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WOORD VOORAF 
 

De hervormingen binnen het onderwijs (invoering van het M-decreet) en het VAPH (van 
MPI naar MFC) maken de metamorfose nog steeds voelbaar en dit zal verder vorm 
krijgen gedurende de komende jaren. 

Je vindt wel 25 verschillende literaire betekenissen van dit begrip maar één is echt wel 
van toepassing… 

“een gedaanteverwisseling. Een vrij plotse overgang tussen twee ontwikkelingsstadia, 
gepaard met grote morfologische veranderingen.” 

Eenieder betrokken bij ons verhaal zal dit zeker beamen… Door ingrijpende 
organisatorische aanpassingen, ontstonden nieuwe teams, andere leefgroepen, … 
gevestigd in andere gebouwen, leefgroepen werden omgebouwd volgens de vigerende 
noden, … 

Dit alles, in combinatie met de op stapel staande wijzigende regelgeving 
persoonvolgende financiering binnen de zorg enerzijds maar ook binnen het onderwijs 
anderzijds, maakt dat de onzekerheid en de waakzaamheid zeker nog een tijdje 
nadrukkelijk aanwezig zullen blijven binnen onze organisatie. Dit is goed! Dit bewijst de 
waarde van ons project! 

Deze ingrijpende veranderingen vragen veel weerbaarheid, veerkracht van iedere 
medewerker.  

Daarnaast kunnen we niet blind zijn voor de verantwoordelijkheid die wij dragen binnen 
de jeugdzorg. Een verantwoordelijkheid die een evenwichtsoefening afdwingt tussen 
Levenslust als sociale ondernemer en Levenslust als een niet te onderschatten 
innovatieve en creatieve ondernemer.  

Onze belangrijkste uitdaging zal erin bestaan als open VAPH-voorziening voor jongeren 
enerzijds en als aanbieder van buitengewoon onderwijs anderzijds, tegemoet te komen 
aan de bestaande zorgvragen. Hoe kunnen we dit optimaal rijmen met onze toekomstige 
plaats op de welzijnsmarkt? Hoe zullen we hierin voldoende kunnen differentiëren om 
een betekenisvolle speler op de markt te blijven? 

Hoe zullen we het kind en de jongere de kwalitatieve zorg kunnen aanbieden waar ze 
nood aan hebben zonder dat zij slachtoffer dreigen te worden van de rekening, van 
genomen beslissingen? Zonder dat zij slachtoffer dreigen te worden van een 
bureaucratische rompslomp? Zonder dat zij met hun neus op een niet-toegankelijke 
toegangspoort lopen ?  

Daarnaast voelen we een aantal tendensen sterk aan. Blijvend, net zoals het voorbije 
jaar en zeker blijvend de komende jaren, zijn de jongeren die een zeer complex rugzakje 
meebrengen. De nood aan zeer gespecialiseerde hulp neemt toe en hiermee zullen wij 
absoluut rekening moeten houden in het kader van ons VTO- en HRM-beleid. Verder blijft 
geweld een zeer groot aandachtspunt en zullen we onze visie rond geweldloos verzet en 
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nieuwe autoriteit verder in praktijk brengen via vormingen, infrastructurele ingrepen, 
aanleveren van tools aan de medewerkers.  

Het is duidelijk… we staan voor zeer grote uitdagingen. Slagen wij hierin? Waar een wil 
is, is zeker een weg naar 2020. Wij geloven er alvast in! Die sterke overtuiging kunnen 
wij alleen maar verder zetten dankzij de steun en inzet van heel wat partners. 

In eerste instantie dank ik dan ook zeer uitdrukkelijk mijn voltallige team van Levenslust 
vzw. Van vrijwilliger tot directie… Zonder jullie allen was dit niet mogelijk geweest! Het 
team werd in 2016 bijgestaan door de gemandateerde trajectbegeleider. Een 
uitzonderlijke ervaring binnen Levenslust waardoor wij er samen in zijn geslaagd een 
aantal cruciale omwentelingen in te zetten, te evalueren om vervolgens de komende 
jaren te kunnen evolueren.   

Een bijzondere appreciatie gaat naar de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur 
voor hun grote betrokkenheid in deze.  

Daarnaast dank ik het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH) voor 
hun ondersteuning en het bieden van de noodzakelijke (financiële) middelen, de 
vakbonden, alle externe partners en sponsors voor het mede mogelijk maken van een 
degelijke exploitatie. 

Alles wordt vaak aangevoeld alsof het vanzelfsprekend wordt genomen… Niets is minder 
waar en dit voorwoord is de ideale plaats om dit recht te zetten. Zonder de dagdagelijkse 
inzet en betrokkenheid van alle medewerkers van Levenslust vzw was er geen 
gezamenlijk project. Jullie toonden het voorbije jaar opnieuw een ongelooflijke 
draagkracht, een enorme elasticiteit en flexibiliteit in een moment van uitblijvende 
aanwerving van een directeur zorg, de komst van een trajectbegeleider, de wijzigende 
werkingen op het terrein...  

… 2016 was werkelijk de visualisering van de metamorfose. Het verband werd van het 
gezicht gehaald na de ingrijpende operatie. Het is duidelijk dat hier nog heel wat heling 
aan te pas dient te komen… er zijn nog verscheidene letsels van deze zware ingreep 
zichtbaar en alleen wanneer voldoende tijd en geduld aan de dag zal worden gelegd, 
gecombineerd met de nodige zorgen , zullen we op langere termijn een mooi resultaat 
kunnen vaststellen!!  

 

Tot slot wens ik u allen veel leesplezier! 

 

Else De Wachter 

Algemeen directeur Levenslust vzw  

Juni 2017 
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1 Levenslust	vzw	–	besturen	met	zorg		
Opdat onze VZW naar behoren zou kunnen werken, moeten taken en bevoegdheden 
duidelijk verdeeld zijn. Zowel de interne werking moet verzekerd zijn, maar ook naar 
buiten toe heb je structuren nodig om de vzw te vertegenwoordigen in het rechtsverkeer.  

De wetgeving voorziet hierin door twee organen te verplichten, maar ook door de 
mogelijkheid open te laten andere organen in het leven te roepen. De algemene 
vergadering en de raad van bestuur zijn (de) twee organen die een vzw runnen... de ene 
vergadering beslist, de andere voert uit, terwijl de eerste dan weer toezicht houdt op die 
uitvoering... 

Beide organen verzekeren de interne werking van de VZW en bovendien heb je ze nodig 
om de VZW in het rechtsverkeer te vertegenwoordigen. 

De VZW- wet verplicht de stichters van een VZW om een 'algemene vergadering' en een 
'raad van bestuur' in het leven te roepen. Maar daarenboven blijft het mogelijk nog een 
aantal andere organen op te richten om de werking van de VZW te 
vergemakkelijken/verbeteren, mocht het nodig zijn. 

 

1.1 Inrichtende	macht	

1.1.1 Algemene	vergadering	
Als hoogste gezag van de VZW zal de algemene vergadering 'controle' uitoefenen over de 
raad van bestuur. De algemene vergadering neemt de belangrijkste beslissingen, de raad 
van bestuur zal ze uitvoeren onder toezicht van de algemene vergadering. 

De algemene vergadering heeft alleen wettelijke bevoegdheden en bevoegdheden die 
uitdrukkelijk in de statuten zijn omschreven. De wettelijke bevoegdheden zijn 
'minimumbevoegdheden' en mogen aan geen enkel ander orgaan overgedragen worden. 

De algemene vergadering van Levenslust vzw was op 31.12.2016 als volgt 
samengesteld: 

Voorzitter:  Caroline ANDRIES   

Ondervoorzitter:  Norbert VANDEVORST   

Secretaris:  Ingeburg DIGNEFFE   

Penningmeester: Rudi NEES   

Leden:   Marc COOLS 

    Sofie DRAECK        

    Robert DUMAREY   

    Eric GARDINAEL  

    Bob GEBRUERS  

Dirk GEERAERTS 
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    Theo KLEYNEN   

    Guy MEYNS 

    Christiane SAMAEY   

    Bart VAN DEN STEEN  

    Tony VAN LOON   

    Marc VAN MARCKE  

 
Aantal zittingen in 2016: 2 

 

1.1.2 Raad	van	Bestuur	
Levenslust wordt bestuurd door de raad van bestuur uit de algemene vergadering 
benoemd, aangevuld met 2 verkozen leden vanuit het personeel. 

Gezien de grootte van deze organisatie, bestaat deze raad van bestuur uit ten hoogste 
11 raadsleden.  

