenlijk in actie om de belangen van de regio te 
verdedigen. In juli 2008 starten gesprekken tussen de scholen om de samenwer-
king verder gestalte te geven. Al vlug werd afgesproken om zodra toetreding tot 
een scholengemeenschap verplicht zou worden voor het buitengewoon onderwijs, 
dat de scholen in Oosterlo samen met deze van Tongelsbos tot dezelfde scholen-
gemeenschap zouden toetreden. Verder werd een visietekst uitgeschreven, werden 
pedagogische projecten naast elkaar gelegd, en werden samenwerkingsdomeinen 
verder gespecifieerd. Op 16 januari 2012 ondertekenden de Raden van Bestuur van 
de 4 scholen een intentieverklaring tot nauwere samenwerking. Deze samenwerking 
kreeg het afgelopen laatste jaar gestalte door het uittekenen en het voorbereiden 
van een gemeenschappelijke uitbouw GON-dienst en een type 9-afdeling. De GON-
dienst Zuiderkempen zag het licht. Onderwijzers-begeleiders vanuit het lager onder-
wijs van Oosterlo en onderwijzers-begeleiders vanuit het secundair onderwijs van 
Tongelsbos begeleiden leerlingen in het gewoon onderwijs: dit wordt Geïntegreerd 
Onderwijs (GON) genoemd. Type 9 zou zodra het nieuwe voorstel van onderwijsde-
creet wet wordt, een nieuwe onderwijsvorm betekenen voor leerlingen met Autisme 
Spectrum Stoornis en (rand)normale begaafdheid. Deze leerlingen zitten nu reeds op 
de vestiging van BKLO Oosterlo in Kangoeroe (of Veedijk), in Meerhout.

Op 19 juni 2012 beslisten de Raden van Bestuur van de 4 scholen (BKLO Oosterlo, 
BuSO Sint-Mariadal, BLO Tongelsbos, BuSO Tongelsbos) tot het samenbrengen van 
de 4 scholen onder één schoolbestuur vanaf 1 september 2012. Dit betekent dat er 
slechts één inrichtende macht zal zijn voor deze 4 scholen. Afgevaardigd bestuur-
der is de heer Nico Maes, die bestuurder is zowel van de scholen Oosterlo als de 
scholen Tongelsbos. Met dit samenwerkingsverband versterken de scholen zich voor 
toekomstige ontwikkelingen in het onderwijslandschap. Regionale verantwoordelijk-
heid, sterker inspelen op specifieke onderwijsnoden, kwaliteitsonderwijs in de regio, 
het realiseren van de vrije keuze in onderwijs in de regio, schaalvergroting en effici-
ente inzet van middelen, zijn maar enkele van de redenen om dit samenwerkingsver-
band op te starten. De uitbouw van een kenniscentrum rond ASS in de regio is één 
van de eerste doelstellingen van dit samenwerkingsverband. 
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Uiteraard blijft de zorginhoudelijke band tussen cliënten MPI 
Oosterlo die op de schoolbanken van scholen Oosterlo zitten, 
bewaard. Meer nog: MPI Oosterlo ambieert op termijn zorg in 
de vorm van zowel begeleiding als (semi-)residentieel verblijf 
te kunnen aanbieden aan zorgvragers die school lopen op de 
scholen van Tongelsbos. 

Alle onderwijstypen op een rijtje

Type 1:  licht mentale handicap
Type 2:  matige of ernstige mentale handicap
Type 3:  ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
Type 4:  fysieke beperking, inclusief motorisch 

gehandicapten
Type 5:  zieke kinderen opgenomen in een 

ziekenhuis/preventorium
Type 6:  visuele handicap
Type 7:  auditieve handicap
Type 8:  normaalbegaafd met ernstige leerstoornis

OV1 wonen in een beschermde leefomgeving 
(exclusief licht mentaal ELM)

OV2 werken in een beschutte werkplaats en 
beschermd of begeleid wonen (ELM)

OV3 gewone leefomgeving en inschakeling in 
het gewone arbeidscircuit (exclusief matig/
ernstig)

OV4 aangepast gewoon secundair onderwijs 
(ELM)
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Infrastructuurwerken

Spelen in beweging

In 2011 startte het project ‘Spelen in beweging’ (Leader Midden-Kempen). De aanzet 
werd beschreven in het jaaroverzicht 2011. In 2012 zet het leaderproject zijn weg 
gestaag voort.

