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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

Weer een jaar voorbij voor MPI Oosterlo. Omkijkend naar 2013 merken we dat er aan 
dynamiek geen gebrek was.  De beleidsplanning vanuit onze overheid zorgt dat we 

een organisatie in transitie zijn. Externe ontwikkelingen zorgen ervoor dat personen met 
een beperking hoe langer hoe meer de regie over het eigen leven in eigen handen krijgen en 
houden. Een zorgvoorziening zoals MPI Oosterlo stemt zijn doelstellingen in het kader van 
onze maatschappelijke opdracht hierop af.

In 2013 formuleerden we een top 3 van beleidsdoelstellingen: zorgactualisering, infrastructuurplan-
ning en organigram. In dit jaarverslag leest u over onze initiatieven rond actualisering van zorg. 
2013 zal de geschiedenis van MPI Oosterlo ingaan als het jaar waarin gestart werd met ‘Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulpverlening’, laagdrempelige en laagfrequente ondersteuning. Ook de vernieuwde 
leefgroepprofielen en de vernieuwde weekendwerking binnen de clusters voor minderjarige cliën-
ten zijn ingrijpende veranderingen van het afgelopen jaar. Zowel het agressiebeleid als het project 
rond sociaal emotionele ontwikkeling van cliënten zijn belangrijke wapenfeiten in het zorgbeleid 
van 2013. 
Ook op het vlak van infrastructuurplanning slaagden we erin om de plannen voor onze eerste 
nieuwbouw te finaliseren zodat alle vergunningen en subsidies aangevraagd konden worden. Voor 
een tweede nieuwbouw werken we in een partnerschap met een concentratie van creativiteit van-
uit verschillende hoeken. Onze ambitie is dat we specifiek voor onze ouder wordende cliënten een 
aangepaste woon- en zorgomgeving kunnen bouwen.  
De in 2012 reeds gestarte organigramaanpassingen werden in 2013 verder gezet waardoor de clus-
ters voor minderjarige cliënten en ambulante cliënten uitgetekend werden in een vernieuwd kader. 
Het directieniveau werd operationeel vanaf 1 januari 2013. Het vernieuwde organigram van het 
departement zorg werd in najaar 2013 voorbereid. 
 
Over dit en zoveel meer van onze realisaties leest u in dit jaarverslag. Dit interessante verhaal van 
2013 werd geschreven door heel veel gedreven medewerkers die alle dagen opnieuw bijdragen 
aan een cliëntgeoriënteerde en -vriendelijke omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen die 
met een beperking door het leven moeten.  We kijken uit naar nieuwe uitdagingen in het volgende 
jaar en gaan ervan uit dat al onze inspanningen bijdragen aan een wereld waarin het goed toeven 
is voor onze cliënten. 

Nicole Knops
algemeen directeur
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Zorg

In het kader van maximalisatie van onze ondersteuningscapaciteit voeren we 
in 2013 een aantal wijzigingen door. 

Enerzijds realiseren we meer opvangmogelijkheid tijdens weekends en vakanties. 
Deze evolutie zal blijvende aandacht vragen vermits meer kinderen en jongeren een 
bijkomende vraag stellen naar weekendopvang. Anderzijds starten we een afstem-
mingsproces van de bestaande ondersteuningscapaciteit op de vragen van cliënten 
op de wachtlijst voor personen met een handicap. We volgen in 2013 ook de evolu-
ties in het welzijnslandschap, aangestuurd vanuit de overheid met perspectiefplan 
2020 als draaiboek.
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Weekend en vakantiewerking

De weekendwerking wordt vanaf september 2013 in twee huizen georganiseerd. De 
twee huizen met de beste accommodatie worden hiervoor gekozen. 
Eén van de resultaten die we hiermee willen bereiken is dat in elk huis minstens twee 
begeleiders aan de slag zijn en op mekaar kunnen terugvallen.
Dit is belangrijk om meer activiteiten te kunnen realiseren voor deelgroepen van cli-
enten en biedt het voordeel dat medewerkers zich een stuk veiliger kunnen voelen.
De complexiteit van de problemen neemt immers toe, rechtstreeks gevolg van het 
beleid van overheid en VAPH. Dit is niet alleen voelbaar tijdens de week maar ook 
tijdens weekends en schoolvakanties kleurt dit gegeven de werking.
Een tweede resultaat is het verhogen van de verblijfsmogelijkheid tijdens het week-
end. De weekendbezetting evolueert het tweede deel van 2013 naar een maximale 
bezetting binnen de beschikbare middelen. 
Een derde resultaat is een toename van de activiteitsgraad tijdens het weekend en 
vakanties. 
De speelpleinwerking en regelmatige extra activiteiten tijdens weekends spelen hier 
bijkomend op in. SAS, dienst vrije tijd en vorming realiseert in samenwerking met 
heel wat vrijwilligers tal van initiatieven tijdens de zomermaanden en de korte vakan-
tieperiodes. Ook het Leaderproject ‘Spelen in beweging’ biedt meer mogelijkheden 
tijdens de weekends en brengt meer leven op de campus dan voorheen. Een aantal 
cliënten worden tijdens het weekend af en toe ingeschakeld om mee onderhouds-
werken uit te voeren op de kikkerweide, samen met vrijwilligers van Natuurpunt. 

Speerpunten 2013 Zorg
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Gewijzigde leefgroep profielen

In 2013 stellen we meer en meer vast dat  profielen van sommige leefgroepen niet 
meer beantwoorden aan de vragen die ons gesteld worden vanuit de zorgregie 
(wachtlijsten van mensen met een verstandelijke handicap).
Een reorganisatie van de groepen wordt dan ook voorbereid zodat we op 1 septem-
ber 2013 kunnen starten met een werking die afgestemd is op de groepen wach-
tenden binnen de zorgregie. Op deze wachtlijsten kunnen we twee grote groepen 
wachtenden onderscheiden:
•	 Kinderen en jongeren met bijkomende ASS (autismespectrumstoornis) proble-

matiek en bijkomende GES (gedrags- en emotionele stoornis) problematiek
•	 Kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke handicap en meervoudige 

handicap.

De groepen die deze jongeren begeleiden, staan onder druk en we kunnen niet meer 
ingaan op het merendeel van de vragen wegens overbezetting in deze groepen.
Om hieraan tegemoet te komen wordt het profiel van twee leefgroepen bijgesteld: 
één groep  met profiel ernstig verstandelijke handicap, een tweede groep die zich 
expliciet richt op jongeren met ASS.
Tegelijkertijd werd een huis klaargezet om jongeren met bijkomende gedrags- en 
emotionele stoornis op een meer gestructureerde en onderbouwde manier te kun-
nen begeleiden. In dit huis wordt ook het verzekerd bed voorbereid dat we vanaf 1 
januari 2014 voor het crisisnetwerk moeten voorzien. In 2013 voorzien we een mo-
gelijk aanbod. Als het crisismeldpunt ons contacteert kijken we na of we een kind of 
jongere in crisis kunnen helpen in de formule bed-bad-brood.  Daarnaast streven we 
er ook naar om een maximale bezetting te kunnen realiseren en ook een logeerfunc-
tie maximaal te benutten.

Ook in het semi-internaat worden leefgroepprofielen bijgesteld. Hier merken we niet 
alleen een verzwaring van de ondersteuningsnood maar ook een verjonging van de 
leeftijd van cliënten die dagopvang vragen.
We verstevigen het samenwerkingsverband met de scholen op twee niveaus. Ener-
zijds neemt het gedeeld gebruik van lokalen toe, anderzijds neemt ook het geza-
menlijk inzetten van begeleidingsmiddelen toe. Op deze manier verruimen we het 
antwoord op de vele vragen naar dagopvang van kinderen met een meervoudige 
handicap met bijkomend een  vraag naar onderwijs.

In 2013 wordt het zorglandschap verder uitgebouwd binnen de krijtlijnen van per-
spectiefplan 2020 en de principes van de nieuwe jeugdhulp. In deze kaders wordt 
veel belang gehecht aan preventie en de gedachte om met lichtere vormen van on-
dersteuning een zware ondersteuningsnood proberen te vermijden.  Om dit moge-
lijk te maken biedt het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) 
voorzieningen de kans om rechtstreeks toegankelijke hulp aan te bieden.
MPI Oosterlo neemt deze kans en vanaf mei 2013 starten we een rechtstreeks toe-
gankelijke werking. 
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Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijk hulp is bedoeld voor mensen men een vermoeden van 
handicap. Je hebt geen toegangsticket nodig van het VAPH of je kan? je toegangstic-
ket niet gebruiken.

RTH biedt maximum volgende functies:
•	 24 maal dagopvang
•	 12 maal verblijf
•	 12 keer ambulante begeleiding
•	 12 keer mobiele begeleiding (deze laatste twee kunnen de eerste twee jaar op-

lopen tot 48 begeleidingen)

De verschillende ondersteuningsvormen kunnen onderling gecombineerd worden.
In MPI Oosterlo kunnen de functies in alle mogelijke ondersteuningsvormen gebo-
den worden. Een jongere met een vermoeden van handicap kan bv. korte tijd komen 
logeren of aansluiten tijdens de schoolvakantie voor dagopvang, of kan mobiel of 
ambulant begeleid worden door het Perron, die  ambulante hulpverlening realiseren.

