
Informatiebrochure

Samen op weg

Leren
WerkenSpelen

Wonen

Sporten

Vrije tijd





- pagina 1 -

In deze brochure vindt u het ruime dienstverleningsaanbod van MPI Oosterlo vzw. MPI 
Oosterlo vzw is een dynamische organisatie met een 400-tal enthousiaste en betrokken 
medewerkers. Binnen onze erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) gaan we samen met kinderen, jongeren en volwassenen met een 
beperking een eind op weg in het verhaal van hun leven. Soms is de ondersteuning 
intensief, soms meer van op afstand, soms kort, soms lange tijd, afhankelijk van wat zij 
en hun familie ons vragen. Daarenboven ondersteunen we binnen onze erkenningen van 
Agentschap Opgroeien kwetsbare jongeren. We bieden hen trajecten op maat, gericht 
op stabilisatie en ontwikkeling met als uiteindelijke doel integratie in de maatschappij.

We zijn een organisatie met zoveel gezichten en verhalen als er cliënten zijn. We staan 
voor vernieuwing en hechten veel belang aan zelfbepaling, inclusie en kwaliteit van 
leven. Onbeperkt jezelf zijn, dat is ons motto.

Een kort overzicht:

 1. Doelgroep ................................................................ p. 2
 2. Missie ....................................................................... p. 3
 3. Waarden ................................................................... p. 3
 4. Aanbod voor kinderen en jongeren .......................... p. 4  
 5. Aanbod voor volwassenen ...................................... p. 7
 6. Zorginhoudelijke ondersteuning .............................. p. 10
 7. Contactgegevens en praktische info ....................... p. 12

Voor meer informatie kan u terecht op onze website: www.mpi-oosterlo.be.
Wij ontvangen u graag voor een gesprek of een bezoek op eenvoudig verzoek.

Inleiding
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Doelgroep

Binnen onze erkenning van het VAPH richten we ons op kinderen, jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke beperking of met het vermoeden van een verstandelijke beperking, 
al dan niet met bijkomende problematieken zoals bijvoorbeeld gedrags- en emotionele 
stoornissen, ASS, hechtingsstoornissen, …   

Een multidisciplinair team beslist of iemand al dan niet tot de doelgroep behoort. Afhankelijk 
van het soort hulp gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
Om in aanmerking te komen voor Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (n-RTH) moeten 
de minderjarige cliënten beschikken over een indicatiestelling van de Intersectorale 
Toegangspoort dat toegang verleent tot onze dienstverlening. Meer informatie omtrent 
deze procedure vind je op www.wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp.
Volwassen cliënten moeten de procedure van persoonsvolgende financiering doorlopen 
hebben en beschikken over een persoonsvolgend budget. Meer informatie omtrent deze 
procedure vind je op de website van het VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap: www.vaph.be

Voorwaarden Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
Voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) volstaat het vermoeden van een 
(verstandelijke) beperking. Hiervoor moeten geen procedures doorlopen worden. Het 
gaat echter wel om beperktere ondersteuning. Meer informatie omtrent RTH vindt u in 
onze folder: ‘Rechtstreeks Toegankelijk Hulp’. Deze vindt u ook terug op onze website 
onder de rubriek Publicaties - Brochures.

Binnen onze erkenningen van Agentschap Opgroeien richten we ons op jongeren 
met een lichtverstandelijke beperking tot normale begaafdheid en een bijkomende 
ontwikkelingsproblematiek of ernstige gedragsproblemen. De aanmelding voor deze 
ondersteuningsvormen gebeurt steeds in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien.
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Missie

Realistisch wendbaar
We staan niet stil maar vernieuwen, passen 
ons proactief aan waar nodig en hebben zo 
succes in veranderende omstandigheden. We 
moedigen het nemen van initiatieven aan, 
hebben lef en durven moeilijke opdrachten 
opnemen.