Tijdens het Zomerfeest werd de binnenspeeltuin feestelijk geopend. Een schare kin-
deren knipte het lint door. Ondertussen is de binnenspeeltuin al goed in gebruik en 
genieten cliënten en leerlingen dagelijks van de schitterende accommodatie. Reser-
vaties en evaluaties geven aan dat de binnenspeeltuin een absolute meerwaarde 
is voor het bewegingsaanbod. Een doel dat ons leaderproject ‘Spelen in beweging’ 
hoog in het vaandel draagt.

De werken aan de speeltuin BKLO ronden af einde 2012. Speeltuigen worden geïn-
stalleerd en de leerlingen van Tongelsbos zorgden voor de heraanleg. Aanplantingen 
volgen, een afdak wordt geplaatst en het einde van de kerstvakantie betekent de 
start van de in gebruikname van een nieuwe speeltuin. 

Het project stelt de verschillende speelelementen ook ter beschikking voor externen: 
jeugdbeweging, externe scholen,… Dit wordt in de loop van 2013 aangezwengeld. 
We willen immers langs deze weg ‘ontmoeten’ een kans geven en hopen dat de ken-
nismaking de wederzijdse waardering bevordert tussen kinderen en jongeren met 
en zonder handicap.

Een derde fase zit in voorbereiding. Het multisensorieel pad krijgt stilaan vorm. Al-
thans in de hoofden van enkele mensen. Een werkgroep werkt de eerste gedachten 
uit, najaar 2012. Geluidstegels, krabboom, wilgenlaantje, wilgentent, rollende steen, 
voelkastjes, … het zijn maar enkele voorbeelden van wat een boeiend wandelpad 
zal worden.

Onze partner Natuurpunt is druk in de weer om hun overbrugging van de Molenlaak 
te realiseren. Langs de brug zal je in de boomgaard geraken waar laagstamfruit bin-
nen de kortste keren hangt te lonken om de tocht doorheen het ganse project aan 
te vatten. De plannen krijgen einde 2012 hun vaste vorm. Voorjaar 2013 starten de 
werken.

Het blijft een mooi project en het doet deugd om stilaan te zien dat cliënten en 
leerlingen hierdoor meer mogelijkheden krijgen. Niet alleen om motorische vaardig-
heden verder te ontwikkelen en spelend hun omgeving te verkennen maar ook om 
in een veilige omgeving anderen te ontmoeten en hun horizon verder open te trek-
ken. De poort in de muur die rechtstreeks naar het achterliggende natuurdomein zal 
leiden staat hiervoor symbool. 

Eind 2013 sluit het project af.
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Klooster
Nadat in 2011 de vergaderzalen op de tweede verdieping en alle bureelruimten in-
gericht werden, was het in 2012 de beurt aan de definitieve inrichting van het ge-
lijkvloers. Vooreerst werd de ruimte, die vroeger de living was van de zusters, inge-
richt als refter voor zowel MPI-medewerkers als leerkrachten en personeelsleden van 
BKLO. Verder werden op de gelijkvloerse verdieping drie vergaderzalen ingericht, die 
alle een naam kregen van een verdienstelijke zuster nl. zaal Juliana, zaal Dymphna en 
zaal Helena. 

Op zondag 9 september 2012 deed MPI Oosterlo voor het eerst in zijn geschiede-
nis mee aan de Open Monumentendag. We stelden de deuren open van het deel 
van het klooster waarover MPI Oosterlo beschikt. Het thema was muziek , woord en 
beeld. Er weerklonk live-muziek in de kapel, oude muziekpartituren van de tijd van 
het pensionaat werden tentoongesteld, fotomateriaal en andere memorabilia uit de 
rijke geschiedenis van de zusters waren voor het grote publiek die dag toegankelijk. 
We mochten een 800-tal bezoekers verwelkomen. 
 