Samenstelling op 31.12.2016: 

Voorzitter:  Caroline ANDRIES   

Ondervoorzitter:  Norbert VANDEVORST   

Secretaris:  Ingeburg DIGNEFFE   

Penningmeester: Rudi NEES   

Leden:   Marc COOLS 
    Sofie DRAECK  
    Robert DUMAREY   
    Bob GEBRUERS  
    Theo KLEYNEN   
    Christiane SAMAEY    
    Marc VAN MARCKE  

 
De raad van bestuur komt in principe iedere tweede dinsdag van de maand samen.  
Aantal zittingen 2016: 9 
 
 

1.2 STAF	op	directieniveau	
De staf neemt beslissingen over de zaken van dagelijks bestuur zoals onder andere 
personeelszaken, het beheer van het patrimonium, vormingsvoorstellen, aanpassingen 
reglementen, eindbeslissingen rond jongeren, … 
De staf is sinds februari 2016 samengesteld uit de directie, aangevuld met de secretaris 
en de trajectbegeleider. Bijgevolg telde de staf op 31.12.2016 in totaal maximum 9 
leden.   
 
Samenstelling op 31 december 2016: 
 

- Else De Wachter: Algemeen directeur 
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- Herwig Van Laar:  directeur  
- Bea Verbeeck:  medisch directeur MFC 
- Farnoush Moradi:  vervangend schooldirecteur BuSo 
- Stefan De Kock:  halftijds directeur BuBao 
- Leen Decordier:  halftijds directeur BuBao 
- Patrick Verelst:  directeur beheer 
- Patrick Lambrecht:  trajectbegeleider  
- Herman Smeuninx:  secretaris 

 
Aantal zittingen in 2016: 24 

 

1.3 Ondernemingsraad	
Levenslust vzw telt meer dan 100 werknemers en beschikt bijgevolg over een 
ondernemingsraad en een comité ter preventie en bescherming op het werk. 
Op 10 en 11 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats. Dit resulteerde op 31 
december 2016 in volgende samenstelling: 
 
            WERKNEMERSAFVAARDIGING                       WERKGEVERSAFVAARDIGING 
 
 Effectieven:                                                
 Cardoen Pieter Else De Wachter (voorzitter)  
 Karen Paul Herwig Van Laar (ondervoorzitter) 
 Koen De Cock Stefan De Kock 
 Geert De Moyter Farnoush Moradi                                             
 Barbara Vanhouche Patrick Verelst 
 Steven Van Laethem Directeur zorg       
  

Plaatsvervangers: 
 
 Ann Pincket 
 Binke Van Cauter  
 Dany Grauwet  
 Frieda Van den Hove 
 Erik Vandenneuker 
 Dirk Zonnekein 
   
 KADER:  
 Effectief: 
 Saskia Melis  
 
 Plaatsvervanger: 
 Sofie De Braeckenier 
 
 
Aantal zittingen in 2016: 9 
 

1.4	Comité	Preventie	en	Bescherming	op	het	Werk	
	

Samenstelling op 31.12.2016: 
WERKNEMERSAFVAARDIGING                        WERKGEVERSAFVAARDIGING 
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  Effectieven:                                                                                                   
  Dany Grauwet  Else De Wachter (voorzitter) 
  Patrick De Jonghe Farnoush Moradi (ondervoorzitter)   
  Geert De Moyter Bea Verbeeck 
  Thomas De Smet Patrick Verelst 
  Koen De Cock  Stefan De Kock                                                          
  Pegie Mestdag  directeur Zorg   
 
                                                                   
  Plaatsvervangers:                                         Plaatsvervangers:  
  Binke Van Cauter Leen Decordier      
  Karen Paul Herwig Van Laar   
  Kristof Eens 
  Erik Vandenneuker 
  Sofie De Braeckenier                                   
  Barbara Vanhouche  
 
Aantal zittingen in 2016: 6 
 

1.5 Syndicale	delegaties	
 
Om een syndicale delegatie in te stellen volstaat het meestal dat één of meerdere 
vakbonden een aanvraag indienen bij de werkgever.  

De syndicale delegatie vertegenwoordigt de gesyndiceerden van de onderneming. Dit 
orgaan is een belangrijke speler in het sociaal overleg binnen de onderneming.  

Tijdens de tweede helft van 2016 werd hierin vooral onderhandeld naar aanleiding van 
een sociaal conflict, ontstaan op 29 augustus 2016 tussen de vakbonden en de 
werkgever. Dit conflict kreeg zijn besluit tijdens de verzoeningscommissie op 20 oktober 
2016 en concludeerde in een aanvaard stappenplan. Sindsdien wordt opnieuw een 
constructieve verstandhouding nagestreefd waarbij vooral wordt ingezet op de 
toekomstige arbeidsvoorwaarden conform de nieuwe reglementering en de huidige 
verwachtingen binnen het wijzigende zorglandschap.  

In levenslust vzw is een syndicale delegatie aanwezig, op 31 december 2016 
samengesteld als volgt: 
 
  BBTK:    
 
 
   Effectieven:   
    Dany Grauwet  
    Pieter Cardoen  
    Bart Van den Steen 
    Sofie Draeck 
        
 
   Plaatsvervangers: 
    Frieda Van den Hove  
                                      Kristof Eens 
    Stijn Timmermans 
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LBC: 
 
 
   Effectief: 
 

 Patrick De Jonge 
    Sofie De Braeckenier 
 

     Plaatsvervangers: 
         Pegie Mestdag 
     Thomas De Smet  

 

2 Levenslust	vzw	–	grootste	KMO	in	het	Pajottenland	
Levenslust vzw bestaat uit 3 basispijlers met name het buitengewoon basisonderwijs, het 
buitengewoon secundair onderwijs, het Multi functioneel Centrum. In het totaal stelde 
Levenslust vzw op 31.12.2016 een 300-tal mensen tewerk. We mogen ons terecht één 
van de grootste KMO’s van het Pajottenland noemen. 
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2.1 Organogram	op	1	september	2015	(onderdirecteur	administratie	werd	vervangen	door	
directeur	beheer	dd.	01/09/2016-	organogram	wordt	op	termijn	hervormd)	
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2.2 Personeelssamenstelling	op	31	december	2016	
Hierna geven wij u een overzicht van het aantal tewerkgestelde medewerkers per entiteit 
op 31.12.2016. 

2.2.1 Het	buitengewoon	basisonderwijs	(BuBao)	
BuBao telde 42 personeelsleden op 31.12.2016. 

2.2.2 Het	buitengewoon	secundair	onderwijs	(BuSo)	
BuSo Levenslust telde 26 personeelsleden op 31.12.2016. 

2.2.3 Het	Multi	Functioneel	Centrum	(MFC)	
Het MFC wordt onderverdeeld in 8 sectoren, elkeen met zijn specifieke bevoegdheden: 

• Opvoedkundige dienst: 128 
• Administratieve dienst: 8 
• Dienst klein onderhoud: 27 
• Dienst groot onderhoud: 8 
• Verpleegdienst: 8 
• Sociale dienst: 11 
• Paramedische dienst: 8 
• Psychologische dienst: 10 

 
 

In totaal hadden 142 medewerkers een contract van onbepaalde duur en 73 
medewerkers een contract bepaalde duur. 

 

2.3 Opleidingen	personeel	
BuSo volgde in totaal 12 opleidingen: 
Het administratief personeel heeft in totaal 7 opleidingen gevolgd . 
Leerkracht ASV: 1 opleiding 
Leerkrachten BGV 3 opleidingen  
Leerkracht zedenleer levensbeschouwelijke vak: 1 opleiding  
	

sectoren

opvoedkundige	dienst administratieve	dienst	 dienst	klein	onderhoud

dienst	groot	onderhoud verpleegdienst sociale	dienst	

paramedische	dienst psychologische	dienst	
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BuBao volgde volgende  specifieke opleidingen: 

- Er werd een ervaringstraject ‘autisme’ gelopen door alle collega’s 

- Een collega volgde een meerdaagse cursus GON-begeleiding (geïntegreerde 
onderwijskansen) 

- Er werd een cursus ‘schrijfdans’ gevolgd (ergotherapeut) 

- De LO-leerkrachten volgden een cursus bij BVLO over ‘nieuwe sportactiviteiten op 
school’ 

- De nodige uitleg en instructie over onze nieuwe taalmethode voor jonge kinderen: et en 
de letterfabriek 

- De cursus ptv-technieken werd gevolgd door onze schoolinterne coördinator 

- Een collega volgde de cursus brandpreventie en -bestrijding 

-  Een opleiding psycho-sociale risico’s bij VONAC 

- De leerkrachten LBV volgden de opleiding op uitnodiging van hun respectieve inspecties 

- Een gezamenlijke studiedag verzorgd door VONAC: ‘filosoferen’ en ‘info over de ‘dys-
sen’ 

- Een logopediste schoolde zich bij tot onderwijzer 
 
Via het MFC werden een 65-tal afzonderlijke externe opleidingen bijgewoond gaande van 
wetgeving tot brandpreventie.	 In totaal hebben 133 werknemers opleiding gevolgd, 
waarvan 67 mannen (111 uur) en 66 vrouwen (130 uur) voor een totaal bedrag van 
23.220,04 EUR. 
 