In 2013 merken we een aantal ondersteuningsvormen die het voortouw nemen in 
het aanbieden van RTH:
Begeleid Werken Zuiderkempen, dagopvang vanuit leefgroepen of speelpleinwer-
king en individuele begeleidingen vanuit het Perron. Samen realiseren ze  de presta-
ties die overeenkomen met de erkenning die MPI Oosterlo kreeg voor 2013.
Naast individuele ondersteuning kunnen we binnen RTH ook outreach bieden aan 
externen. Met outreach geven we specifieke kennis omtrent handicap door aan an-
deren: oppasdiensten, leerkrachten, mutualiteiten, mantelzorgers, sportvrijwilligers, 
enz. Op deze manier verstevigen we het netwerk rond mensen met een handicap en 
trachten we in de brede maatschappij kennis te verspreiden die op termijn een meer 
inclusieve werking moet mogelijk maken.
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Agressiebeleid

Agressie is een thema dat in 2013 vooraan op de agenda staat.
De steeds toenemende complexiteit en de intensieve zorgvraag van cliënten zet 
onze ondersteuning onder druk.
De inzet van begeleiders die vanuit een bewust hanteren van relaties met cliënten 
elke dag weer het verschil maken is van cruciaal belang.
Een opgebouwde, zorgzame aanpak maakt dat cliënten zich kunnen handhaven en, 
binnen de hun vertrouwde aanpak, de veiligheid kunnen vinden die ze zo nodig heb-
ben. In die omgeving vinden begeleiders ook de drijfveren om dit moeilijke maar 
warm menselijke engagement te blijven bieden. We werken er met zijn allen aan om 
de wereld nog meer voorspelbaar, eenvoudig en veilig te maken voor onze cliënten. 
Dit heeft uiteindelijk ook alles te maken met een meer voorspelbare en veilige werk-
situatie voor medewerkers.
De inzet van begeleiders haalbaar en veilig houden is dus minstens even cruciaal.

Hierop zet het agressiebeleid 2013 verder in.

We werken aan een open communicatielijn, dicht bij de teams. Het is immers be-
langrijk dat duidelijk geweten is welke maatregelen genomen worden en wat kan 
gebeuren als situaties vastlopen.
Even belangrijk is de duidelijkheid waar signalen kunnen gegeven worden en de ze-
kerheid dat ze zullen worden gehoord.
We organiseerden een bevraging bij medewerkers over het thema.
Onder andere wilden we weten welke maatregelen door de meeste medewerkers als 
helpend en zinvol ervaren worden. Uit de bevraging bleek dat de aanwezigheid van 
een hulplijn erg belangrijk is. Een collega in de buurt weten, effectieve ondersteuning 
en advisering op de werkvloer, preventieve afspraken zijn drie maatregelen die in de 
top drie belanden.

Ondertussen is getimmerd aan de weekendwerking waarbij gerealiseerd werd dat 
vanaf september medewerkers tijdens de weekends steeds met twee werken.,waarbij 
ook de domeinverantwoordelijke als extra hulplijn aanwezig is.
Pedagogische ondersteuning tijdens de daguren wordt al langer gerealiseerd met 
het 555-systeem. In september wordt gestart met pedagogische ondersteuning tij-
dens twee avonden in de week.
Er wordt ook een systeem uitgewerkt van directe assistentie tijdens de week en va-
kantiedagen.
De uitdagingen blijven groot. Professionaliteit en oog voor analyse en preventie hel-
pen een heel eind op weg in al deze situaties. Elke situatie proberen we te leren en 
bij te sturen. Heel wat kennis is zo opgebouwd, heel wat verbeterpunten zijn aan de 
gang  en ook de leemten die moeten worden aangepakt zijn in beeld.
We verkennen het kader van geweldloos verzet en onderzoeken hoe dit kader, ont-
wikkeld door Haim Omer, ons sterker kan maken in het nog meer preventief omgaan 
met soms erg explosieve situaties. Eveneens aan de basis ligt het verder uitwerken 
van de kennis over het sociaal emotioneel functioneringsniveau.

Speerpunten 2013 Zorg
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Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)

Eind 2012 werd het Sen-SEO coachingstraject opgestart. We beschreven de start in 
het jaarverslag 2012.
SEN staat hierbij voor ‘steunpunt expertise netwerken’. SEN zorgde voor een SEO 
coach en samen met de coach gaat een gevarieerde groep medewerkers aan de slag.

Voor een evenwichtige ontwikkeling van een persoon is het van essentieel belang 
dat naast cognitieve aspecten, ook de emotionele aspecten parallel ontwikkeld wor-
den.
Een discrepantie tussen de verstandelijke ontwikkeling en de emotionele ontwikke-
ling van een persoon resulteert in een persoonlijkheid die erg kwetsbaar is voor het 
ontstaan van psychische- en gedragproblemen.
Recht doen aan de cliënt en het bieden van goede zorg, met het oog op zijn kwaliteit 
van leven, betekent dus niet enkel het stimuleren van zijn verstandelijke mogelijkhe-
den (hetgeen de persoon KAN).  Minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, is dat we 
onze zorg afstemmen op de emotionele ontwikkeling (hetgeen de persoon AANkan).

Speerpunten 2013 Zorg
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Het doel van het coachingstraject SENSEO werd als volgt geformuleerd:
“In MPI Oosterlo willen we werken, denken en begeleiden vanuit het sociaal-emotio-
neel kader. Daarom willen we het gedachtegoed duidelijk en begrijpbaar vertalen in/
naar onze dagelijkse praktijk.”
De bedoeling is de gehele organisatie tot in de kleinste schakel te laten kennis maken 
met SEO en het handelen van eenieder hiervan te doordringen. Daarnaast willen we 
ook de netwerken van de cliënten hierin betrekken en hen meenemen in dit proces: 
ouders, familie, wettelijk vertegenwoordigers, evenals andere figuren in de context 
van de persoon zoals de vrijwilligers, busbegeleiders, collega’s van de logistieke dien-
sten,….

Tijdens het coachingstraject bekijken we wat de noden zijn voor het MPI, denkend 
vanuit dit kader. Maar we staan ook stil bij waar en wanneer we reeds goed werk ver-
richten (begeleiden, denken, werken) vanuit de SEO gedachten.

Speerpunten 2013 Zorg
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We ontwikkelen concrete handvatten, nodig om voor iedereen voldoende duidelijk 
te maken waarover we spreken en wat we willen bereiken. De hamvraag hierbij: wat 
is er nodig om mensen voortdurend alert te maken en gevoelig voor het gegeven 
dat ‘kunnen’ niet hetzelfde is als ‘aankunnen’.
Hiervoor ondernemen we  diverse acties:
Bestaande visieteksten worden herschreven met de SEO gedachte in het achter-
hoofd.
Een ‘voortrekkersgroep’ wordt opgestart, waarin  vanuit elk team/leefgroep iemand 
deelneemt die specifiek als taak heeft om het SEO- gedachtegoed in zijn team bin-
nen te brengen en in de concrete dagelijkse praktijk vorm te geven.
De psychopedagogen gaan concreet aan de slag met het afnemen en interpreteren 
van de SEO schaal.
Er wordt gepoogd om een klankbordgroep met ouders op te richten.
Er wordt een studiedag gepland met als thema: de emotionele ontwikkeling bij men-
sen met een verstandelijke beperking door Filip Morisse.  Deze studiedag moet zich 
zowel naar opvoeders en begeleiders richten als naar ouders. Daarnaast plannen we 
een tweede studiemoment voor logistiek en administratieve medewerkers,  busbe-
geleiders en vrijwilligers.
Eind 2013 stopt de coaching door SEN. We worden gevraagd om onze werkresulta-
ten te presenteren op een studiedag over SEO in Gent. Stilaan raakt het gedachte-
goed verspreid over Vlaanderen. Een belangrijk gegeven vermits het ons en collega’s 
in tal van voorzieningen op het belangrijke spoor zet om vastgelopen situaties en 
gedragsproblemen beter te begrijpen en preventieve aanpak nog meer mogelijk te 
maken.

Speerpunten 2013 Zorg
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Bewoners

We zetten verder in op een kwaliteitsvol leven voor onze bewoners. Dit betreft niet 
alleen hun woonondersteuning maar evenzeer hun activiteitenmogelijkheden in en 
rond de woning. Met een uitbreiding van het activiteitenaanbod trachten we ver-
schillende doelgroepen een gevarieerd en vooral geïndividualiseerd aanbod te bie-
den.