Open & transparant
We geloven in open en eerlijke communicatie, 
duidelijke afspraken en eenvoudige processen. We 
doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 

Eigenaarschap
We nemen verantwoordelijkheid voor 
onze eigen resultaten, deze van het 
team en van MPI Oosterlo. We handelen 
hierbij bekwaam, verstandig en efficiënt 
in alles wat we doen en willen bereiken. 
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In vertrouwen
We geloven in ieders eigen kracht 
en mogelijkheden. We werken aan 
een veilige omgeving waarin je kan 
rekenen op elkaar.

Engagement
We gaan de uitdaging aan om onze 
maatschappelijke opdracht om te zetten 
in gedragen en duurzame relaties. Dit 
vraagt een positieve en gedreven houding. 

Nauw verbonden
In de zorg werk je nooit alleen. Samen met 
alle medewerkers, met onze cliënten, hun 
netwerk en onze partners werken we vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We 
hebben voeling met elkaar en tonen wederzijds 
begrip.

Giga zorgzaam
Zorg dragen voor mensen vormt onze 
basis. Deze houding geldt evenzeer 
naar onze medewerkers als naar onze 
cliënten. We zien, horen en waarderen 
elkaar.

MPI Oosterlo zet mensen met een beperking in hun kracht. 
Als dynamische organisatie en betrouwbare partner gaan we samen met kinderen, jongeren 
en volwassenen met een beperking een eind op weg in het verhaal van hun leven.  Soms is de 
ondersteuning intensief, soms meer op afstand, soms kortstondig, soms langdurig – afhankelijk 
van wat zij en hun omgeving nodig hebben. We hechten veel belang aan zelfbepaling en 
inclusie. We houden vast ook als het erg moeilijk loopt en blijven inzetten op ontwikkeling en 
groeikracht. In samenwerking met partners durven we kiezen voor complexiteit. 

MPI Oosterlo is fier op de betrokkenheid van 
medewerkers en teams. 

Evenwichtige ondersteuning bouwt verder 
op betrokken, competente en enthousiaste 
medewerkers die zich blijven ontwikkelen en 
elke dag met plezier komen werken. We zorgen 
voor een stimulerende en veilige werkomgeving 
zodat medewerkers zich geëngageerd en in hun 
kracht weten.  

MPI Oosterlo werkt samen met andere 
organisaties aan een continuüm van zorg.

Sociale innovatie is voor MPI Oosterlo 
een drijfveer. We bouwen verder op wat 
goed is, maar durven ook samen met onze 
partners vernieuwende initiatieven aan. 
Regionaal en intersectoraal samenwerken 
in netwerken is cruciaal voor ons.  

Waarden
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Kinderen en jongeren

De afdeling minderjarigen binnen MPI Oosterlo vzw is erkend als Multifunctioneel Centrum 
Minderjarigen (MFC). We bieden een grote waaier aan diensten aan: verblijf, dagopvang, 
dagbesteding en begeleiding. Ons dienstverleningsaanbod wordt zo flexibel mogelijk ingezet 
om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van de jongeren en zijn of 
haar familiale context.

Verblijf 
Onder verblijf verstaan we een overnachting met opvang en ondersteuning 
gedurende de ochtend- en avonduren. De leefgroepen worden ingedeeld 
volgens de ondersteuningsnoden van de cliënt. Hierdoor krijgt elke 
leefgroep zijn eigen accenten in begeleiding en leefklimaat.

Dagopvang 
De ondersteuning overdag noemen we dagopvang. Binnen dagopvang 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen schoolaanvullende dagopvang 
en schoolvervangende dagopvang. 
• Schoolaanvullende dagopvang: Hierbij bieden we handicapspecifieke 

opvang overdag. En dit zonder schoolvervangend karakter, gericht op 
het stimuleren van de ontwikkelingskansen en –mogelijkheden van 
het kind of de jongere. Dit wil zeggen dat het kind of de jongere op 
schooldagen gewoon naar school gaat.

• Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding): We bieden opvang 
binnen de schooluren waarbij een alternatief programma wordt 
aangeboden. Deze opvang wordt zoveel mogelijk in samenwerking en 
afstemming met een onderwijsinstelling aangeboden.

 
Ook in de vakanties wordt er dagopvang voorzien: niet alleen in de 
leefgroepen, maar ook binnen onze speelpleinwerking, Speelfijn.

Om de overstap naar zelfstandig wonen te maken, bieden we jongeren ook de mogelijkheid 
van Kamertraining aan. De jongeren tussen 18 en 25 jaar worden hier voorbereid op een 
situatie waarin de begeleider niet continu aanwezig is. Ze worden begeleid in het zelfstandig 
leren koken, in het beheren van een budget, in het invullen van vrije tijd, in zelfzorg 
en in het uitvoeren van allerhande huishoudelijke taken. Het is de bedoeling om door te 
groeien naar een vorm van beschermd wonen, terugkeer naar huis of zelfstandig wonen. 
In onze kamertraining hebben we 6 plaatsen waarvan 2 onder het statuut van Kleinschalige 
Wooneenheden (Agentschap Opgroeien).

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
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Begeleiding: 
Met begeleiding bedoelen we de algemene psychosociale ondersteuning 
of ADL-ondersteuning (Activiteiten Dagelijks Leven). Een begeleiding 
duurt minimaal één uur en maximaal twee uur. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen ambulante en mobiele ondersteuning:
• Ambulant: het kind, de jongere of zijn netwerk verplaatst zich voor de 

ondersteuning naar de hulpverlener.
• Mobiel: de hulpverlener verplaatst zich voor de ondersteuning naar het 

kind, de jongere en/of zijn netwerk.

Onze begeleidingsdienst voor kinderen en jongeren kreeg de naam ‘Het 
Perron’. Via ‘Het Perron’ bieden we ambulante en mobiele dienstverlening 
aan die zich situeert in de directe leefomgeving (wonen, school, vrije tijd) 
van de minderjarige cliënt en zijn gezin. Via een eigen werkmethodiek 
bieden we elke cliënt en/of het gezin een individueel ondersteuningsaanbod 
afgestemd op de specifieke vraag. We richten ons hiermee op kinderen en 
jongeren met een beperking of met het vermoeden van een beperking.

De mobiele dienstverlening heeft een tijdelijk karakter. We gaan samen 
met het gezin op weg en reiken tools aan die helpen een antwoord te 
bieden op de specifieke vraag van het gezin. 

Combinaties van de ondersteuningsfuncties verblijf, dagopvang en begeleiding zijn uiteraard 
mogelijk. Ook de frequentie en duurtijd kan variëren. Het kind, de jongere en/of zijn netwerk 
bepaalt in samenspraak met ons welke functie op welk moment voor welke periode ingezet 
kan worden.

Samen worden er soepele, vraaggestuurde trajecten uitgestippeld. We stellen samen met het 
kind of de jongere en de ouder(s) een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) op. 
Daarnaast stellen we een ondersteuningsplan op met daarin de doelen waarmee we aan de 
slag gaan. Op geregelde tijdstippen evalueren we samen dit plan en bekijken we hoe de zorg 
eventueel kan worden aangepast.

Erkenning GIO - Globale Individuele Ondersteuning 0-6 jaar
Sinds 2020 heeft MPI Oosterlo ook een erkenning GIO. Hiermee bieden 
we ondersteuning aan jonge kinderen tot en met het eerste leerjaar, 
met (het vermoeden van) een beperking of met extra zorgnoden. De 
ondersteuning vindt plaats in de gewone kinderopvang of de school van 
het kind en richt zich op de overgangsmomenten in het leven van het 
jonge kind: de stap van thuis naar kinderopvang of school, de overgang 
van kinderopvang naar school of van kleuterschool naar lagere school. 
Zo willen we ouders versterken in hun keuze voor inclusieve opvang en 
onderwijs. 
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Leren
De meeste kinderen gaan overdag naar school. We hebben echter ook 2 
groepen waarbij er sprake is van een geïntegreerde werking. Dit betekent 
dat voor deze kinderen klas en leefgroep niet gescheiden zijn.
MPI Oosterlo werkt nauw samen met de scholen van het Buitengewoon 
Onderwijs in de nabije omgeving. Er bevindt zich tevens zowel een 
kleuter-, lagere als secundaire school van het Buitengewoon Onderwijs 
op de centrale campus van MPI Oosterlo namelijk Scholen MPI Oosterlo 
(BKLO De Ark Oosterlo, BuSO Oosterlo).