2.4 Loonadministratie	
Het MFC werkte in 2016 met het loonadministratiepakket Connect van Acerta.  

 



Jaarverslag	Levenslust	vzw	–	2016	(opgemaakt	juni	2017)	 Pagina	16	
	

2.5 Arbeidsongevallen	
In 2016 deden zich 27 arbeidsongevallen voor.  

2.6 Interne	dienst	preventie	en	bescherming	op	het	werk	(IDPBW)	
In het afgelopen werkjaar werd er vanuit de IDPBW getracht om verder te focussen op 
de uitbouw van een veiligheids- en welzijnsbeleid gebaseerd op de  welzijnswetgeving. 

Als belangrijke acties kunnen we volgende items onderscheiden: 

2.6.1 Efficiënte	brandbeveiliging		
• jaarlijkse herhaalopleiding & training met kleine brandblusmiddelen voor ca.12 

personeelsleden van de BIP – BrandInterventiePloeg (binnen de 3 entiteiten van 
onze vzw, met klemtoon op internaat gezien 24/24 u en 7/7 dagen bezetting met 
3 verschillende ploegen) in samenwerking met de brandweerschool van Asse 
(PIVO);  

• de plaatsing van een branddetectiecentrale en de erbij horende  componenten in 
het gebouw Internaat ‘72 in functie van de uitvoering van de eerste fase met 
prioriteit voor gebouwen waar bewoners/opvoedend personeel overnachten, is 
grotendeels afgewerkt/ operationeel gemaakt per einde augustus 2016; 
 

2.6.2 Risico	Inventarisatie	en	Evaluatie	(RIE)/	RiSicoAnalyse	(RSA)	in	functie	van	de	
opmaak	GlobaalPreventiePlan	(GPP)	

• de eerder opgestarte RIE en opmaak van het bijhorend actieplan op 
organisatieniveau zal (nog) verder opgenomen moeten worden; 

• updating materiaal houtafdeling BuSO op basis van de uitgevoerde RIE. 

Uiteraard worden de diverse  jaarlijkse periodieke controles ook niet uit het oog verloren 
en hierdoor kwamen opnieuw een aantal items aan bod waar aanpassingen/interventies 
noodzakelijk werden geacht. 

Zo werd het aanwezige asbest in HIDR Molenbeek verwijderd in samenwerking met een 
externe gespecialiseerde firma; 

Was er de opstart van RSA PA-PS in samenwerking met Arista-SPMT;  

In functie van de geplande opstart van het bouwproject met B&R werden ook een aantal 
vergaderingen gehouden met de diverse actoren in functie van de veiligheid; 

Een herhaalopleiding rond ‘ nijverheidshulpverleners ‘ werd eveneens gerealiseerd; 

Ook het jaarlijks terugkerende bedrijfsbezoek van de arbeidsgeneesheer in 
samenwerking met een aantal leden van het CPBW, bracht eveneens een aantal items 
aan het licht zoals kleine technische verbeteringen binnen de leefgroepen, waarvan 
sommige herhaling zijn gezien voorgaand jaar/jaren ook opgemerkt. 

Al deze aspecten brachten ons opnieuw een stapje verder in het veiliger maken van onze 
infrastructuur wat iedereen ten goede komt. 
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3 Werking	Levenslust	vzw	–	een	aanpak	met	zorg	binnen	de	drie	
basispijlers	

Investering in vandaag betekent rendement voor de toekomst… We moeten doorheen 
deze fundamentele metamorfose om de ideale zorg-op-maat te kunnen bieden.    
 

3.1 Multi	Functioneel	Centrum	(MFC)		
 

3.1.1 De	organisatie	zoekt	de	weg	in	2016	

3.1.1.1 Inleiding	
De omschakeling van MPI naar MFC Levenslust op 1 september 2015 zette heel wat in 
beweging voor onze organisatie. De implementatie van veranderingen, gerelateerd aan 
het MFC-verhaal wordt volop verdergezet in 2016. 

Het MFC heeft ervoor geopteerd om het aantal maatschappelijk 
werkers/contextbegeleiders uit te breiden teneinde meer te kunnen inzetten op 
“contextversterkend werken”. We trachten hierbij samen met de ouders of andere 
betekenisvolle personen te streven naar een samenwerkingsrelatie die bouwt aan een 
gemeenschappelijk perspectief binnen het 
hulpverleningstraject van de kinderen/jongeren.   

Ouders hebben een unieke relatie met hun kinderen die in 
elke levens-en/of gezinsfase wijzigt en de ouders  dragen 
hierbij een zeer grote verantwoordelijkheid.  Voor de 
jongeren, die bij onze voorziening worden aangemeld, zijn 
de ontwikkelingsprocessen vaak, om diverse redenen, 
gestagneerd  en we trachten deze door de 
ouderbegeleidingen terug vlot te trekken.  Het uitgangspunt 
blijft als organisatie ertoe bijdragen dat het cliëntsysteem op termijn in staat is opnieuw 
zelf de eigen verantwoordelijkheid te dragen.  

Onze jongens en meisjes van 6 tot 21 jaar hebben nood aan extra ondersteuning 
omwille van een lichte mentale beperking (categorie 11) en/of gedrags- en 
emotionele moeilijkheden (categorie 14).  

We willen samen met de kinderen en jongeren op zoek gaan naar hun kansen binnen de 
maatschappij. Hierbij willen wij hun ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren binnen een 
cultuur van geweldloosheid. 

Om dit alles te kunnen bereiken, gebruiken wij enerzijds de IDO (Individuele 
Dienstverleningsovereenkomst) waarin bij de start wordt aangegeven welke modules 
voor het kind zullen worden aangeboden en binnen welke tijdspanne. Anderzijds heeft 
ieder kind een individueel handelingsplan waarbij wordt aangegeven hoe de 
samenwerking concreet zal worden aangepakt, hoe men de vooropgestelde doelstellingen 
denkt te zullen bereiken. Samen met de context wordt dit geëvolueerd, geëvalueerd en 
bekeken hoe we dit samen concreet zullen aanpakken. 

Zowel de IDO als het handelingsplan werden in 2016 onder de loupe genomen om 
vervolgens de noodzakelijke wijzigingen , eigen aan de tijd voor te bereiden.  
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3.1.1.2 Unitwerking	
• Team 

In 2016 wordt er gewerkt met 14 afzonderlijke units. 2 Nieuwe leefgroepen kregen 
vorm, met name De Brug als leefgroep van overgangers lagere naar beroeps en de 
leefgroep “op kot” waar de jongeren worden voorbereid op een zelfstandig bestaan. 
Daarnaast kregen de leegroepen nieuwe benamingen.  

De teams per unit worden op een zelfde wijze samengesteld. De 
unitverantwoordelijke leidt het team van opvoeders/ unitbegeleiders, bijgestaan 
door de teamcoach van de unit. De maatschappelijk werker/contextbegeleider 
wordt toegewezen aan een unit waarbij we streven naar het integreren van hun werkplek 
binnen de unit zelf en niet langer binnen de sociale dienst. Ook de psychologen worden 
gelinkt aan een unit. Daarnaast heeft ieder kind zijn of haar zorgcoördinator die het 
volledige traject mee begeleidt. Wel werden de functies binnen de teams vaak door 
andere personen ingevuld en gebeurden er wel wat interne wissels tussen de teams 
waarbij criteria zoals eerder kind- of jongere gericht zijnde, anciënniteit binnen de teams, 
ervaring of nieuwkomers, … doorslaggevend waren. Dit zorgde wel voor enige 
onstabiliteit binnen de teams.  

Toch blijft het streven naar een coherent en sterk team per unit onze eerste ambitie.  
Het kunnen inspelen op de noden en behoeften van de kinderen, de context en het 
personeel enerzijds en de vragen vanuit partners binnen de hulpverlening anderzijds 
wordt hiermee zeker verder geoptimaliseerd.  

Om de werking optimaal te kunnen uitvoeren werden de teamcoaches en 
permanentieverantwoordelijken van elkaar losgekoppeld als persoon zodat duidelijk werd 
wie welke functie uitoefent. Beide petjes dragen is veel te verwarrend, vooral voor onze 
jongeren. 

• Jongere 

Enerzijds hebben we onze kinderen van 6 tot 13 jaar in onze lagere afdeling en 
anderzijds onze jongeren van 13 tot 18 jaar in de beroepsafdeling. Op beroepsniveau 
hebben we afzonderlijke meisjes- en jongensgroepen. 

Naar aanleiding van de bevindingen van enerzijds de trajectbegeleider en anderzijds het 
nieuwe MFC-verhaal werd beslist de geldende clusterwerking te verfijnen en de kinderen 
en jongeren eerder te oriënteren op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau volgens het 
pedagogisch model en bijgevolg werden de leefgroep samenstellingen grondig hervormd 
vanaf september 2016.  