Wonen op maat

In 2012 gingen we terug op zoek naar de essentie van elke woning voor onze vol-
wassen bewoners. Doorheen de jaren dreigde deze essentie te vervagen. Mettertijd 
zou dit betekenen dat elke woning evolueert naar een ‘rustwoning’ voor ouderen. Op 
termijn is dit discutabel  vermits ook jonge volwassenen een aangepaste woonom-
geving nodig hebben en een actief leven zoveel mogelijk binnen de ruimere samen-
leving. Tegelijkertijd  vormt het een uitdaging om ouder wordende bewoners in een 
genormaliseerde woning  de nodige intensiteit van zorg te verlenen. .
2013 verhuizen een aantal bewoners naar een woning die meer afgestemd is op hun 
individuele noden.
Vier bewoners verhuizen naar een woning waar een omringende zorg een antwoord 
biedt op medische problemen of bijkomende nood aan structuur en rust.
Twee bewoners op de wachtlijst kunnen hierdoor instappen in een buitenhuis en 
één bewoner kan als gevolg van deze verhuisbeweging een actiever leven starten.
In de toekomst zal deze beweging nog duidelijker vorm aannemen als nieuwbouw-
plannen gerealiseerd zijn en we nog meer woonvormen op maat van de bewoners 
kunnen aanbieden.
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Drijhoek: zelfstandig wonen in een groepswoning

Voor cliënten die zelfstandig kunnen wonen in de samenleving bieden we in 2012 
een groepswoning aan. Cliënten kunnen hier een kamer huren en gebruik maken 
van de gezamenlijke woonaccomodatie.
We nemen dit initiatief met de intentie om verregaande samenwerking op te zetten 
met externe partners in de zorg.
VAPH-cliënten die zelfstandig willen en kunnen wonen, hebben vaak moeite om be-
taalbare huisvesting te vinden. Indien betaalbare huisvesting gevonden wordt, vor-
men eenzaamheid en het ontbreken van een sociaal netwerk grote problemen.
Van daaruit ontstond het idee om deze groepswoning te realiseren dichtbij het cen-
trum van Geel.

Het doel van dit initiatief is personen met een bijzondere woonbehoefte in de moge-
lijkheid te stellen om zelfstandig te wonen en het leven te leiden dat ze wensen.  Het 
wil ook een trainingshuis zijn voor cliënten die nog niet over de nodige vaardigheden 
beschikken om zelfstandig te wonen.
Inclusief leven en maximale inzet of opbouw van een sociaal netwerk zijn belangrijke 
streefdoelen.
De groepswoning biedt woongelegenheid voor maximum 5 personen.  MPI Oosterlo 
huurt deze woning en stelt kamers ter beschikking voor individueel te bepalen ter-
mijnen. Deze termijnen worden vooral bepaald door het levenstraject van de cliënt.

Als doelgroep hebben we personen voor ogen die zelfstandig willen en ook kunnen 
wonen, en die tegelijkertijd plezier beleven aan samenwonen met anderen. Een mi-
nimale vorm van samenwonen en rekening houden met elkaar moet mogelijk zijn.
Cliënten moeten zich minimaal aan regels en afspraken kunnen houden en geen 
nood hebben aan nachttoezicht of –permanentie. Ze moeten psychisch stabiel  zijn 
en geen verslavingsproblematiek of verslavingsverleden hebben.
Personen met een toegangsticket of een persoonsvolgende financiering van het 
VAPH komen in aanmerking, maar ook personen zonder VAPH-ticket en ondersteund 
vanuit andere sectoren kunnen een kamer huren.
De huurders staan zelf in voor de leef- en woonkosten. Er wordt gebruik gemaakt van 
reguliere diensten zoals poetsdiensten en diensten die warme maaltijden bedelen.
De eerste bewoner neemt zijn intrek in de woning in november 2012. Hij wordt be-
geleid door de dienst beschermd wonen van MPI Oosterlo.  Op 1 december volgt 
een tweede bewoner.  Er worden contacten gelegd met de dienst begeleid wonen 
Herentals, waarna één van hun cliënten beslist zijn intrek te nemen in de groepswo-
ning.  Hij wordt verder begeleid door de dienst begeleid wonen Herentals.
Begin juli start een samenwerking met de Dienst Inclusieve  Ondersteuning van Huis 
De Post in Geel.  De vierde bewoner wordt door deze dienst ondersteund.
Twee weken later neemt de laatste bewoner zijn intrek in de groepswoning.  De on-
dersteuning van deze cliënt gebeurt door Het Perron, de ambulante  dienstverlening 
voor jongeren van MPI Oosterlo.
De dagbesteding van iedere bewoner is sterk uiteenlopend. Eén cliënt gaat nog naar 
school, anderen gaan naar het dagcentrum of worden begeleid door de dienst bege-
leid werken. Vrijwilligerswerk en tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit vervol-
ledigen het plaatje.

Speerpunten 2013 Bewoners
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De voltallige bezetting wordt gerealiseerd vanuit een samenwerking tussen vier ver-
schillende diensten. Dit maakt samenwerking en overleg noodzakelijk. Om deze re-
den wordt een maandelijks structureel overleg gepland met afvaardiging vanuit de 
verschillende diensten.
In het najaar van 2013 worden 2 huurcontracten opgezegd.
Nieuwe cliënten en nieuwe samenwerkingstrajecten dienen zich aan.

Een ruimere activiteitenwaaier

Geïntegreerde dagbesteding in de volwassenwerking

September 2013 start dagopvang voor bewoners met een complexe ondersteu-
ningsvraag, geïntegreerd binnen de woning, maar begeleid door begeleiders ver-
bonden aan de dienst ‘activiteiten’.
Tot dan konden cliënten naar het Ateljee  gaan, op maat van wat zij aankonden. Deel-
name aan activiteiten in Ateljee kon erg verscheiden zijn: beperkt tot één dag in de 
week of de ganse week of opgedeeld in halve dagen.  Als overgangen te moeilijk wer-
den of de nood aan rust groot, waren de bewoners echter aangewezen op hun huis.

Met deze vorm van dagbesteding willen we voortaan op een andere manier tege-
moet komen aan de nood van cliënten die  niet of zeer beperkt kunnen of willen  
deelnemen aan georganiseerde dagbesteding buiten de woning.
Niet willen, kunnen of aankunnen wil niet zeggen dat zij geen nood hebben aan 
een vorm van dagbesteding.  De redenen waarom ze niet kunnen of ogenschijnlijk 
weigeren deel te nemen kunnen heel divers zijn. Soms kunnen gedragsproblemen 
de oorzaak zijn, autismespectrum kan de overgang naar een andere plaats erg be-
moeilijken en een totale blokkade veroorzaken. Groepsdrukte en ruimte kunnen hier-
bij extra problemen vormen. Soms is de fysieke toestand onvoldoende stabiel om 
buitenshuis te kunnen werken.
Activiteiten waarbij we overgangen en drukte vermijden dienen zich dus aan.
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Door middel van de geïntegreerde dagbesteding,  willen we naast een blijvend en 
boeiend activiteitenaanbod ook  hun leefwereld  voldoende breed houden. We vin-
den het belangrijk dat deze begeleiding niet door begeleiders van de woning ge-
beurt maar dat begeleiders of vrijwilligers vanuit de dienst ‘activiteiten’ deze opdracht 
opnemen. In dit geval verplaatst de activiteitenbegeleider zich en niet de cliënt, maar 
het aanbod van activiteiten blijft. De activiteiten worden aangestuurd vanuit Ateljee 
of SAS , samen de dienst ‘activiteiten’.  De activiteiten verlopen dus vooraf gepland en 
zitten in een dagschema opgenomen zodat de cliënt hierop kan rekenen. Ze kunnen 
individueel of in kleine groep worden aangeboden.
Het aanbod sluit aan bij de interesses en mogelijkheden van de  cliënt en kan dus 
inhoudelijk zeer divers zijn: snoezelen,  fietsen, wandelen,  voorlezen, muziek maken 
of muziek beluisteren zijn maar enkele voorbeelden.
De geïntegreerde dagbesteding  is een aanvullende dagbesteding en komt niet in 
de plaats van wat in de woning voor cliënten georganiseerd wordt. De woning blijft 
een belangrijke aanbieder van activiteiten voor de cliënt. Op deze manier willen we 
echter ook voor cliënten met nood aan een geïntegreerde ondersteuning de extra 
dimensie ‘dagbesteding’ behouden.

Zondagcafé

Bewoners worden ouder of ondersteuningsnoden worden complexer. Dit brengt 
heel wat wijzigingen met zich mee. Soms betekent het dat de weekends thuis ver-
minderen en meer weekends in MPI Oosterlo doorgebracht worden.
Soms is het ook gewoon plezierig om mekaar tijdens een weekend in een ander 
kader tegen het lijf te lopen, over de verschillende woningen heen.
Met ‘het zondagcafé’ willen we in de lente van 2013 tegemoetkomen aan deze vraag 
van onze cliënten en hun familie, maar ook van de begeleiding en de aanwezige cli-
enten in het weekend. Wat is er fijner dan in ‘t weekend mekaar te kunnen ontmoeten 
op een aangename vertrouwde plek, ergens vlakbij, op een ongedwongen manier, 
waar ieder zichzelf kan en mag zijn?