Vrije Tijd
Ook op het vlak van vrije tijd zijn er tal van mogelijkheden. Binnen verblijf, 
dagopvang en dagbesteding biedt onze dienst activiteiten, SAS (Sociaal 
Artistiek Sportief) genaamd, verschillende sport-, crea- en culturele 
activiteiten aan.
Onze speelpleinwerking, Speelfijn, gaat breder en staat ook open voor 
personen die geen gebruik maken van andere diensten binnen MPI 
Oosterlo. Tijdens de schoolvakanties wordt er een creatieve daginvulling 
voorzien. Meer informatie vindt u op onze website www.mpi-oosterlo.be.

Binnen onze verblijfsgroepen GES+ en Veilig Verblijf bieden we langdurige, intensieve, 
individuele en gestructureerde trajecten op maat in een besloten omgeving. De 
ondersteuning richt zich op stabilisatie en ontwikkeling met als uiteindelijke doel integratie 
in de maatschappij. Contextgericht werken staat centraal. Waar mogelijk werken we samen 
met onderwijs, waar nodig voorzien we schoolvervangende dagopvang. De aanmelding voor 
deze ondersteuningsvormen gebeurt steeds in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien.

In onze kamertraining hebben we twee plaatsen KWE (Kleinschalige Wooneenheden). Het 
betreft een studiowerking voor jongeren die de wens uiten om zelfstandig te wonen maar 
(nog) niet over de psychische draagkracht beschikken. De individuele trajecten zijn gericht op 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid, waarbij het tempo van de jongere gevolgd wordt.

Agentschap Opgroeien
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Volwassenen

Ook voor volwassen personen met een verstandelijke beperking of een vermoeden van een 
verstandelijke beperking bieden we verschillende ondersteuningsfuncties waarbij we hen 
begeleiden bij de uitbouw van hun leven: 
• Woonondersteuning 
• Dagondersteuning 
• Individuele ondersteuningsfuncties 

 � Psychosociale ondersteuning
 � Globale ondersteuning

De ondersteuning en begeleiding gebeurt steeds op maat van de cliënt en is mogelijk binnen 
alle domeinen van het dagelijks leven: wonen, werken, vrije tijd, vorming, sport, ontspanning 
en cultuur.

Wonen
Voor volwassen cliënten wordt bij woonondersteuning het onderscheid 
gemaakt tussen wonen in groepswoningen met permanente begeleiding 
en zelfstandig wonen met ondersteuning of begeleiding. 

• Wonen in groepswoningen, met permanente begeleiding: 
MPI Oosterlo beschikt over verschillende 
gedecentraliseerde woongelegenheden. De 
werking is gebaseerd op het principe van 
‘volwaardig burgerschap’. Dit betekent dat 
wij er naar streven dat elke cliënt, zoveel als 
mogelijk, inhoud en vorm kan geven aan zijn 
eigen leven. De cliënt kan zijn eigen kwaliteit 
van leven bepalen binnen de visie van het 
dienstencentrum. De geboden ondersteuning kan voltijds of deeltijds 
zijn, tijdelijk of langdurig.