Centrale campus

Alle containers werden in het jaar 2012 van de centrale campus verwijderd. De semi-
werkingen die in de containers plaats hadden, vond onderdak ofwel in één van de 
klaslokalen, ofwel andere gebouwen van MPI Oosterlo. De bureelruimtes in de con-
tainers werden overgebracht naar het kloostergebouw. 
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Efficiënte inzet van middelen

Opvolging van ingezet personeel 

De subsidiëring van medewerkers in onze sector is divers en ook erg complex. Soms 
worden de ingezette personeelsmiddelen vergoed op basis van gepresteerde uren, 
soms wordt een gesloten financieel budget ter beschikking gesteld, in nog andere 
gevallen wordt er gewerkt met een puntensysteem of zijn de budgetten ‘persoons-
gebonden’ aan de zorg voor een specifieke cliënt. 

En steeds zijn er bijzondere voorwaarden in het spel met betrekking tot: specifieke 
doeleinden, diploma’s en kwalificaties, anciënniteit, contracten en werknemerssta-
tuut, aanwerving, vervanging, aantal gerealiseerde activiteiten of prestaties, enz … 
Dit alles dient aangetoond te worden en dubbele financiering is uiteraard uit den 
boze. De kennis, het bijhouden en het toepassen van alle subsidiëringsregels kan 
geen zaak zijn van één of enkele personen, maar vergt teamwerk. Niet alleen van 
een personeelsdienst of een financiële dienst, maar ook van alle personeelsplanners: 
diensthoofden, hoofdopvoeders en hun verantwoordelijken. 

De personeelsplanning gebeurt door de diensthoofden en hoofdopvoeders die be-
schikken over een overzicht van de beschikbare budgetten. In 2012 werd een in-
strument ontwikkeld om ook de effectief ingezette personeelsmiddelen maandelijks 
centraal op te volgen in functie van effectieve aantallen, kosten en de verschillende 
financieringsregels. 

Dit maakt het mogelijk om de subsidiemogelijkheden voor personeel nog meer en 
volledig te benutten. De risico’s dat gemaakte personeelskosten achteraf niet gesub-
sidieerd worden kunnen worden beperkt. Bij de personeelsplanning kan ook verder 
gekeken worden over de grenzen van afdelings- of dienstbudgetten heen. Wanneer 
elk diensthoofd of hoofdopvoeder zorgt dat hij/zij het budget niet overschrijdt, blijft 
er immers voor alle diensten samen dikwijls nog een budget over dat toch ingezet 
kan worden. Budgetten liggen dikwijls ook niet meer voor een heel jaar vast, maar 
evolueren in functie van de aanwezigheid van cliënten of andere parameters. Met het 
nieuwe personeelsinstrument blijven we door de bomen het bos zien. We rekenen 
er ook op dat de opmaak en voorbereiding van subsidiedossiers bij een effectieve 
opvolging minder tijd zal vragen en dat ook de correcties achteraf minder nodig zijn. 
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Financiën
In 2012 werd werk gemaakt van een snellere afhandeling van subsidiedossiers. Zo 
werden in 2012 twee dagprijsdossiers afgerekend, dit van 2009 en 2010. Een snelle 
afrekening is belangrijk omdat de voorschotten berekend worden op het laatste af-
gerekende dossier. In het eerste kwartaal van 2012 volstonden de voorschotten nau-
welijks om de maandelijkse lopende uitgaven te dekken.  

Ook van het bouwdossier 2005-2008 kon een eindafrekening bekomen worden. Het 
Vlaams infrastructuurfonds VIPA betaalde de laatste verschuldigde sommen uit. 
Gezien de liquiditeitspositie in 2011 verslechterde werd het investeringsritme van de 
afgelopen jaren vertraagd en hoofdzakelijk beperkt tot noodzakelijke vervangingsin-
vesteringen.