Ateljee opent van dan af eenmaal in de maand op zondagnamiddag zijn deuren.
Het wordt een groot succes. Een succes dat vooral te danken is aan het enthousiasme 
van de vrijwilligers die het onthaal op een hartverwarmende wijze realiseren.
Hun inzet heeft tot gevolg dat gemiddeld 50 bezoekers telkens weer afzakken naar 
het Ateljee. Een aantal dat nog net haalbaar is en vooral gezelligheid en plezier de  
namiddag kleurt.
Uiteraard wordt er ook een hapje voorzien, de cake en taart vanuit het bakateljee zijn 
zeer populair en af en toe wordt er een  extraatje voorzien.
Kortom een zondag om naar uit te kijken!
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Een inclusieve speelpleinwerking

Op dinsdag 2 juli 2013 gaat de speelwerking voor een eerste keer van start. De vakan-
tiemaanden bruist de campus van MPI Oosterlo van leven en ook tijdens de kortere 
vakantieperiodes wordt deze vrijetijdsvorm voortaan aangeboden.
De werking wordt georganiseerd vanuit de dienst ‘activiteiten’, vanuit SAS. Zij werken 
hiervoor samen met vrijwilligers.
Tijdens de vakantiemaanden worden  acht themaweken uitgewerkt waaronder een 
kampweek, een creaweek en een mediaweek. Drie dagen per week, dinsdag, woens-
dag en donderdag worden voor- en namiddagactiviteiten ingericht rond dit thema.
Twee vrijdagavonden gaan medewerkers en vrijwilligers en enkele MPI-cliënten naar 
de concerten van Geel Zomert.
De speelpleinwerking staat open voor externe deelnemers. Dit kent een voorzichtige 
opstart: in totaal namen vier kinderen van buiten de voorziening deel aan de activitei-
ten van de speelpleinwerking. Tijdens de kunstweek, stilaan traditie tijdens de grote 
vakantie, neemt dit aantal toe.

‘Tijdens de eerste week vlogen we er meteen goed in met het bouwen van een 
zwembad door middel van hooibalen, het houden van een sportgame, het volgen 
van een initiatie cyclocross, het houden van een leuke picknick, enzovoort. We kon-
den helaas niet genieten van zomerse temperaturen, al bleef de regen uit. Ook de 
minder sportieve onder ons kwamen aan bod tijdens de grime en de boccia. We 
hadden een fijne tijd!
Ook tijdens de tweede week, de kampweek, stak het weer wat tegen. De eerste da-
gen was het te warm, de laatste dagen was het te fris!
Op de warmste dag van de maand hielden we een wandeling met tien opdrach-
ten aan het kikkerpad en een  mountainbiketocht door de bossen. De volgende dag 
speelden we een partijtje curling met enkele LEO vrijwilligers. We genoten met volle 
teugen! Daarna bezochten we de boerderij ‘De Wolfskamer’ en aten we een lekker 
ijsje. Op donderdag schoven we van hier naar daar op de schuifberg en bouwden 
we boten.
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Uitzonderlijk was er ook een activiteit op vrijdag. Deze werd georganiseerd door de 
stedelijke speelpleinwerking ‘De speelfabriek’. Op deze manier kunnen wij ervaringen 
uitwisselen.
 Verder konden leefgroepen gebruik maken van een survivalparcours in de sporthal 
van het BuSo. Lost but not least kampeerden een tiental gasten in tentjes op het do-
mein. Voor vele een eerste en fijne kennismaking met het kamperen!
In de derde en laatste week van juli dompelden we onder in de wondere wereld van 
het water. Op dinsdag maakten we de Kalvarieberg in Oosterlo onveilig met onze 
zandkastelen. In de namiddag koelden we af met enkele waterspelen. Woensdag gin-
gen we vissen in de stedelijke visvijver van Geel. Jos leerden ons hoe we het aas aan 
onze visstok moesten bevestigen en hoe we de vis konden lokken. Spijtig genoeg 
hebben we geen vissen gevangen. Plezant was het wel!
Donderdag hielden we een beachparty. We maakten cocktails, we dansten op foute 
muziek, we bliezen reuze grote bellen, we hielden een partijtje beachvoetbal, …  Na-
tuurlijk was er ook muziek, drank en een versnapering aanwezig. Mmm!
Tijdens de wereldweek deden we een aantal vreemde ontdekkingen. Hebben de kin-
deren in arme landen geen speelgoed? Met wat spelen ze dan? Is pizza altijd rond? 
Of kunnen we pizza ook vierkant maken?
Op dinsdag maakten we zelf gekke maskers en lieten we ons schminken, katten wa-
ren populair. Ook in de Luwte genoten ze met volle teugen!’
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Infrastructuur

In juni 2013 stelt de directie een aangepaste masterplanning infrastructuur voor aan 
de Raad van Bestuur. Hierbij wordt een geïntegreerd plan voorgesteld van renovatie, 
afbraak en nieuwbouw.

Drie nieuwbouwprojecten worden voorzien:
1. uitbreiding voor de doelgroep GES (40 plaatsen) op de eind 2012 verworven site 

Van Hoornestraat,
2. nieuwbouw nabij het stadscentrum van Geel in het kader van het Pilootproject 

Zorg in samenwerking met ASTOR voor de doelgroep ouder wordende volwas-
senen met zorgnoden

3. vervangingsnieuwbouw voor het internaat voor minderjarigen op de campus 
van MPI Oosterlo.

Een grondige renovatie van het kloostergebouw wordt beperkt tot grote onder-
houdswerken.

Ontwerp nieuwbouw Van Hoornestraat

Ook al is 2015 nog wat verder weg, dit jaartal wordt in 2013 meermaals vernoemd.
2015 is immers het jaar waarin nieuwe woningen in gebruik zullen worden genomen 
door  cliënten met ernstige Gedrags- en Emotionele Stoornissen: GES+ is het label 
dat de overheid aan deze groep cliënten toevoegt.
Het nieuwe gebouw heeft een behoorlijke omvang:  ongeveer 50 meter op 50 meter, 
helemaal gelijkvloers, gelegen aan de Van Hoornestraat en dichtbij  Ateljee Hagelbos. 
Het geheel moet verblijf bieden aan 40 personen.
Het concept vraag heel wat denkwerk. De doelgroep vraagt immers een aangepaste 
infrastructuur die afgestemd is op de  specifieke noden. Twee thema’s staan centraal: 
maximale veiligheid en persoonlijke ruimte, zowel binnen als buiten. Kwaliteit van 
wonen is hierbij steeds het criterium.
Samen met het architectenbureau wordt nagedacht, getekend, hertekend, gekozen, 
afgewogen en uiteindelijk beslist. Een hele voorbereiding waarvoor de tijd genomen 
wordt om dit grondig te doen, samen met een afvaardiging van alle direct betrokken 
partijen die  ervaring opdeden met het werken met deze doelgroep. Deze voorbe-
reidingstijd zal ons ten goede komen tijdens de bouwfase, want alles wat nu tot in 
detail besproken wordt, hoeft dan niet meer te gebeuren zodat de werken mekaar 
vlot kunnen opvolgen.
Er wordt gebouwd voor 40 cliënten die zullen wonen in groepen van 10, die ook 
nog eens elk op zich kunnen opgesplitst worden tot 2 groepjes van  5 personen. Het 
gebouw wordt voorzien van een centrale blok, met sanitair, snoezelruimte, vergader-
ruimte, ruimte voor logistiek en nachtkamer.
Elke cliënt heeft een individuele kamer met een zitgedeelte  en een slaapgedeelte 
met sanitair, deze twee ruimtes kunnen gecompartimenteerd worden. Daarnaast 
heeft elke  kamer een eigen patio. Dit wil zeggen dat de cliënten, ook als ze het moei-
lijk hebben, in alle omstandigheden in hun eigen vertrouwde kamer en persoonlijke 
buitenruimte kunnen verblijven.
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Pilootproject Zorg: naar een nieuwbouw voor MED-cliënten

MPI Oosterlo, OPZ Geel en de nieuw opgerichte vzw Astor deden samen mee aan een 
projectoproep voor Pilootprojecten Zorg. Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen zochten in het kader van deze projectop-
roep rond ‘onzichtbare zorg’ initiatiefnemers in de ouderen- en thuiszorg met een 
vernieuwende visie op zorgconcepten en hun architecturale en ruimtelijke vertaling. 
Onzichtbare zorg is een zorg die werkelijk geïntegreerd is in het maatschappelijke en 
stedelijke leven, een zorg ingebed in het dagelijks bestaan, normaal en vanzelfspre-
kend. Het is de doelstelling om in Vlaanderen vijf pilootprojecten te ontwikkelen die 
grensverleggend zijn met het oog op toekomstige woonzorgmodellen.

Het Astor-project in Geel werd begin maart geproclameerd als winnaar in een wed-
strijd waarbij 5 innovatieve zorgprojecten  in Vlaanderen uitgekozen werden. De prijs 
was drieledig:

•	 een erkenning van 90 bedden van het type ROB/RVT, RustOord voor Bejaarden/
Rust- en VerzorgingsTehuis.

•	 een budget voor een masterplanning en voor betaling van begeleiding van ex-
perten , in het geval van Astor rond een innovatief concept voor kleinschalig 
wonen en zorg voor ouderen, ongeacht of de senior gewone oudersdomspro-
blemen heeft, of een psychiatrische problematiek, of een mentale handicap.

•	 een intense begeleiding rond ruimtelijk beleid.