• Zelfstandig wonen met ondersteuning of begeleiding: 
Hierbij richten we ons op volwassen personen met een beperking 
die over voldoende mogelijkheden beschikken om zelfstandig en 
geïntegreerd te wonen en te leven, maar omwille van hun beperkingen 
nood hebben aan regelmatige ondersteuning en begeleiding. Ook hier 
is het uitgangspunt de individuele zorgvraag. Deze begeleiding gebeurt 
aan huis. Dit noemen we individuele ondersteuning of begeleiding. 
Meer info vindt u onder de rubriek ‘Individuele ondersteuning en 
begeleiding’ op pagina 9 van deze brochure.



- pagina 8 -

Dagondersteuning
Binnen dagondersteuning bieden we verschillende onbezoldigde 
arbeidsmatige activiteiten en belevingsactiviteiten aan, waarbij de 
interesse en de mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Voorbeelden 
van belevingsgerichte activiteiten zijn onder andere wandelen, fietsen, 
knutselen, snoezelen, sporten. Voor het arbeidsmatige maken we het 
onderscheid tussen het werken in de maatschappij via Begeleid Werken en 
het werken in ons eigen Ateljee Hagelbos. U vindt meer informatie omtrent 
onze werking in Ateljee Hagelbos onder de rubriek ‘Zorginhoudelijke 
Ondersteuning’.

Bij Begeleid Werken Zuiderkempen worden personen met een beperking 
door een jobcoach begeleid en opgevolgd bij hun zoektocht naar en de 
uitoefening van vrijwillige, arbeidsmatige activiteiten binnen het normale 
arbeidscircuit.

De ondersteuning gebeurt via de methodiek Supported Employment: de 
Engelse term voor ‘Ondersteunde Tewerkstelling’. Deze vorm van arbeid 
die optimaal aangepast is aan de voorkeur en de mogelijkheden van de 
individuele cliënt moet reële kansen bieden tot het uitbouwen van een 
sociaal netwerk en zo de integratie en de participatie in de samenleving 
bevorderen.
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Individuele ondersteuning of begeleiding
We maken een onderscheid tussen psychosociale begeleiding en globale 
individuele ondersteuning:
• Psychosociale begeleiding: Hieronder wordt één-op-één begeleiding 

verstaan om personen met een beperking en hun omgeving te 
ondersteunen in de organisatie van hun dagelijks leven.

• Globale individuele ondersteuning: Binnen de verschillende 
levensdomeinen zoals wonen, werken, vrije tijd wordt ondersteuning 
op maat geboden. Het kan gaan om coaching, training, begeleiding, 
assistentie bij activiteiten, ….

Vrije Tijd
Ook op het vlak van vrije tijd zijn er tal van mogelijkheden. Binnen verblijf, 
dagopvang en dagbesteding biedt onze dienst activiteiten, SAS (Sociaal 
Artistiek Sportief ) verschillende sport-, crea- en culturele activiteiten aan.
In ons activiteitencentrum Ateljee Hagelbos worden vrijetijdsactiviteiten 
aangeboden zoals vb. uitstappen, wandelen, fietsen. Meer informatie vindt 
u op onze website www.mpi-oosterlo.be.

Ook intensievere ondersteuning en behandeling (psycho-pedagogische, medische, 
paramedische en gezinsondersteuning) met betrekking tot bepaalde aspecten of problemen 
zijn mogelijk.

De zorg op maat resulteert in een individueel ondersteuningsplan, dat tot stand komt in overleg 
met de cliënt zelf, de ouders/familie/wettelijke vertegenwoordiger, het sociaal netwerk en de 
medewerkers. We streven er naar de cliënt te ondersteunen in de realisatie van zijn of haar 
individuele vragen en wensen.
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Zorginhoudelijke ondersteuning

Het individuele ondersteuningsplan vormt de rode draad doorheen de verblijf- of 
begeleidingstijd van cliënten in MPI Oosterlo. 

Een aantal diensten ondersteunen de dagelijkse werking: 

psychopedagogische dienst,
dienst maatschappelijk werk,
dienst gezondheid,
dienst activiteiten.