	

3.1.1.3 Het	vraag	gestuurd	aanbod	
• Flexibel werken met modules 

14 Units bieden verblijf aan voor kinderen en jongeren. Onze bewoners kunnen blijven 
logeren en worden voor en na school door opvoedkundigen opgevangen. Binnen de 
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werking worden ouders of anderen die de context bepalen regelmatig op gesprek 
verwacht. We werken samen om de ontplooiingskansen van de kinderen en jongeren te 
optimaliseren.  
 
Samen met de contextbegeleiders wordt onderzocht wat kan. We bewaken dat de hulp 
die we aanbieden beantwoordt aan de noden van jongeren. De gesprekken met de 
ouders worden aangeboden in onze lokalen of in de thuissituatie. We schenken daarbij 
aandacht aan de jongere en zijn gezin en maken hen wegwijs in het 
hulpverlenerslandschap en in de maatschappij, waarbij de groei van het kind/jongere 
centraal staat. We bieden, met andere woorden ambulante en mobiele begeleiding 
aan. 
 
Kinderen, jongeren en hun gezin kunnen ook terecht in Levenslust wanneer ze geen of 
een gedeeltelijke residentiële vraag hebben, maar wel na school professionele 
omkadering nodig hebben. Het vervoer wordt in samenspraak met de ouders geregeld, 
en de voorziening komt waar mogelijk tegemoet aan de ritten. We noemen 
dit de schoolaanvullende dagbesteding of dagopvang. 
 
We houden regelmatig contact met scholen, zowel de scholen op ons domein als externe 
scholen. Wanneer het moeilijker loopt en de jongere tijdelijk niet naar school kan, wordt 
hij/zij omkaderd door de kortdurende schoolvervangende dagbesteding OKIOKI, 
een project om herstelgericht te werken met de jongere en zijn school. Voor jongeren die 
niet schoolvaardig zijn bieden we in “de Bakermat” een langdurige dagbesteding aan. 
 

• Omgevingsgebonden therapeutische settings 
Sommige kinderen/jongeren vinden in hun omgang met dieren een heil, troost, 
verwerking. Hier wordt gewerkt aan het groeiproces van de kinderen door hen actief mee 
in te schakelen in het boerderijgebeuren. 
Onze kinderboerderij komt met haar pedagogische werking tegemoet aan deze 
doelstellingen. 
 
De jongeren groeien op, de volwassenheid priemt… het project “autonoom wonen” 
bereidt onze jongeren voor op een zelfstandig(er) leven, op realiteitsbesef. Ze worden 
concreet én losgelaten én ondersteund in praktische zaken, in planning, in structurering 
van hun leven. Sommigen kunnen hiermee starten op ons domein, voor anderen 
onderzoeken we de mogelijkheden in de maatschappij. 
In dit kader ontstond de leefgroep “op kot” die onze jongeren voorbereidt op het leven 
buiten onze organisatie.  

3.1.1.4 De	instroomzijde:	Hoe	komen	onze	jongeren	anno	2016	terecht	in	Levenslust?	
• Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

Momenteel hebben we 64 jongeren die geplaatst zijn door de Jeugdrechtbank en 12 
jongeren worden opgevolgd vanuit een OCJ.  
  
Sinds de opstart van integrale jeugdhulp op 1 maart 2014 worden alle jongeren met een 
vraag voor Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH) naar ons verwezen vanuit 
de Jeugdhulpregie. Dit gebeurt via INSISTO.   De vraag voor een MFC aanbod komt 
voornamelijk  van clb’s,  kinderpsychiatrie, OOOC’s , OBC’s, diensten voor pleegzorg & 
thuisbegeleidingsdiensten. 
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 Wat de regionale spreiding betreft, is het zo dat de meeste jongeren woonachtig zijn in 
Vlaams-Brabant , Het Brussels Hoofdstedelijk gewest, Oost-Vlaanderen ( vnl. regio 
Ninove – Aalst – Dendermonde) en de provincie Antwerpen (vnl. de as Mechelen- 
Willebroek-Antwerpen).   
  
Voor jongeren die enkel gebruik maken van DOP (dagopvang) is de regio begrensd tot 
 de volgende gemeenten: Ninove, Roosdaal, Gooik, Lennik, Dilbeek, Anderlecht, 
Molenbeek, Koekelberg, St. Agatha-Berchem en Ganshoren.  

 
• Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

Het aantal toegekende rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)-punten  was in 2016 
nog beperkt tot 5 punten. Dit kan vertaald worden in een aanbod aan 5 jongeren. Deze 
inzet krijgt nu structurele vorm. Het heeft zowel betrekking op de modules verblijf en 
schoolaanvullende dagbesteding als op de module mobiel/ambulante begeleiding.  

• Crisisopvang 

Het aantal crisisaanvragen waarvoor we een crisisaanbod konden realiseren in 2016 
bedroeg 20. Vanuit de  gemandateerde voorzieningen en vanuit de Jeugdrechtbanken 
wordt geregeld beroep gedaan op het crisismeldpunt.  Bij meldingen vanuit 
Jeugdrechtbank, ervaren we dat de crisisopnameperiode van 2 x 7 dagen vaak  
ontoereikend is om jongeren te laten terugkeren naar hun thuissituatie waardoor een 
aantal crisisopnames naadloos overgaan in reguliere opnames.  

De beperkte info die wij vaak bij deze opnames ontvangen, maakt een korte maar 
kwaliteitsvolle opvang zeer moeilijk. 
 
In 2016 werden een 15-tal jongeren door het crisismeldpunt Vlaams-Brabant naar onze 
voorziening verwezen met een crisisopnamevraag.  

 

6% 

72% 

22% 

nieuwe	instromers	in	2016	(N=89)

rechtstreeks	toegankelijke	hulp

niet-rechtsreekse	toegankelijke	
hulp

crisisopvang
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3.1.1.5 Zorg-op-maat	voor	eenieder	
Dankzij het MFC–verhaal kunnen wij flexibel omspringen met de modules en de 
therapeutische settings en bijgevolg verder streven naar aangepaste zorg-op-maat. 
Welke modules en therapeutische settings een kind kan verwachten, worden bij de start 
opgenomen in de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO). Hoe dit 
concreet zal worden aangepakt om dit alles te bereiken, wordt opgenomen in het 
Individueel Handelingsplan en zal samen met de context, tijdens 
evolutiebesprekingen worden afgesproken. 
 

3.1.2 Professionele	begeleiding	
Een sterk team van unitbegeleiders, de contextbegeleider, de psycholoog, de teamcoach 
en logistieke medewerkers draagt in de unit zorg voor onze kinderen.  
 
Indien het kind/de jongere daarnaast therapie nodig heeft kan hij/zij hiervoor aangemeld 
worden. 
Therapie wordt aangeboden door logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en 
psychologen die zich dagelijks inzetten om kinderen individueel te begeleiden. Samen 
bundelen ze hun krachten en ideeën en bieden ze regelmatig ateliers aan. 
Wanneer kinderen/jongeren nood hebben aan medische zorg, dan kunnen ze rekenen 
op een groep artsen en verpleegkundigen die oog heeft voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de kinderen/jongeren, opgevolgd doorheen het traject door 
de psychiater. 
Dit alles, eigen aan onze omgeving.  
 

3.1.3 Andere	interne	diensten	
De administratieve dienst verzorgt de boekhouding, de personeels-, de bewoners- en 
de algemene administratie.   

De logistieke dienst betreft een eigen onderhoudsploeg die zorgt voor het onderhoud 
van het domein, de gebouwen en lokalen, de kleding- en linnengoed.  

Daarnaast staat het keukenpersoneel in voor de dagelijkse maaltijden.  

3.1.4 De	werkgroepen	
In 2016 waren 5 werkgroepen actief. De werkgroep “agressiebeleid” werd omgevormd 
tot de werkgroep “geweldloosheid” en er werd een nieuwe werkgroep “evaluatie MFC” in 
het leven geroepen.  

Daarnaast kregen de thema’s die zeer actueel zijn binnen onze werking extra aandacht.  

3.1.4.1 Werkgroep	seksualiteit	
De werkgroep Seksualiteit bestaat uit 5 vaste leden, die elk jaar eenmaal samenkomen 
om de werking te evalueren. Er werden aanpassingen gedaan aan het protocol op advies 
van de inspectie. Er werd bewust gefocust op het uitdragen van onze interne visie 
hieromtrent onder de vorm van interne opleidingen voor ALLE medewerkers, inclusief 
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onderhoudspersoneel. Daarnaast beogen we zoveel mogelijk opvoeders te vormen in het 
geven van vorming aan onze bewoners. In totaal vonden 7 opleidingsmomenten plaats: 
23/03; 21/09; 05/10; 19/10; 14/11; 30/11; 14/12. 