Bovengenoemde maatregelen verbeterden in belangrijke mate onze financiële posi-
tie op 31/12/2012. Dit is belangrijk voor de planning van de toekomstige capaciteits-
uitbreidingen en renovaties die in 2013 beslist worden.

In 2012 tenslotte werden een aantal langlopende contracten (leveringen, diensten, 
onderhoud) heronderhandeld of beëindigd en hernieuwd. Dit zal vooral effect heb-
ben op het resultaat in de gewone bedrijfswerking vanaf 2013. Ook in 2013 staat een 
nauwgezette evaluatie van de uitgaven op het programma.
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Ambiance op het jaarlijkse zomerfeest

Zumba in het dorp

Cliëntenoverleg

Werking in beeld

De foto’s op deze pagina’s spreken voor zich: MPI Oosterlo, een vat vol energie!
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Een hartverwarmende gedichtendag

Festival special

Koken als een Chinees

Werking in beeld
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Werking in beeld

Artiestendorp

Project spelen in beweging realiseert een nieuwe speelplaats

De Open Monumentendag versie 2012 trekt heel wat aandacht
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Werking in beeld

Snoezelen op het luchtkussen

Wij en de bij

Muziek maken doe je zo

Grimeren kun je leren

De nieuwe binnenspeeltuin: ravotten onder het dak
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Cliëntencijfers

Bezettingscijfers

Internaat Absoluut %

Algemene bezetting (inclusief thuisbegeleiding) 99,01 100,01%

Bezetting zonder (exclusief thuisbegeleiding) 98,01 100,01%

Bezetting 'gedrags en emotionele stoornis' (exclusief thuisbegeleiding) 47,49 48,46%

vakantiebezetting (% ifv de werkelijke bezetting) 28,53 29,11%

Semi-internaat Absoluut %

Algemene bezetting (inclusief thuisbegeleiding) 87,47 99,40%

Bezetting (exclusief thuisbegeleiding) 78,47 98,83%

Schoolgaanden (exclusief thuisbegeleiding) 69,17 99,67%

Niet-schoolgaanden (exclusief thuisbegeleiding) 9,78 97,80%

Tehuis niet-werkenden Absoluut %

Algemene bezetting 77,00 100,00%

Bezetting Nursing 20,00 100,00%

Vakantiebezetting 34,15 44,35%

Beschermd wonen Absoluut %

Algemene bezetting 5,00 100,00%

Analyse

Geografisch

Provincie aantal koppen
Antwerpen 259
Oost-Vlaanderen 1
Limburg 24
Vlaams-Brabant 36
West-Vlaanderen 0
Eindtotaal 320

Analyse

Geografisch

Provincie aantal koppen
Antwerpen 259
Oost-Vlaanderen 1
Limburg 24
Vlaams-Brabant 36
West-Vlaanderen 0
Eindtotaal 320

Leeftijd
Totale populatie

Leeftijdscategorie 2010 2011 2012
0-5 8 5 9
5-10 42 45 49
10-15 52 64 66
15-20 65 74 81
20-25 35 33 32
25-30 1 0 0
30-35 5 0 15
35-40 13 16 9
40-45 13 8 22
45-50 21 23 16
50-55 19 17 11
55-60 5 9 4
60-65 2 2 3
65-70 1 2 3
Eindtotaal 282 298 320
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2012 in cijfers
Leeftijd

Totale populatie

Leeftijdscategorie 2010 2011 2012

0-5 8 5 9
5-10 42 45 49

10-15 52 64 66
15-20 65 74 81
20-25 35 33 32
25-30 1 0 0
30-35 5 0 15
35-40 13 16 9
40-45 13 8 22
45-50 21 23 16
50-55 19 17 11
55-60 5 9 4
60-65 2 2 3
65-70 1 2 3

Eindtotaal 282 298 320

Analyse

Geografisch

Provincie aantal koppen
Antwerpen 259
Oost-Vlaanderen 1
Limburg 24
Vlaams-Brabant 36
West-Vlaanderen 0
Eindtotaal 320