De dienst activiteiten bestaat uit ons activiteitencentrum Ateljee Hagelbos en de 
activiteitendienst SAS, Sociaal Artistiek Sportief.

In Ateljee Hagelbos heeft elke cliënt een individueel weekprogramma met eigen 
accenten, zowel naar inhoud als structuur. Persoonlijke interesses, eigen kwaliteiten en 
mogelijkheden zijn de vertrekbasis bij de uitbouw van dit weekprogramma. Er worden 
zowel arbeidsmatige als belevingsgerichte activiteiten aangeboden.

Binnen het arbeidsmatige onderscheiden we 4 groepen:
 � Ambachtelijk atelier: handwerk, kaarsen gieten en dompelen, keramiek, schilderen, 

papier scheppen, kaarten maken, …
 � Land- en tuinbouw: verzorgen van dieren, onderhoud van de tuin
 � Semi-industrieel atelier: montage-, inpak- of sorteeractiviteiten voor externe firma’s
 � Bakken en koken: bakken van brood en gebak op ambachtelijke wijze

Bij niet-arbeidsmatige activiteiten ligt het accent op beleving. Er is geen enkele werkdruk en 
alles wordt in een zo gezellig mogelijke sfeer gedaan. Elke dag hebben cliënten een waaier 
aan keuzemogelijkheden zoals bijvoorbeeld wandelen, knutselen, schilderen, kleuren, 
gezelschapspelen, vertelmomenten. Er worden uitstappen en workshops georganiseerd.

Zowel cliënten van MPI Oosterlo als externen kunnen van dit aanbod gebruik maken.
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SAS ontwikkelt een werking op verschillende vlakken
 � muziek
 � drama/toneel
 � vorming & educatie
 � recreatieve sport
 � speelpleinwerking

Binnen de dienst activiteiten ligt er eveneens een grote focus op inclusie en willen we ook 
deelnemers met een verstandelijke beperking integreren in het reguliere aanbod.
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Contactgegevens

MPI OOSTERLO vzw
Eindhoutseweg 25
2440 GEEL

Tel. 014 86 11 40
Fax: 014 86 85 87

E-mail: info@mpi-oosterlo.be
www.mpi-oosterlo.be

Directie:
Algemeen directeur  Hilde Claes
Directeur zorg    Bart Verhoeven
Directeur bedrijfsvoering  Isabelle Degens

Zorgvragen
Annelies Vandepaer is onze zorgregisseur. 
Ondersteuningsvragen kan u aan haar stellen.
Dit kan via mail annelies.vandepaer@mpi-oosterlo.be of via telefoon 014 86 11 40.

Annelies Vandepaer bekijkt samen met u wat uw ondersteuningsvraag inhoudt. Ze gaat met 
u na of de juiste administratieve stappen genomen werden of geeft u hierbij advies. Indien 
gewenst kan er een kennismakingsgesprek gepland worden. 

Speelplein
Voor meer informatie omtrent onze speelpleinwerking kan u contact opnemen 
met Lisa Verstegen. Dit kan via mail speelplein@mpi-oosterlo.be of telefoon 
014 86 11 40.
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MPI Oosterlo vzw heeft volgende erkenningen:

Binnen het VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
• MFC (Multifunctioneel centrum) 
• Vergunde zorgaanbieder PVF (Persoonsvolgende financiering) 
• RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) 
• GIO (Globale Individuele Ondersteuning) 

Binnen Agentschap Opgroeien
• Verblijf minderjarigen GES+ en contextbegeleiding kortdurend intensief
• Kleinschalige Wooneenheden
• Veilig Verblijf

Binnen Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
• Begeleider AMA (Arbeidsmatige activiteiten) 
• Gemandateerde Casemanager Zorg 



V. 22-04
V.U.: Hilde Claes (algemeen directeur) - Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel   
0414.326.293 – RPR Antwerpen, afdeling Turnhout