In de toekomst hopen we ook de ouders van onze bewoners bij dit thema te kunnen 
betrekken. 

De werkgroep zelf komt minstens 2 keer per jaar samen.  

3.1.4.2 Werkgroep	agressiebeleid/geweldloosheid	
In 2016 werd beslist deze werkgroep om te vormen tot de werkgroep geweldloosheid. De 
visie “geweldloos verzet” wordt hiermee opgewaardeerd en ingebed in de werking. De 
werkgroep telt een 14-tal vaste leden die maandelijks samenkomen en als eerste 
opdracht meekregen om een visietekst “geweldloos beleid” voor Levenslust vzw uit te 
schrijven. De tekst werd einde 2016 gefinaliseerd.  

Daarnaast stelde de werkgroep een “op kamerreglement” op, werd een volledig time-in 
project uitgewerkt en werden de contouren van een draaiboek “Grens overschrijdend 
gedrag” uitgetekend, … 

3.1.4.3 Alcohol-	en	drugbeleid	
De werkgroep kwam wegens allerlei omstandigheden niet structureel samen in 2016. Wel 
werden adhoc oplossingen aangereikt doorheen het werkingsjaar. Het is wel de bedoeling 
dat dit opnieuw in 2017 wordt opgestart. 

In 2016 werd in dit kader wel een preventieve drugscontrole gehouden in de BuSO –
school waarvan de resultaten quasi unaniem negatief waren en opnieuw werden 
aangegrepen om dit beleid verder te zetten. 

3.1.4.4 Obesitas	
De naam van de werkgroep werd aangepast naar werkgroep gezondheid. Deze 
werkgroep bestaat uit een 6-tal leden.  

Enerzijds willen we gezonde voeding en voldoende beweging aanmoedigen voor alle 
kinderen/jongeren van het MFC. Anderzijds heeft de werkgroep tot doel om de bewoners 
met overgewicht te begeleiden naar een gezondere levensstijl.  

Tijdens de startersdagen werd een korte vragenronde gehouden binnen alle teams. Er 
werd onder andere gevraagd om doelstellingen in verband met gezonde voeding te 
formuleren die men wilde bereiken het komende jaar. 

Het samenwerkingsverband met de obesitaskliniek van het UZBrussel werd in oktober 
geformaliseerd. Het UZ engageert zich om een vorming te geven en ondersteuning naar 
personeel van het MFC te bieden. Het MFC engageert zich om in de mate van het 
mogelijke de kinderen en jongeren met obesitas door te sturen naar UZ Brussel.  

Op 29/11 en 06/12 is het team van UZ Brussel naar het MFC gekomen om de vorming te 
geven rond gezonde voeding. Uit iedere leefgroep heeft iemand de vorming gevolgd, ook 
de keuken, verpleegdienst, de paramedische dienst en de directie waren aanwezig. De 
informatie is doorgegeven binnen alle teamvergaderingen.  

De ondersteuning vanuit het UZ bestaat erin dat we steeds beroep kunnen doen op de 
arts, psycholoog of diëtiste van de obesitaskliniek om advies te vragen.  
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3.1.4.5 Sociale	media	
De werkgroep sociale media is het afgelopen jaar niet meer samengekomen. De 
werkgroep had het jaar daarvoor een advies geformuleerd ten aanzien van de 
unitverantwoordelijken-vergadering. Eventuele afspraken of 
veranderingen aan bestaande regels gingen van daaruit 
geformuleerd worden al dan niet rekening houdend met het 
advies. Het verder laten doorlopen van de werkgroep “sociale 
media” had bijgevolg geen reden meer.  

3.1.4.6 Evaluatie	opstart	MFC	
Op 21/01/2016 vond de startvergadering plaats van deze 
werkgroep die bestond uit 7 leden. Er werd beslist om op basis 
van de 4 MFC pijlers (Flexibiliteit-Continu- vraaggestuurd-
contextversterkend) een tussentijdse evaluatie te maken van de opstart van MFC 
Levenslust. Bijzondere aandacht diende te gaan naar de knemplunten en het dagelijks 
functioneren.  

Een tweede vergadering vond plaats op 28/01/2016 waarbij het aantal leden werd 
uitgebreid tot 13. Er werd beslist om gebruik te maken van focusgroepen binnen een 
delphi-onderzoek. De timing hiervoor was: starten op 23/02 met de bevraging wat moest 
leiden tot een voorstelling van de resultaten op de ondernemingsraad van 23/05/2016. 
Tijdens de volgende vergaderingen op 04/02, 09/02 en 18/02 werd de methode verder 
uitgewerkt en verfijnd. Het uiteindelijke verslag werd toegelicht tijdens de startersdagen 
op 29/08/2016 door de trajectbegeleider.  

3.1.5 Bewonersraad		
De bewonersraad kwam 7 keer samen in 2016 en kaartte verscheidene thema’s aan 
tijdens de vergadering. De samenstelling loopt samen met een schooljaar. De 
bewonersraad telde in 2015 9 leden vanuit de bewoners, de beleidsmedewerker en de 
directeur zorg of algemeen directeur. 
   
Een top drie van steeds wederkerende agendapunten zijn:  

- wijze van communicatie tussen jongeren en opvoeders 
-  vraag tot frequenter bezoek van directie aan de units 
-  verlichting in het domein. 

 

3.1.6 Enkele	cijfers	met	betrekking	tot	werking	MFC	Levenslust	

3.1.6.1 Verblijf	

MFC jaar 
2016 

aantal 
bewoners 
per mnd 

verblijf  dag-
opvang  

dag-
besteding  

Psycho 
sociale 

diagnostiek 
Mnd 1 166 3291 2723,50 75,00 121 
Mnd 2 160 2639 2294,50 55,00 170 
Mnd 3 166 3021   2720,50 81,50 142 
Mnd 4 164 2710 2440,50 65,00 171 
Mnd 5 165 3102 2662,00 69,50 163 
Mnd 6 159 2961 2712,50 66,50 143 
Mnd 7 96 1421 1419,00 0,00 35 
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Mnd 8 106 1450 1449,50 0,00 34 
Mnd 9 143 2858 2445,00 16,00 102 
Mnd 10 142 2710 2237,50 63,50 118 
Mnd 11 152 2443 2038,50 66,50 118 
Mnd 12 141 2273 2014,50 82,00 96 

totaal/jaar: 30879 27157,50 640,50 1413 

gemid./mnd 146,67 2573,25 2263,13 53,38 117,75 
  
 
Gemiddeld aantal bewoners voor 2016: 146,67 
Totaal aantal overnachtingen (verblijf) voor 2016: 30.879,00 
Aantal gemiddelde overnachtingen per week per jongere: 4,05 
Totaal aantal dagen dagopvang voor 2016:  27.157,50 
Totaal aantal dagbestedingen voor 2016:  640,50 
Totaal aantal contextbegeleidingen voor 2016:  1.413,00 

 

3.1.6.2 Groot	onderhoud	
Naast de kleine noodzakelijke werken werden er ook dit jaar enkele grotere projecten 
gerealiseerd: 

- In internaat ‘72 werd de nieuwe brandcentrale helemaal op punt gezet ( nieuwe 
bekabeling + bekabeling voor deurmagneten aan branddeuren); 

- In de blokken A, B, C en de werf werden alle kamers voorzien van deuralarmen 
tegen het weglopen van kinderen ’s nachts; 

- Aan de turnzaal werd er een plateau aangelegd in klinkers waar de 
wooncontainers op geplaatst zullen worden; 

- In de werf werden er 2 nieuwe ruimten gecreëerd ( berging + wachtkamer ); 
- Aan de turnzaal werd de bestaande gasvoorziening verwijderd en vervangen door 

een nieuwe en dit op een andere plaats omdat de plateau in klinkers op deze 
plaats moest komen; 

- In het HIDR te Molenbeek werd een nieuwe boiler geplaatst die aangesloten is op 
gas in plaats van elektriciteit; 

- In de werf werd een totaal nieuwe keuken geplaatst voorzien van alle 
benodigdheden; 

- Elke leefgroep werd voorzien van een nieuwe flatscreen geschonken door de firma 
allianz;  

- Leefgroep De Werf werd volledig in een nieuw likje verf gezet; 
- In het HIDR werd in de kelder heel wat asbest verwijderd door een 

gespecialiseerde firma; 
- In de gangen van internaat ‘72 werden overal nieuwe lichtarmaturen geplaatst; 
- In het appartement werden overal volkern deuren geplaatst alsook een nieuwe 

douche in de badkamer; 
- De verpleegdienst werd volledig geverfd en voorzien van noodverlichting; 
- Aan het voetbalveld werd de beek volledig uitgekuist met graafmachine in functie 

van afwatering bij hevige regenval; 
- Aan de ferry werd een plateau uitgegraven voor het gieten van beton waar BuSO 

niet gebruikte stenen kan bewaren;   
- In blok C werden 2 nieuwe netwerkkabels getrokken. 