Leeftijd
Totale populatie

Leeftijdscategorie 2010 2011 2012
0-5 8 5 9
5-10 42 45 49
10-15 52 64 66
15-20 65 74 81
20-25 35 33 32
25-30 1 0 0
30-35 5 0 15
35-40 13 16 9
40-45 13 8 22
45-50 21 23 16
50-55 19 17 11
55-60 5 9 4
60-65 2 2 3
65-70 1 2 3
Eindtotaal 282 298 320
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Tehuis niet werkend Semi-internaat Internaat Eindtotaal
Leeftijd Niet-nursing Nursing Niet-schoolgaand Schoolgaand

0-5 1 8 9
5-10 6 29 14 49

10-15 2 23 41 66
15-20 2 28 51 81
20-25 1 2 11 18 32
25-30 3 3
30-35 0
35-40 15 15
40-45 9 9
45-50 13 9 22
50-55 10 6 16
55-60 6 5 11
60-65 3 1 4
65-70 3 3

Eindtotaal 63 23 11 99 124 320
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Personeelskengetallen

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 2012
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%

298
225,76

95
203

130,76
247

349
41

103,83%
0,76

68,12%
82,89%

Leeftijdskenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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%

41,21
96

32,21%
71

23,83%
39

13,09%
50

16,78%
42

14,09%

2012 in cijfers
Cliëntencijfers 24

Personeelskengetallen 27
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2012 in cijfers
Leeftijdsverdeling / geslacht 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

52
2
5
3
7
4
2
9

12
7
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

246
4

20
32
33
30
28
37
37
24
1

Dienstanciënniteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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%

10,71
114

38,26%
47

15,77%
71

23,83%
21

7,05%
45

15,10%

Opleidingskenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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%

4,68%
48,31%
32,81%
3,36%

10,84%
2.54%
0.20%
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Functiekenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

56
83,34

137,43
5

Loopbaanonderbrekende kenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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

20

7
1
2
4

34
2

30
2

Stroomkenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

145
151
140

7
4

Loon- en  
productiviteits-  
kenmerken

2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

9.050.567

41.053

212

66,91 %

1322

9.483.147

43.015

231

67,91 %

1342

9.936.464

45.072

231

68,07 %

1345

10.031.027

45.500

239

67,72 %

1338

10.252.907

56.925

296

82,35 %

1672.22

10.575.910

57.342

285

80,40 %

1588.63

2012 in cijfers
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Tot slot
Een jubileumboek

2011 – 2012 is een feestperiode. MPI Oosterlo bestaat 50 jaar. Dat hebben we ge-
vierd. Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van MPI Oosterlo verschijnt een 
gedenkboek dat het verhaal vertelt van 180 jaar zorg voor kinderen en jongeren op 
het domein. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel vertelt de geschiedenis 
van de zusters en het klooster. Er wordt nagegaan wat er zoal op een pensionaat 
gebeurde en wat het onderwijs inhield. Het tweede deel beschrijft de ontwikkeling 
van de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 1961, in Oosterlo 
maar ook in het algemeen. De groei van het MPI en zijn diensten, de ontwikkeling 
van de scholen. Het boek besluit met een derde deel over de bouwgeschiedenis van 
Oosterlo. Wat er vroeger stond en wat er nu staat. Het geheel is rijk geïllustreerd met 
veel historische foto’s en documenten.

Het boek siert ondertussen menige boekenkast. Het toont het rijke leven in en om 
de grote campus. Een campus die ondertussen geschiedenis schreef en nog steeds 
schrijft. 

Ondertussen wordt de campus meer en meer opengetrokken op de wijde omge-
ving. Samen met de evolutie in de sector voor mensen met een handicap waar in-
clusie centraal gegeven wordt anno 2012, zet MPI Oosterlo de vensters open op de 
wereld. 2013 zal het verhaal vertellen over onze zoektocht en een beschrijving ge-
ven van de kronkelwegen die we ondertussen ontdekt hebben. Het verhaal zal even 
boeiend zijn als het verhaal van 2012!

Een jubileumboek 30
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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 Oosterbos
vzw Mediander
vzw Avalympics
vzw MPK, Mens en Paard Kempen
vzw Het grote plein
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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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