Dit betekent dat het project gedurende 1 jaar een studietraject aflegt en dat de vzw 
Astor na dit studietraject op een termijn van maximaal 5 jaar 90 woongelegenheden 
van het type ROB/RVT kan bouwen. MPI Oosterlo werkt actief mee in dit intersecto-
raal samenwerkingsverband en hoopt binnen dit project mogelijkheden te kunnen 
uitwerken voor een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen een wooncontext voor 
ouderwordende personen met een handicap. Deze personen worden doorgaans 
omschreven als MED-cliënten, cliënten met een bijzondere medische problematiek.
Tegen het einde van 2013 slagen de projectpartners er in om een partnerschap op te 
zetten om dit pilootproject te realiseren. MPI Oosterlo maakt deel uit van het partner-
schap waarin verder deel van uit maken: Astor vzw – de exploitatievzw van het nieu-
we ouderenzorginitiatief, en OPZ Geel, als toeleverancier van kandidaat-bewoners.
Het volledige bouwprogramma van Astor voorziet in 4 kleinschalige woningen ROB/
RVT voor 8 bewoners, 60 zorgflats, 100 assistentiewoningen en een 30-tal woon-
plaatsen voor MPI Oosterlo, dit laatste mogelijks uit te voeren in 4 kleinschalige wo-
ningen voor 8 bewoners. Dit woonzorgcentrum Astor ambieert niet alleen inclusief 
wonen voor personen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische proble-
matiek maar ambieert verder ook functiemenging naar de verstedelijkte populatie 
via oa. een dienstencentrum, een grand café, reguliere flats en co-housingprojecten, 
sportaccommodatie, enz. De projectdefinitie is tegen het jaareinde afgerond en de 
mogelijke projectlocaties worden beperkt tot 2 locaties in de nabijheid van het ver-
stedelijkt gebied van Geel.

Speerpunten 2013 Infrastructuur
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Renovatie Tongerlo

Het tweede deel van de renovatie huis Tongerlo staat in 2013 op de kalender.
In het verleden, bij de eerste verbouwing, werd er voor gekozen om uit huis te gaan 
wonen maar dit werd toen niet als positief ervaren. Ditmaal opteren we om tijdens 
de verbouwing te blijven wonen in het huis. Dit houdt natuurlijk inspanningen van 
de teamleden in om bijvoorbeeld kamers te ontruimen, op te bergen en terug te 
installeren op de vernieuwde kamer,dit in combinatie met het nodige stof, rommel 
en lawaai.
Ditmaal staan onder andere de slaapkamers, sanitair, nieuwe kamer(s), de kelder en 
voorts nog enkele andere kleine aanpassingen op het programma.
In januari 2013 , maken we een verlanglijst op en duiden aan wat wel en niet prioritair 
is. Deze lijst wordt enkele weken later omgezet in een “doe”- lijst.
In april 2013 gaan de werkzaamheden van start.
Men begint met de opbouw van een extra slaapkamer , aanpassen van de hobby-
ruimte en plaatsen van een nieuw raam.
Daarna volgt de renovatie van de eerste twee slaapkamers.
Het oude behangpapier wordt verwijderd en vervangen door een vliesbehang dat 
vervolgens een laagje verf krijgt. De kamer wordt voorzien van een laminaat vloer, 
de gerenoveerde kamers krijgen een vernieuwde sanitaire blok (kast-lavabo) en mo-
derne toiletten.
Tijdens de zomermaanden worden de ramen en deuren aan de buitenkant aange-
pakt.
In september hervatten de werken binnenshuis.
Zo worden alle slaapkamers en het bureel volledig afgewerkt. Ze worden voorzien 
van nieuwe gordijnen, de muren worden geschilderd en kasten worden hersteld. De 
verwarming en het sanitair worden vernieuwd en er wordt laminaat gelegd.
Half december worden de werken afgerond en is Huis Tongerlo volledig gerenoveerd.
De volledige verbouwing werd in een periode van zes maanden van intensief werk 
gerealiseerd door  de medewerkers van de technische dienst van MPI Oosterlo. Een 
pluim voor deze medewerkers.

Spelen in beweging

Het wordt stilaan een vervolgverhaal. Het project Spelen in beweging startte op in 
2011 en kende zijn eerste realisaties in 2012: een binnenspeeltuin, de voorbereiden-
de werken aan de speelplaats van de bijzondere kleuter- en lagere school (BKLO) en 
de eerste aanplantingen op de natuurgebieden achter de campus van MPI Oosterlo.
In 2013 timmeren we verder aan de weg. In totaal worden vier deelprojecten afge-
rond:

•	 De speeltuin van BKLO. De speeltuin wordt feestelijk geopend op het Zomer-
feest 2013.

•	 De poort die onze campus verbindt met de achterliggende natuurgebieden van 
onze partner Natuurpunt. De poort wordt eveneens feestelijk ingehuldigd op 
het Zomerfeest.
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•	 De overbrugging van de Molenlaak. Langs de brug over de Molenlaak is Oos-
terlo dorp  rechtstreeks bereikbaar vanuit het natuurgebied Zammelsbroek. Het 
betekent ook dat cliënten van MPI Oosterlo via de poort op een veilige manier 
naar de achterliggende natuurgebieden kunnen. Achter de brug komen ze in 
de boomgaard terecht en kunnen ze naar hartenlust klimmen in de klimboom.

•	 Het multisensorieel pad krijgt vorm. Binnen en buiten de campus worden allerlei 
zinnenprikkelende instrumenten geplaatst. U vindt in dit jaarverslag een fotover-
slag van deze installaties. In 2013 dopen de kinderen van de lagere school het 
pad om tot ‘kikkerpad’ en de speelweide buiten de campus wordt ‘kikkerweide’.

Ondertussen wordt er volop gebruik gemaakt van de nieuwe infrastructuur. Het doel 
om meerdere doelgroepen te bereiken wordt eveneens gerealiseerd. De kinderen 
van de Steltloper, de dorpsschool, maken wekelijks gebruik van de binnenspeeltuin, 
onthaalmoeders uit het dorp komen langs met hun kindergroep en het aantal wan-
delaars dat gebruik maakt van de brug, de kikkerweide en het kikkerpad blijft stijgen.
De jongeren van MPI Oosterlo worden ingeschakeld in de onderhoudswerken en ook  
hier groeien de hartverwarmende contacten met vrijwilligers van Natuurpunt.
De samenwerking met het Leaderproject Trage Wegen binnen Stad Geel krijgt verder 
vorm. Op de dag van de Trage Weg worden langs de campusmuur klimplanten aan-
geplant en worden het Molenlaakpad en het Kloosterpad ingewandeld.
In de loop van 2013 sluit een buurvrouw aan en geeft met haar engagement het in-
clusief karakter van het project nog een dimensie meer. Zij voorziet in haar tuin langs 
de straatkant een rustbank voor gebruikers van het kikkerpad en wil een kunstboom 
installeren waar kinderen met en zonder een beperking aan meewerken.
In 2013 wordt ook beslist om voor het project nog een verlenging aan te vragen tot 
juni 2014 om de laatste realisaties helemaal afgewerkt te krijgen.
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Diensten

Het zomerfeest bereikt het grote publiek

De editie 2013 van het zomerfeest vindt plaats op zondag 16 juni.
In 2013 wordt besloten om de fondsenwerving te wijzigen. De twee scholen, bijzonder 
kleuter- en lager onderwijs (BKLO) en het buitengewoon secundair onderwijs(BuSO) 
nemen de organisatie van een brunch en een mosselfestijn op zich. Samen met MPI 
wordt nog één evenement georganiseerd: het zomerfeest.
In tegenstelling tot andere jaren gaan we eerst na hoeveel medewerkers zich melden 
als vrijwilliger. Vroegere jaren wogen de activiteiten soms zwaar en voelden mede-
werkers zich verplicht om telkens paraat te staan. Afhankelijk van het aantal vrijwilli-
gers maken we het programma op en stellen we de catering samen. Bedoeling is om 
medewerkers de kans te geven zich vrijwillig aan te bieden.  Een geslaagd initiatief 
want op de dag zelf, kunnen we beroep doen op een honderdtal medewerkers van 
MPI Oosterlo, naast vrijwilligers van BKLO en BUSO.

Op het programma van het zomerfeest 2013 prijken onder andere open-deur mo-
menten in enkele leefgroepen van minderjarige cliënten, de officiële opening van de 
speelplaats en kennismaking met kikkerpad en kikkerweide , diverse info-standen, 
optredens en catering.
Er worden nog enkele wijzigingen doorgevoerd.
Achter Huis Perrekes wordt een extra grote parking voorzien en er wordt een duide-
lijke  bewegwijzering aangebracht.
Bezoekers vonden tijdens vorige zomerfeestedities blijkbaar  moeilijk hun weg op ons 
uitgestrekte domein. We plaatsen daarom drie grote infoborden met kleurenkaarten. 
De kleuren  zorgen ervoor dat iedereen zijn activiteitnaar keuze kan terugvinden.

Door deze wijzigingen en de ongelooflijke inzet van de vrijwilligers wordt zomerfeest 
2013 een echt succes. Vanaf 14u verspreidde een enorme groep mensen zich over 
het domein.  Het aantal bezoekers is moeilijk in te schatten maar een duizendtal zal 
een goede raming zijn. Wat we wel zeker weten is dat de bezoekers tevreden waren 
en dat de vrijwilligers fier mogen zijn op het resultaat en de mooie opbrengst.

Zorg 4

Bewoners 12

Infrastructuur 18

Diensten 22

Personeel 27

Financiën 29

Bestuur en directie 31

Speerpunten 2013 Diensten



 jaarverslag 2013 23

Dag van de Trage Weg

Op zondag 20 oktober organiseren MPI Oosterlo, stad Geel en Natuurpunt de ‘Dag 
van de trage weg’ in Oosterlo. Op deze dag kan het grote publiek kennismaken met 
het kikkerpad. Het kikkerpad is ontstaan naar aanleiding van het project ‘Spelen in 
beweging’. Het pad loopt over de campus van MPI Oosterlo en sluit aan op de speel-
weide op het achterliggend natuurgebied van Natuurpunt. Langs het pad vind je 
verschillende educatieve spelen. Een vertelhoek, een memory, een klankenspel,..  zijn 
slechts enkele voorbeelden.