 

3.1.6.3 Verpleegdienst	
• Interne consultaties 
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Aard: Aantal:  
Huisarts 466 
Tandarts 300 
Dermatoloog 89 
 

• Verblijf van zieken op verpleegdienst 

1 dag of <dag 145 
met 1 overnachting 30 
met 2 overnachtingen 9 
met 3 of meer overnachtingen 3 
Totaal: 187 
 

• Overnachtingen om niet medische redenen 

Opvang overdag  3 
Opvang ’s nachts 14 

 
• Externe Consultatie  

Aard: Aantal: 
longfunctie en pneumologie 5 
Radiologie 27 
Orthopedie 11 
Urologie 16 
KNO 16 
Gynaecologie 17 
Oogarts 22 
Neurologie + EEG 6 
Stomatologie 8 
bloedafname intern afgenomen 78 
Urinestalen 40 
Orthodontie 1 
Anesthesia 2 
Slaapeenheid 1 
Endocrinologie 14 
consultatie huisarts 36 
Pearle 7 
Dageenheid 3 
Infectiologie 1 
 

3.1.6.4 Paramedische	dienst	
Om een realistisch beeld te geven van het aantal kinderen in behandeling gedurende de 
periode van één jaar, wordt het cijfermateriaal van het werkingsjaar 2015-2016 
gegeven. Immers, veel therapieën starten bij het begin van een schooljaar en worden op 
het einde van een schooljaar afgerond. 
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Logopedie	(N=38)

spelling

lezen,	spelling	en	taal	

spelling

spelling,	lezen	en	
oromyofunctionele	therapie

stotteren	en	lezen

taal	en	articulatie

42% 

50% 

4% 4% 0% 0% 0% 

ergotherapie	(N=26)

rekenen

rekenen,	fijne	motoriek,	
schrijfmotoriek	en	visuo-motoriek

rekenen	en	handvaardigheid

schrijfmotoriek,	visuo-motoriek	en	
fijne	motoriek	
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3.1.6.5 Klachtenregistratie	
Interne klachtenprocedure 0 
VAPH – klachtenprocedure 1 

3.1.6.6 Bezoeken	zorginspectie	
Aangekondigd 1 
Onaangekondigd 0 
 

3.1.7 Waarneembare	tendens	en	beleving	vanuit	de	units	
De laatste jaren is de verblijfsduur ingekort. Een mogelijke verklaring is dat we minder 
aanmeldingen krijgen voor lagere schoolkinderen en meer voor pubers en adolescenten 
waarvoor de verblijfsduur uiteraard korter is. 

We krijgen minder jongeren aangemeld met uitsluitend een licht mentale beperking 
zonder bijkomende gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het evolueert eerder 
naar Multi-complexe problemen. 

De omschakeling naar MFC brengt heel wat vragen teweeg rond leefgroepsamenstelling. 
De verticale werking, de grootte van de groepen, samenvoeging problematieken, … Ook 
in 2016 waren we hier nog volop zoekende. Deze zoektocht zal zeker worden verdergezet 
tijdens het schooljaar 2016-2017. 

Daarnaast voelen we sterk aan dat het vereenzelvigen van onze leefgroepwerking met 
het aanbod van verscheidene modules een permanente evenwichtsoefening vormt.  

De verscheidene units geven een kijk op hun werking. Hierna geven we graag enkele 
citaten mee: 

41% 

7% 15% 

18% 

4% 
15% 

Kinesitherapie	(N=27)

statiek

relaxatie

activatie,	conditie-overgewicht

grove	motoriek	en	coördinatie

Typtien

trauma
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• “ De afstemming tussen enerzijds het aanbieden van verscheidene modules in het 

kader van het MFC-verhaal en anderzijds de organisatie binnen de leefgroep 
vraagt nog wel wat evenwichtsoefeningen. Dit zal zeker nog moeten worden 
doorgetrokken de komende jaren. Het organiseren van activiteiten wordt 
bijvoorbeeld belemmerd omwille van verschillend aanbod binnen eenzelfde 
leefgroep.”  
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 “We trachten een zorg op maat te bieden aan al onze kinderen. Acceptatie en 
wederzijds vertrouwen staan hoog aangeschreven in onze leefgroep. Door het 
aanbieden van verscheidene modules, waren we genoodzaakt iedere dag een 
concreet dagschema op te stellen. Het was vaak een komen en gaan waardoor het 
aanbieden van activiteiten bemoeilijkt werd en niet meer voor iedereen konden 
garanderen. Concreet: de bewoners in de module DOP (dagopvang) vertrokken op 
een verschillend uur waardoor deze bewoners vaak geen activiteiten konden 
meepikken wat geregeld voor enig onbegrip en boosheid zorgde.” 

 

“In het Huis in de rij, een rijhuis in Sint-Jans-Molenbeek, verblijven 9 jongens en meisjes 
tussen de 14 en de 21 jaar. Alle jongeren starten onder de module “verblijf” en worden 
in samenspraak met het team “autonoom wonen” voorbereid op een zelfstandig bestaan. 
Hierbij leren omgaan met “het alleen zijn” blijft één van de moeilijkste opgaves voor 
jongeren die al jaren op internaat verblijven en plots alleen in een appartementje zitten. 
De meeste jongeren komen uit Brussel of hebben een sterke band met Brussel. Wij 
streven ernaar dat al onze jongeren een vrije tijdsinvulling en/of vakantie- of 
weekendwerk hebben.  

 

  “ Binnen onze leefgroep trachten wij allen met elkaar om te gaan in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen en het aanbieden van een relatie waarin nabijheid en 
betrokkenheid gepaard gaan met een voldoende dosis (professionele)afstand waarbij 
dit alles zorgt voor een gezond en veilig leefklimaat waarin grenzen belangrijk blijven. 
Hoofdzakelijk hebben we deze visie en aanpak binnen de werking van onze unit 
overgenomen, ook al laat de meer complexe problematiek van de nieuwe 
aanmeldingen dit niet altijd toe en dienen we meer flexibiliteit  aan de dag te leggen 
wat onze aanpak betreft. Gezien de complexe zorgvragen worden we tevens 
geconfronteerd met regelmatige blijvers in weekends en vakanties waarbij een vast 
team 7/7 en 24/24 een betere opvolging toelaat. 
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• “ Er verblijven kinderen in dagopvang, deeltijds, voltijds, … Deze combinaties zijn 
niet evident voor de werking van de leefgroep. Bijvoorbeeld uitstappen doen met 
degene die hier dagopvang geniet kunnen maar van beperkte duur zijn terwijl de 
kinderen die hier verblijven een langere uitstap verwachten. We hebben ook 
kinderen die naar verschillende scholen gaan waardoor de samenstelling van de 
leefgroep doorheen de namiddag permanent wijzigt.  

	

 
 

3.1.8 Infrastructuur	plannen	
In  2015 werden de eerste stappen gezet naar de ontwikkeling van een masterplan voor 
het domein Levenslust waarbij de overgang van een’ parkgebied met zones van openbaar 
nut’ naar een ‘zorgsite’ werd voorbereid. In overleg met de gemeente Lennik werd beslist 
om via een  RUP deze wijziging mogelijk te maken en werd  Arcadis aangesteld dit 
ruimtelijk plan op te stellen.         

Het masterplan voorzag in het openstellen van het domein naar een ruimer zorgaanbod 
met onder andere de mogelijkheid tot  het bouwen van assistentiewoningen, een 
zorgcentrum, een nieuw administratief centrum en eventueel een jeugdherberg. 

Voor het bouwen van de assistentiewoningen  werd een selectieleidraad uitgeschreven 
met duidelijke criteria voor de bouwheer in samenwerking met een erkende 
zorgverstrekker. Na het selecteren van drie kandidaten werd de bouwgroep B&R uit 
Arendonk weerhouden. 

Begin 2016 werden de eerste plannen ontworpen (voor de assistentiewoningen en het 
administratief centrum) en na veelvuldig overleg met de stedenbouwkundige ambtenaar 
van Lennik, een driepartijenoverleg (3PO)  en het Gewest werd aan alle 
stedenbouwkundige en planologische vereisten voldaan zodat op 31 augustus de 
bouwaanvragen werden ingediend. 

Na openbaar onderzoek  werden op 6 september beide stedenbouwkundige vergunningen 
goedgekeurd. Na aanplakking en kennisgeving van de afgeleverde vergunning werd op 
het ultiem mogelijke  moment door één overbuur een beroepschrift ingediend bij de 
deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant met als gevolg dat de voorziene start van de 
werken diende te worden uitgesteld naar 2017. 
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Ook werd met de Raad van Bestuur het mogelijke verbouwingsdossier ‘ Internaat 1972’ 
besproken. Om de erkenning tot uitbating van dit gebouw te kunnen behouden dienden 
we dringend werk te maken van een aanpassing aan de huidige exploitatienormen en 
een aangepast comfort voor de ons toevertrouwde jongeren. Twee jonge architecten 
werden in eerste instantie gevraagd een nieuw concept met 6 individuele woningen te 
ontwikkelen, rekening houdend met de huidige vigerende normen. Na een eerste 
ontwerp ging de RvB akkoord om een eerste module, via een overbruggingskrediet 
gerelateerd aan het masterplan, te realiseren en voor het volledig bouwdossier een 
beroep te doen op VIPA. 