Vroege vogels kunnen deze dag  nachtvlinders spotten die de mensen van Natuur-
punt ’s nachts gevangen hebben. Er staat een wandeling op het programma en je 
kan samen met de mensen van Natuurpunt, cliënten van MPI Oosterlo en buurtbe-
woners het bos in trekken. De wandeling start aan het kikkerpad en al wandelend 
kom je allerlei te weten over paddenstoelen. Na de eerste wandeling  zorgen vrijwil-
ligers voor een versnapering.

Tussendoor schilderden cliënten en externe bezoekers vlinders op een groot doek.
Het resultaat hiervan is nog steeds te bewonderen in het SAS.
In de namiddag worden klimplanten aangeplant langs de campusmuur.  Schepenen 
van stad Geel en cliënten van MPI Oosterlo zetten alle planten mooi in de startblok-
ken. De dag wordt afgesloten met een fikse wandeling langs de nieuwe infrastruc-
tuur die door de gezamenlijke inspanningen van de twee Leaderprojecten, het pro-
ject ‘Spelen in beweging’ en het ‘Trage Wegenproject’, gerealiseerd werd.
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Open Monumentendag

Op zondag 8 september doet MPI Oosterlo voor de tweede maal mee met Open Mo-
numentendag. Geel kiest in 2013 voor het thema zorg, een thema dat MPI Oosterlo 
nauw aan het hart ligt. Al 180 jaar levert MPI Oosterlo een bijdrage aan de zorg voor 
kinderen in Geel, eerst als het pensionaat Mariadal en de dorpsschool van Oosterlo, 
sinds 1962 ook als een medisch pedagogisch instituut voor verstandelijk gehandi-
capten.

In samenwerking met het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis van Geel, wereldwijd 
gekend om zijn gezinsverpleging, wordt er die dag in de voormalige kapel een ten-
toonstelling gewijd aan de zorg voor verstandelijk beperkte kinderen in Geel. Het is 
minder bekend dat het OPZ, toen nog Rijkskolonie geheten, een pionier was inzake 
onderwijs aan de gehandicapte kinderen die in gezinnen van Geel geplaatst waren. 
Vanaf 1922 was er op het domein van de Kolonie een school voor bijzonder onder-
wijs. Deze school sloot haar deuren in 1962, toevallig ook het jaar dat in Oosterlo 
bijzonder onderwijs startte. Nu werken beide instellingen samen in innovatieve zorg-
projecten.

Naast deze gelegenheidstentoonstelling is er ook heel wat nieuws te zien uit de vaste 
collectie. Het voorbije jaar heeft MPI Oosterlo verder historisch materiaal verzameld 
met de enthousiaste medewerking van de overgebleven zusters franciscanessen. In 
de kleine vergaderzaal Dympha, links aan de inkom, werd een vitrine geïnstalleerd 
met al het porselein dat op Mariadal bewaard bleef. Je kan een reeks merkwaardige 
heiligenbeeldjes bewonderen, Oosters vaatwerk, fijn versierde koffiekoppen van En-
gels Mintonporselein en exotische stukken meegebracht door bezoekende missio-
narissen. Ook de collecties die tentoongesteld worden in de knipklas en schilderklas 
van de tweede verdieping zijn uitgebreid. In de schilderklas hangt links van de vitri-
nekast, het relikwieschrijn waarin de relikwieën opgeborgen zijn die passen in het 
grote relikwiekruis dat in de vitrinekast staat. In de vitrinekast staan nu ook enkele 
stukken liturgisch vaatwerk: de kelk die Rector Gillis bij zijn priesterwijding in 1846 
ontving, de ciborie die zuster Josepha aan de kapel schonk bij gelegenheid van de 
jubilee in 1933 en een cilindermonstrans in torenvorm. In de knipklas hangen enkele 
liturgische gewaden en processiewimpels.

Accenten in 2013 OrganisatiestructuurwerkenSpeerpunten 2013 Diensten



 jaarverslag 2013 25

Open Monumentendag trekt in totaal zo’n 250 bezoekers. De bezoekers kunnen uit-
gebreid tijd besteden aan hun bezoek, wat vorige editie moeilijker was toen er soms 
grote drukte was door de meer dan 800 bezoekers.
Twee elementen uit het aanbod trekken heel wat aandacht. Op de eerste verdieping, 
op de scheiding tussen het vernieuwde en het oude deel van het klooster, werden 
de tralies van vroeger teruggeplaatst waardoor de bezoekers een presentatie over 
de zusters van vroeger kunnen volgen door de tralies heen. Het maakt indruk. Verder 
wordt de tentoonstelling in de vroegere kapel opgeluisterd door een performance 
van het FERMATE COLLECTIEF. Vanaf 13u en telkens op het uur brengen ze een poë-
tische evocatie over het thema zorg in al zijn facetten met zang, muziek en bijzonder 
beklijvende voordracht. Heel wat bezoekers volgen deze voorstelling met aandacht 
en ontroering.

Er zijn geen onmiddellijke plannen om nog aan volgende Open Monumentdagen 
deel te nemen. Het klooster kan wel door groepen bezocht worden op woensdagna-
middagen. Een gids van de Stad Geel zorgt voor begeleiding en uitleg. Een bezoek 
kan aangevraagd worden op de toeristische dienst van de Stad Geel. Zie voor bijko-
mende informatie over de rondleiding ‘Van Mariadal tot MPI Oosterlo’ op www.geel.
be in de rubriek Vrije tijd, Toerisme, Laat je gidsen.

Accenten in 2013 OrganisatiestructuurwerkenSpeerpunten 2013 Diensten
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Draadloos op het domein

MPI Oosterlo investeert in 2013 in de toekomst.
Samen met een externe partner, voorzien MPI Oosterlo en de secundaire school een 
groot gedeelte van het domein van draadloos internet.

Voor het project kon starten, dienden we de nodige bekabeling te voorzien. Het lijkt 
misschien tegenstrijdig, maar de antennes hebben een kabel nodig om op ons net-
werk te kunnen.  De technische dienst van het MPI voert de werken uit. De medewer-
kers moeten door de meest onmogelijke tunnels en holtes kruipen, vol spinnen en 
muggen, maar ze slagen met vlag en wimpel in hun opdracht.
Midden december worden de laatste antennes aangesloten en van dan af gaat MPI 
Oosterlo draadloos.

De meerwaarde van een draadloos netwerk bestaat uit meerdere elementen. Je kan 
met de toestellen overal draadloos op het internet maar je hebt ook toegang tot het 
portaal, externe schijven, agenda’s, kalender… Medewerkers die  een bespreking of 
een activiteit op een andere locatie hebben kunnen een laptop meenemen en over 
heel het domein kan je steeds aan de nodige gegevens.
Maar niet alleen de toestellen van MPI Oosterlo kunnen op het netwerk, ook persoon-
lijke toestellen zoals tablets en laptops kunnen van het draadloos internet gebruik 
maken.

Kijken we wat verder in de toekomst, dan liggen nu de wegen open voor het gebruik 
van tablets en IP-telefonie tot zelfs het gebruik van persoonlijke alarmsystemen over 
WIFI.

MPI Oosterlo is klaar voor de digitale toekomst.
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Personeel

Flexibele inzet personeelsmiddelen

Het beheer van personeelsbudgetten werd in het verleden op dienstniveau gesitu-
eerd.
Sterk gedecentraliseerde budgetten met een beperkt aantal op één hand te tellen 
koppen of voltijds equivalenten zijn evenwel moeilijk te beheren. In 2013 werd de 
toewijzing van personeelsmiddelen afgestemd en gecoördineerd in de personeels-
commissie. Door de restfracties te verzamelen en te herverdelen kunnen personeels-
middelen flexibel ingezet worden waar het nodig is. Tegelijkertijd worden de subsi-
diemogelijkheden volledig aangewend en worden er geen kansen gemist. Het aantal 
kortdurende personeelscontracten daalde drastisch en een aantal tijdelijke contrac-
ten konden worden omgezet in contracten onbepaalde duur.

Minder tijdelijke contracten

De voorbije jaren is binnen het MPI het hoge aantal tijdelijke contracten steeds een 
heikel punt geweest en dit om een divers aantal redenen:
•	 onze cliënten krijgen steeds opnieuw nieuwe gezichten rondom hen en dit ter-

wijl het vertrouwde voor het merendeel van hen zo belangrijk is,
•	 omdat nieuwe medewerkers altijd opnieuw moeten ingewerkt worden verliest 

men bij elke nieuwe medewerker een gedeelte van de schaarse personeelsmid-
delen,

•	 het MPI is als werkgever niet langer een interessante speler op de werkgevers-
markt: men heeft enkel kans op een kort contract en vaak investeert men onvol-
doende tijd aan het onthaal van nieuwe collega’s. Andere werkgevers hebben 
vaak betere aanbiedingen zoals langere contracten of hogere werkzekerheid en 
daarom is het soms echt een probleem om nog tijdig een dringende interimaris 
te vinden,

•	 elke maand opnieuw een groot aantal  korte contracten vertaalt zich in een im-
mens tijdsverlies en administratie want men moet kandidaten zoeken en con-
tacteren, aanwervingsfiches invullen, in- en uitdienstregistraties, opmaak van 
contracten, C-documenten, dagprijsdossiers wat resulteert in hoge beheerskos-
ten voor elk apart personeelsdossier.
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Deze lijst van redenen kan ongetwijfeld nog aangevuld worden maar we zijn er ge-
lukkig in geslaagd om het probleem grotendeels op te lossen.  Grotendeels omdat er 
zich nog altijd situaties van overmacht kunnen voordoen waar het toch nog noodza-
kelijk is om een bijkomende interimaris in te schakelen bijvoorbeeld bij een gecon-
centreerd ziekteverzuim in één bepaald team.

De oplossing bestaat uit 2 principes die al dan niet gecombineerd worden toegepast:
De personeelsmiddelen per team worden uitgebreid zodat men niet continu op mi-
nimumbezetting werkt: de afwezigheid van een collega kan makkelijker opgevangen 
worden.  Alhoewel dit niet altijd evident is en de nodige flexibiliteit van het team 
vraagt, blijkt dit in de meeste groepen vrij goed te werken.  Afwezigheden worden 
dus in het eigen team opgevangen.  De uitbreiding vertaalt zich in de meeste geval-
len in een verhoging van jobtime van collega’s die interesse hebben in bijkomende 
uren.
Inzet van Vliegende opvoeders/begeleiders.  Met dit principe is in het verleden reeds 
in verschillende vormen geëxperimenteerd.  Het blijft een moeilijke oefening om 
deze medewerkers optimaal te kunnen inzetten op een manier die leefbaar blijft voor 
hen  en een voldoende oplossing biedt voor  het vervangen bij afwezigheid door 
ziekte.  Momenteel worden zij toch ingeroosterd in surplus bij teams waar er indien 
nodig miniem met diensten wordt geschoven. Zij weten nu welke weekend zij van 
wacht zijn en kunnen opgebeld worden.

Update van het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement dat in 2012 volledig werd vernieuwd, kent een update in 2013. 
In de Ondernemingsraad werd immers afgesproken dat dit jaarlijks zou gebeuren om 
rekening te kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen in de sociale wetgeving of 
binnen het MPI zelf. Zo wordt in 2013 onder meer melding gemaakt van de nieuwe 
opzegtermijnen vanaf januari 2014, worden alle informatie ivm het organigram ge-
actualiseerd,  en worden nieuwe afspraken gemaakt over het parkeren binnen en in 
de omgeving van de campus. Ook worden procedures opgemaakt om het gebruik 
van het bedrijfsnetwerk voor persoonlijke apparaten van medewerkers mogelijk te 
maken en te beveiligen. Tenslotte wordt het organogram van  MPI Oosterlo zoals het 
eind 2013 operationeel is, aan de bijlagen van het arbeidsreglement toegevoegd.
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Financiën

Consolidatie financieel resultaat en verbeterde liquiditeitspositie

Nadat in 2012 in de gewone bedrijfswerking een budgettair evenwicht behaald 
werd, bereikt de gewone bedrijfswinst in 2013 het niveau dat gemiddeld gereali-
seerd wordt door andere voorzieningen in de sector. Ook het financieel resultaat 
wordt positief. De verkoop van een industriegrond die voor onze werking en op-
dracht nu of later niet nuttig aangewend kan worden, draagt verder bij tot een mooie 
uitzonderlijke opbrengst.

Dit is van groot belang voor de realisatie van het toekomstig masterplan dat in juni 
2013 wordt geactualiseerd en dat op middellange termijn 3 grote nieuwbouwpro-
jecten inhoudt.

Het eerste project betreft een nieuwbouw voor het verblijf van 40 (jong)volwassenen 
met een matige tot ernstige mentale handicap met GES-problematiek aan de paar-
dekop van de Van Hoornestraat. De kostprijs ervan wordt geraamd op 5,2 miljoen €. 
Het project wordt in 2013 uitgewerkt tot en met de bouwaanvraag.

Ook de bestaande infrastructuur dient onderhouden, verbeterd en uitgerust te wor-
den. Er wordt in 2013 voor 316.833 € geïnvesteerd:
  

Infrastructuur (onderhoud, inrichting gebouwen) 168.871 53,3%

Installaties (vnl. keuken, wasserij) 76.346 24,1%

Informatica (uitrusting en software) 47.573 15,0%

Meubilair 16.543 5,2%

Wagenpark 7.500 2,4%

316.833 100,0%

Optimalisatie en versnelde afrekening dagprijsdossiers

De evolutie naar steeds meer zorgvormen heeft ook tot gevolg dat voor de voor-
zieningen het aantal subsidiedossiers toeneemt. Elk type dossier heeft zijn eigen 
kenmerken en regels, zodat de gehele opvolging erg omvangrijk en complex is ge-
worden. De subsidiërende overheid is zich bewust van de toenemende complexiteit 
en werkt momenteel aan financieringsvormen met meer regelluwte. In de huidige 
overgangssituatie blijft het noodzakelijk om kort op de bal te spelen. De tijd tussen 
voorschotten en definitieve afrekening wordt best zoveel mogelijk beperkt. In 2013 
worden alle dossiers uit 2011, en één van vier dossiers uit 2012 afgerekend.
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Verbeterde contractvoorwaarden

In 2013 vervolgen we de in 2012 ingeslagen weg waarbij belangrijke contracten 
met leveranciers worden heronderhandeld, beëindigd of vernieuwd: onderhoud 
telefooncentrale, printers, arbeidsgeneeskunde, bedrijfshygiëne, telefonie (gebruik), 
afvalophaling, …
De nieuwe Wet op de Overheidsoverdrachten die ook van toepassing is op MPI Oos-
terlo, brengt heel wat werk en verplichtingen met zich mee maar biedt ons ook heel 
wat kansen. In het najaar schaffen we een softwareprogramma aan dat de admi-
nistratieve behandeling van aankoopdossiers volgens de nieuwe wetgeving onder-
steunt en vergemakkelijkt.
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Bestuur en directie

Nieuw organigram

Voorjaar 2012 werden organigram-werken gestart.

1.  Directie. 
 Vanaf 1 januari 2013 gaat het vernieuwd organigram op directieniveau effectief 

van start, waarbij directeurs enkel organisatiebreed werken. De 3 directies afde-
ling volwassenen, afdeling minderjarigen en organisatie-ondersteuning, commu-
nicatie en kwaliteit verdwijnen en worden vervangen door 1 directeur zorg. De 
directeur zorg is een cruciale functie op directieniveau gezien hier het integrale 
zorgbeleid van MPI Oosterlo voortaan bepaald wordt. Concreet betekent dit dat 
de algemeen directeur leidinggevend wordt over 2 directeurs, nl. de directeur 
zorg en de directeur bedrijfsvoering. Verder wordt er tijdelijk – tot aan de oprust-
stelling - in een functie van onderdirecteur voorzien voor de directeur personeel. 
In het nieuwe organigram verdwijnt de functie van personeelsdirecteur en onder-
directeur.

2.  Volwassenen. 
 Conform de besprekingen over het nieuw organigram met de afdeling volwasse-

nen in het jaar 2012 kennen alle clusters voor trajecten voor volwassen cliënten in 
2013 hun doorstart. In het begin van het jaar 2013 voorziet het organigram nog 3 
clusters voor volwassen cliënten na kanteling van het oude organigram naar een 
matrixstructuur: 
a.  cluster voor individuele woon- en ondersteuningstrajecten: cliënten in Be-

schermd Wonen, cliënten in Begeleid Werken en de Ateljeewerking ressorte-
ren hieronder;

b.  cluster voor gemengde woon- en ondersteuningstrajecten, waaronder de 
woningen in de Van Hoornestraat en de woningen in Geel en Tongerlo res-
sorteren;

c.  cluster voor integrale trajecten van cliënten,  rond huis 20 .
 In dit nieuwe organigram onderscheidt een lijn van de zorg zich van een lijn van 

de organisatie, binnen deze laatste lijn werden clustercoördinatoren aangesteld.
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3.  Minderjarigen. 
 Net zoals bij de clusters voor de volwassenenwerking wordt in het kader van de 

organigramwerken in de afdeling minderjarigen gekozen om het organigram te 
kantelen naar een matrixstructuur voor de minderjarigenwerking waarbij het cli-
entenwerk op de werkvloer van de leefgroepen goed ondersteund wordt ener-
zijds door een departement zorg en anderzijds een departement bedrijfsvoering. 
Op die manier wordt een lijn van de zorg uitgetekend onafhankelijk van de lijn 
van de organisatie. Het trio van het team, bestaande uit de hoofdopvoeder van 
het begeleidingsteam, de pedagoog/psycholoog en de gezinsbegeleider, wordt 
als een essentieel handvat beschouwd voor een leefgroepwerking.

 De organigramwerken voorzien binnen de lijn van de organisatie in 2 clusters: 
a.  cluster 1 voor integrale zorgmodules waartoe GIW (of huis B), E1, De Luwte, 

semi 4, semi 8, semi 12 en semi 13 behoren; 
b.  cluster 2 voor gespecialiseerde zorgmodules waartoe A, C, E2, D0, semi 5,semi 

6, semi 7 en semi 9 behoren. 
 In 2013 werden voor de aansturing van deze clusters  2 clustercoördinatoren aan-

gesteld.