 

3.2 Buitengewoon	Basis	Onderwijs	(BuBao)	 	
In onze scholen begeleiden we meisjes en jongens type basisaanbod – het vroegere 
type 1 en 8 , en met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3-onderwijs) en 
nieuw vanaf dit schooljaar zijn we er ook voor kinderen met autisme spectrum 
stoornis (type 9-onderwijs). 
Zowel kinderen van het MFC als externe kinderen zijn leerlingen. We benaderen elke 
leerling via een individueel handelingsplan en beschrijven de cyclische werking in 
INTEGRADO. We passen ons aan het kind aan en pogen alle in het kind aanwezige 
mogelijkheden te ontwikkelen. We streven hierbij een totale ontwikkeling van het kind 
als persoon na, waarbij de mini-maatschappij 'school' als 
voorbereiding op later functioneert en we de re-integratie in gewoon onderwijs waar 
mogelijk ook nastreven.  
We onderschrijven de universele rechten van de mens en in het bijzonder deze van het 
kind. 
 

3.2.1 Lestijden	
Het lestijdenpakket voor 2016 werd berekend op basis van telling van 139 leerlingen 
(292 gewogen leerlingen – schoolgemeenschap) wat resulteerde in een lestijdenpakket 
van 487 lestijden (aan 94,5%). De school blijft verder investeren in het ‘zorgschool’ 
zijn, met ‘zorggroepen’ die worden begeleid door zorgjuffen en zorgmeesters. 

De school kreeg ook 7 lesuren GOK toegewezen en begeleidt enkele leerlingen GON. 

3.2.2 Zorg	op	maat	
Een zorgteam zorgt voor zorgcoördinatie doorheen de ganse school en ondersteunt 
leerlingen en collega’s met time-outwerking. Wekelijks pleegt het zorgteam 
‘zorgoverleg’ om aldus zo snel mogelijk antwoord te geven op alle extra zorgvragen. De 
school beschikt over een maatschappelijk werker die de pedagogisch directeur 
ondersteunt en actief communicatie uitwerkt met alle betrokken actoren, niet in het 
minst met de ouders. Dit laatste maakt deel uit van de deelwerking GOK. 

Er zijn twee klasvrije zorgjuffen, een ergotherapeut en drie logopedisten. De zorgjuffen 
en -meesters worden uitgenodigd op themavergaderingen in functie van hun opdrachten. 
Tweewekelijks houden we op dinsdag een “werkvergadering” waarbij de praktische 
invulling van de schoolwerking aandacht krijgt en dringende mededelingen worden 
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gegeven. Vijf keer per jaar is er op schoolniveau overleg op personeelsvergadering, bij 
de leerkrachten beter gekend als ‘het overlegmoment’. 

 

3.2.3 Themawerking	
De school geeft veel aandacht aan sociale vaardigheden. 4 thema’s worden door de 
school heen uitgewerkt. Deze worden ook gecommuniceerd op de website van de school. 

 ‘Bewegen’ is belangrijk. Dus richtten we vier uur lichamelijke opvoeding per zorggroep 
per week in. De leerlingen kregen 2 x 2 uur sport in de sportzaal of buiten. We boden 
één trimester zwemles (2u) met een rondje ‘brevetzwemmen’. Tijdens het derde 
trimester is er fietsles van 2u voorzien, waarbij de kinderen een ‘technisch fietsbrevet’ 
krijgen, veilig in groep leren fietsen, en - als kers op de taart - met de klas op dag-
fietsuitstap gingen.  

 

 

3.2.4 Externe	uitstappen	
We erkenden de meerwaarde van extra-muros activiteiten en lieten de leergroepen zo 
vaak als mogelijk zinvol op uitstap gaan. De kinderen leerden zich bewegen in het 
verkeer, met betrekking tot het gebruiken van het openbaar vervoer, en een evenement 
of tentoonstelling bezoeken die aansloot bij het thema in de klas. Het merendeel van de 
zorggroepen gingen meerdaags op extra-muros. 

3.2.5 Communicatie	
Ouders kregen maandelijks informatie over de school of hun kind. Afwisselend bezorgden 
we een tweemaandelijkse nieuwsbrief en een verslag (=rapport).  

Het eerste verslag heet voortaan “startverslag”. In dit verslag beschrijven we aan de 
ouders duidelijk op welk niveau we met een kind aan de slag gaan, gegevens op basis 
van meting en eerste ervaringen met de kinderen. Zo willen we duidelijkheid geven over 
het al dan niet hebben van een schoolse achterstand en vermijden we misverstanden 
voor de toekomst. Dit verslag wordt ook met de ouders besproken op het eerstvolgende 
oudercontact. 

3 keer hielden we een algemeen oudercontact. Waar de noodzaak zich voordoet 
(wekelijks dus) hadden we ook telefonisch contact met ouders om bepaalde zaken te 
bespreken en nodigden we ouders uit op school voor gezamenlijk overleg. 

 De basisschool had op 31 december 2016 42 personeelsleden. 
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3.2.6 Infrastructuurwerken	
Bubao stak de handen uit de mouwen en paste de time-outruimte aan, zodat deze 2 keer 
zo groot en veel functioneler werd. 

De muren in de ruimte ‘studio’ werden afgebroken ifv het creëren van de nieuwe refter. 

	

3.3 Buitengewoon	Secundair	Onderwijs		
Sinds oktober 2016 werd een vervangend directeur aangesteld.	Onze school ressorteert 
onder opleidingsvorm 3. Deze opleiding omvat zowel algemene sociale vorming (ASV) 
als beroepsgerichte vorming (BGV). 	

Onder deze opleidingsvorm verwelkomen wij jongeren uit het basisaanbod (vroeger 
type 1) en uit type 3 (gedrags- en/of emotionele problemen). 
Als opleiding kunnen de jongeren bij ons kiezen uit werkplaatsschrijnwerker, 
metselaar en grootkeukenmedewerker.  

Ons secundair onderwijs is gekenmerkt door aandacht voor 
de individuele leerling in haar manier van werken. Elke 
jongere wordt begeleid op zijn niveau en volgens zijn 
tempo. 
Hierbij leggen wij de nadruk op de jongere als individu en 
de jongere als lid van de maatschappij. 
De leerlingentelling van 1 februari 2016 resulteerde in 68 

leerlingen. Dit heeft negatieve  gevolgen voor het lesurenpakket en bijgevolg ook het 
aantal ambten en last but not least de werkingstoelagen.  

Op 31.12.2016 telde BuSo 51 leerlingen en 26 personeelsleden. 

 

3.3.1 Pedagogische	eenheden	
Op dit ogenblik beschikt de school over de volgende pedagogisch eenheden:  

- de observatiejaren ;  2/3 hout , 4/5 hout ; 2/3 bouw , 4/5 bouw ; 2 Groot 
keukenmedewerker (GKM) , 3 GKM en 4/5 GKM.  

Vier personeelsleden werden deeltijds of voltijds ter beschikking gesteld. 

 

3.3.2 Werkgroepen	
De werkgroepen die vorig jaar (2015-2016) werden opgericht zetten hun 
werkzaamheden verder.  

• De werkgroep communicatie gaf meerdere voorstellingen van onze school zowel 
binnen de organisatie ( andere diensten ) als er buiten met de bedoeling meer 
naamsbekendheid te genereren.  

• De werkgroep welbevinden organiseerde verschillende acties voor zowel 
leerlingen als personeel. Deze werden door iedereen fel gesmaakt.  

• De werkgroep doorlichting ging verder aan de slag met de ontwikkelingsdoelen 
voor het buitengewoon onderwijs. 
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Vanaf oktober 2016, met de directiewissel, zijn er 4 nieuwe werkgroepen aan de slag 
gegaan: 

• De werkgroep projecten, die zich vooral bezighoudt met het opstarten van leuke 
projecten in samenwerking met de leerlingen, het team en de externe partners. 

• De werkgroep beleid, die zich focust op het beleidvoerend vermogen van het 
team. 

• De werkgroep gezondheid, die aan de hand van allerlei actviteiten werkt aan de 
gezondheid van leerkrachten en leerlingen.  

• De werkgroep zorg, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met zorg en gezondheid op 
school. 