4.  Ambulante werking organisatiebreed. 
 In de loop van 2013 wordt, geïnspireerd door externe ontwikkelingen en na een 

systeemevaluatie van de clusters voor trajecten van volwassen cliënten, ervoor 
geopteerd om alle ambulante dienstverlening te bundelen in een 5de cluster, 
waartoe de ambulante diensten Het Perron (minderjarigen), Beschermd Wonen 
en Begeleid Werken gebundeld worden, en dit na supprematie van de 1ste clus-
ter volwassenen. Ook voor deze ambulante cluster wordt in 2013 een clusterco-
ordinator aangesteld.

 Alle clustercoördinatoren rapporteren rechtstreeks aan de algemeen directeur.
 Het jaar 2013 wordt afgesloten met een ontwerp van organigram voor het de-

partement zorg, waarvan de contouren goedgekeurd werden door het bestuur. 
Het laatste segment  in de organisatie dat nog in het nieuwe organigram moet 
geherstructureerd worden, is het departement bedrijfsvoering.
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Nieuwe overeenkomst met de congregatie van de zusters

In de notariële aankoopakte van 2009, waarbij MPI Oosterlo de centrale campus van 
de congregatie van de zusters van Oosterlo verwerft, werd aan de zusters van Oos-
terlo woonrecht verleend tot eind 2015. Vanaf 1 januari 2016, na het vertrek van de 
zusters, zou MPI Oosterlo dan over het gehele klooster kunnen beschikken.
De congregatie van de zusters heeft reeds in 2012 aan MPI Oosterlo de vraag gesteld 
om te mogen blijven wonen in het klooster, ook na 2015. Met het oog hierop werd 
een nieuwe overeenkomst tussen beide partijen besproken. De Raad van Bestuur 
besliste reeds in 2012 om welwillend op de vraag van de congregatie in te gaan, voor 
zover de zusters hun ruimtegebruik vanaf 1 januari 2016 zouden kunnen beperken 
tot de nieuwe vleugel van het klooster. Gegeven het masterplan infrastructuur van 
MPI Oosterlo zou immers minstens het oude kloosterdeel volledig ter beschikking 
moeten komen ten laatste op 1 januari 2016 om alle ruimtenoden te kunnen lenigen.
Sinds 1 september 2013 hebben de zusters het oude kloostergebouw verlaten om 
nog uitsluitend gebruik te maken van de nieuwe kloostervleugel, aan de kant van het 
pleintje. Tussen de Congregatie en MPI Oosterlo wordt afgesproken dat de zusters in 
deze vleugel zolang mogen blijven wonen als ze willen/kunnen, en dit in tegenstel-
ling tot de verkoopakte die slechts in een woonrecht voor de zusters voorzag tot eind 
2015.
De Raad van Bestuur keurt de nieuwe overeenkomst in het najaar 2013 integraal 
goed.
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Beheersovereenkomst MFC met VAPH

MPI Oosterlo kandideert in april 2013 om in het kader van regelluw werken MFC of 
Multifunctioneel Centrum te worden. Het MFC beoogt in de eerste plaats soepele, 
vraaggestuurde zorgtrajecten voor minderjarigen mogelijk te maken. Jongeren kun-
nen wisselend in duur en tijd gebruik maken van de verschillende functies die in 
een MFC aangeboden worden zoals dagopvang of dagbesteding, verblijf (nacht) en 
begeleiding (ambulant of mobiel). Het all-in of het alles-of-niets pakket van dienst-
verlening zal zo op termijn verdwijnen. Het versterken van de draagkracht van het 
eigenlijke milieu van de cliënt moet ervoor zorgen dat residentiële opvang voorbe-
houden blijft voor diegene die dit echt nodig heeft. Ook sociaal ondernemerschap 
bevorderen en het administratieve werk vereenvoudigen behoort tot de doelstel-
lingen van een MFC.
Tegen het jaareinde wordt MPI Oosterlo uitgenodigd door het VAPH om MultiFuncti-
oneel Centrum te worden vanaf 1 januari 2014.
Een Multifunctioneel Centrum vervangt de klassieke erkenningen Internaat en Se-
mi-Internaat en  wordt ook op een andere manier gefinancierd. Personeelskaders 
worden verlaten in het voordeel van personeelsbudgetten die uitgedrukt worden 
in personeelspunten, die toelaten om personeel soepeler in te zetten afgestemd op 
de noden van de gebruiker en van de organisatie. Binnen het MFC wordt dus het 
dagprijsprincipe en het tellen in onderhoudsdagen verlaten. Er moet meer output 
gerealiseerd worden met dezelfde middelen. Van MPI Oosterlo wordt een output 
verwacht tussen 105% en 110% begeleidingsovereenkomsten in vergelijking met 
de bezettingsgraad van het referentiejaar 2011.  De werkingstoelagen worden ge-
forfaitariseerd.
De Raad van Bestuur keurt in december principieel goed dat MPI Oosterlo vanaf 1 
januari 2014 Multifunctioneel Centrum wordt en hierover een beheersovereenkomst 
afsluit met het VAPH in de loop van januari 2014. Deze beheersovereenkomst zal voor 
drie jaren gelden en regelt de contractuele verplichtingen tussen MPI Oosterlo en 
haar financierende overheid, het VAPH.
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Werking in beeld

BMX Vertellen in de kapel

Kunstweek 2013 La Noche sin Estrella

Hiphop Tafeltennis
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Werking in beeld

Festival Special 2013

Schaken in de wilgentent

Buitenklasje langs het kikkerpad

Kikkerweide

Speelpleinwerking
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Cliëntencijfers

Bezettingscijfers

Internaat Absoluut %

Algemene bezetting (inclusief thuisbegeleiding) 102,35 103,38%

Bezetting zonder (exclusief thuisbegeleiding) 101,35 103,42%

Bezetting 'gedrags en emotionele stoornis' (exclusief thuisbegeleiding) 48,01 48,99%

vakantiebezetting (% ifv de werkelijke bezetting) 31,45 31,77%

Semi-internaat Absoluut %

Algemene bezetting (inclusief thuisbegeleiding) 88,41 100,47%

Bezetting (exclusief thuisbegeleiding) 78,41 100,53%

Schoolgaanden (exclusief thuisbegeleiding) 68,13 100,19%

Niet-schoolgaanden (exclusief thuisbegeleiding) 10,28 102,80%

Tehuis niet-werkenden Absoluut %

Algemene bezetting 77,00 100,00%

Bezetting Nursing 20,00 100,00%

Vakantiebezetting 37,47 48,66%

Beschermd wonen Absoluut %

Algemene bezetting 5,00 100,00%

Analyse

Geografisch

Provincie aantal koppen
Antwerpen 253
Oost-Vlaanderen 0
Limburg 27
Vlaams-Brabant 38
West-Vlaanderen 0
Eindtotaal 318

2013 in cijfers

Cliëntencijfers 37

Personeelskengetallen 40
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2013 in cijfers
Leeftijd

Totale populatie

Leeftijdscategorie 2010 2011 2012 2013

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

10-15 52 64 66 71
15-20 65 74 81 76
20-25 35 33 32 36
25-30 1 0 0 3
30-35 5 0 15 1
35-40 13 16 9 13
40-45 13 8 22 10
45-50 21 23 16 22
50-55 19 17 11 13
55-60 5 9 4 13
60-65 2 2 3 3
65-70 1 2 3 3

Eindtotaal 282 298 320 318
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Tehuis niet werkend Semi-internaat Internaat Eindtotaal
Leeftijd Niet-nursing Nursing Niet-schoolgaand Schoolgaand

0-5 2 6 1 9
5-10 6 28 11 45

10-15 2 26 43 71
15-20 25 51 76
20-25 3 2 1 9 21 36
25-30 3 3
30-35 1 1
35-40 13 13
40-45 10 10
45-50 13 9 22
50-55 9 4 13
55-60 8 5 13
60-65 2 1 3
65-70 3 3

Eindtotaal 65 21 11 94 127 318

2013 in cijfers
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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.

2013 in cijfers

Cliëntencijfers 37

Personeelskengetallen 40

Personeelsbestand 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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%

297
226.79

95
202

131.79
254

332
30

100,68%
0.76

68,01%
85,52%

Leeftijdskenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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%

40,95
100

33,67%
71

23,91%
39

13,13%
44

14,84%
43

14,48%
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Leeftijdsverdeling / geslacht 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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

52
1
5
4
4
5
5
6

12
9
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

245
6

22
30
33
30
31
38
33
20
2

Dienstanciënniteit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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%

10,39
123

41,41%
27

9,09%
73

24,58%
34

11,45%
40

13,47%
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Opleidingskenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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%

5,21%
49,55%
30,47%
4,08%

10,69%
2,53%
0,20%

Functiekenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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

56
64,07

158,72
4

Loopbaanonderbrekende kenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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

19

9
2
2
5

30
2

28
0

troomkenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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

217
218
215

0
3

Loon- en productiviteitskenmerken 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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 %
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

10.252.907
56.925

296

82,35 %
1.672.22

10.575.910
57.342

285

80,40 %
1588.63

11.376.891
61.684

271

80,72 %
1595.08

2013 in cijfers
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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
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 Het grote plein

Vertegenwoordigingen van MPI Oosterlo vzw 
in volgende externe organisaties

Mediander
Pasform
Vlaams Welzijnsverbond
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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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