3.3.3 Nevenactiviteiten	
Onze opendeurdag ging door op 28 juni 2016. De activiteiten op die dag werden 
volgens de visie van het GOK-beleid georganiseerd. Er werden aan de bezoekers hapjes 
aangeboden vanuit verschillende culturen. Hiervoor werden verschillende ouders van 
onze leerlingen aangesproken die bereidwillig hun medewerking verleenden. Het werd 
onze meest succesvolle editie met een meer dan bevredigende opkomst en er werden vijf 
nieuwe leerlingen ingeschreven. 

Voor de jaarlijkse quiz werden 40 teams van 5 leden ingeschreven . De quiz wordt 
georganiseerd door de leerkrachten van de opleidingsfase maar ook de andere collega’s 
verlenen hun medewerking. De opbrengst van de quiz wordt gebruikt om  de 
meerdaagse  uitstap van alle tweede- en derdejaars te helpen financieren. Alle 
deelnemers reageerden laaiend enthousiast en ze kijken reeds uit naar de volgende 
editie. 

3.3.4 Uitstappen	
Elk schooljaar worden in de loop van de maand mei/ juni en/of september meerdaagse 
uitstappen georganiseerd per fase ( observatiefase , opleidingsfase of tweede en derde 
jaar en de kwalificatiefase of vierde en vijfde jaar ). Het gros van de gelden die nodig zijn 
voor deze uitstappen , wordt in de loop van het schooljaar gegenereerd uit verschillende 
acties en organisaties die de leerkrachten op touw zetten. 

De observatiefase heeft dit jaar een aantal uitstappen gedaan. 

De opleidingsfase ging einde schooljaar 2015-2016 op uitstap naar Pairi Daiza en in 
september 2016 naar het vakantiehuis Malperthuis in Westouter.  

De kwalificatiefase trok voor zes dagen naar Engeland met onder meer een bezoek aan 
de Costwolds en Londen. 
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4 Verbindende	partner	in	de	zorg	–	samen	voor	die	plek	binnen	de	
maatschappij		

Als partner in de sector van het VAPH en het onderwijs willen wij bijdragen aan een 
waardevolle toekomst voor onze kinderen en jongeren in begeleiding. Vandaar willen wij 
verder mee denken rond het toekomstige beleid en dit op een gestructureerde wijze.  

Hiervoor dienen zich verscheidene kanalen aan waarvan wij deel uit maken. Wij geven u 
hierna een overzicht : 

 

4.1 SOM	(de	Meerwaarde	van	Sociaal	Ondernemen)	

  

SOM is de federatie van sociale ondernemingen.  SOM verenigt, ondersteunt en 
vertegenwoordigt sociale ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg en een 
rechtvaardige sociale politiek.  Als werkgeversfederatie neemt SOM het op voor haar 
leden in het sociaal overleg, is ze de sectorale en intersectorale belangenverdediger van 
haar leden, en ondersteunt en stimuleert ze tenslotte voortdurend sociaal 
ondernemerschap.  SOM denkt steeds vooruitstrevend en werkt pluralistisch.  De som 
van de delen is de meerwaarde van sociaal ondernemen. 

 

4.2 ROG	(Regionaal	Overlegnetwerk	Gehandicaptenzorg)	
Per provincie moet een regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg (ROG) worden 
opgericht of, als dit er al is, aangepast worden aan het nieuwe Zorgregiebesluit.  De 
regionale overlegnetwerken zijn dus actief binnen de grenzen van de provincie maar voor 
Vlaams-Brabant behoort ook Brussel tot het werkingsgebied. 

De provincies hebben de opdracht om de werking van de ROG’s te stimuleren, te 
activeren en ze begeleiden in het bijzonder bij het registreren van zorgvragen en het 
bemiddelen.  Zij coördineren de werking van de ROG’s bij het uitvoeren van hun 
opdrachten inzake zorgafstemming en zorgplanning.  Zij stimuleren de betrokkenheid 
van de ROG-partners in de werkgroepen van de permanente cel en zij informeren de 
ROG-partner over de werkzaamheden hiervan. 

De provinciebesturen zorgen ook voor de logistieke, financiële en personele 
ondersteuning van de werking van de ROG’s en voor de huisvesting van het registratie- 
en coördinatiepunt. 

De provinciebesturen maken via twee vertegenwoordigers voor alle provincies deel uit 
van het adviesorgaan dat binnen het VAPH is opgericht: de Permanente Cel. 

Levenslust is één van de leden voor ROG Vlaams-Brabant omwille van onze vestiging in 
Halle-Vilvoorde/Vlaams-Brabant.  
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4.3 BROG	(Brussels	Regionaal	Overleg	Gehandicaptenzorg)	

 

Het BROG is het representatief overleg- en samenwerkingsorgaan van de 
Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en is 
ingebed binnen de Brusselse Welzijns- en GezondheidsRaad.  Het BROG is formeel 
vertegenwoordigd in het ROG Vlaams-Brabant en Brussel; dit conform het Besluit 
zorgregie goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 maart 2006.  Het ROG Vlaams-
Brabant en Brussel is collectief verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de 
processen van zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning. 

Het BROG stelt zich tot doel overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding 
te stimuleren binnen de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, de belangen te behartigen van de Nederlandstalige 
gehandicaptenzorg te Brussel (t.a.v. het gehandicaptenbeleid binnen de Vlaamse 
Gemeenschap),  het ondersteunen van het werkveld bij het opzetten van activiteiten en 
projecten die inspelen op specifieke noden en problemen van de doelgroep en het 
bevorderen van intersectorale samenwerking. 

Hierin is Levenslust vertegenwoordigd omwille van ons Huis in de Rij te Molenbeek. 

 

4.4 IROJ	(Intersectoraal	Regionaal	Overleg	Jeugdhulp)	
De kernopdracht van het IROJ is monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen 
regio.  Monitoren betekent het realiseren van de beleidscyclus: inventariseren, 
analyseren, remediëren, beleidsaanbevelingen formuleren en verbeteracties uitvoeren. 

Het IROJ is samengesteld uit cliëntvertegenwoordigers, sectorvertegenwoordigers uit de 
zes sectoren van integrale jeugdhulp, de intersectorale toegangspoort, de dienst voor 
pleegzorg, de kinderpsychiatrie, de jeugdmagistratuur, de provincie of VGC en een 
vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap.  In elke regio IJH (de vijf Vlaamse 
provincies en Brussel) is er een IROJ actief.  Zij staan in voor de uitvoering van de 
opdrachten IJH in de regio. 

Zowel voor Vlaams-Brabant als voor Brussel wordt SOM – werkgeversfederatie 
vertegenwoordigd door onze algemeen directeur.  

 

4.5 Intersectoraal	Zorgnetwerk	
In 2015 werden vanuit de Vlaamse overheid extra middelen in het vooruitzicht gesteld 
voor jongeren met een complexe meervoudige problematiek. Na een 5-tal bijeenkomsten 
werd een zorgnetwerk opgericht voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg waar in 
totaal 33 organisaties, waaronder Levenslust MFC, hun medewerking toe verleenden. 

De jongeren worden aan het intersectoraal netwerk toegewezen vanuit de integrale 
toegangspoort. Het netwerk engageert zich om voor 7 jongeren een traject op maat uit 
te werken en dit voor een periode van 7 jaar. Per jongere wordt bovenop de reguliere 
subsidiëring een bedrag van max. 75.000 euro voorzien per jaar. Belangrijk aspect is dat 
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de hulpverlening zich via een netwerk rond deze jongeren organiseert en zich hierbij 
maximaal aanpast aan de jongere en zijn context (en niet omgekeerd).  

Intussen zijn 6 jongeren met een complexe meervoudige problematiek naar het 
zorgnetwerk verwezen. Voor één van deze jongeren, die meerdere jaren in ons MFC 
verbleef, waren we betrokken in de contactgroep. 

Verder zijn we als voorziening betrokken binnen het zorgnetwerk Antwerpen voor een 
oud-bewoner. 

  

4.6 Overleg	minderjarigen	
Dit is een overlegorgaan tussen minderjarigenvoorzieningen   uit de provincie Vlaams-
Brabant die werken met jongeren met een beperking (gesubsidieerd vanuit het VAPH). 
 Dit orgaan komt ongeveer om de 6 weken samen.  

 

4.7 Samenwerkingsovereenkomst	k-ADO	
In 2016 werden hernieuwde contacten gelegd tussen UZ Leuven – Heilig hart Leuven en 
AZ Diest om samen met een aantal zorgpartners de mogelijkheid tot omzetting van 
somatische bedden naar dagplaatsen kinder- en jeugdpsychiatrie te onderzoeken. Na 
enkele vergaderingen werd een ontwerp-overeenkomst opgesteld waarbij MFC Levenslust 
betrokken partner zou worden met UZ Leuven en nog 6 andere partners voor 12 
plaatsen. Een dossier werd ingediend bij de toezichthoudende overheid. 

 

4.8 VOOP	
VOOP vzw – Vlaams Onderwijs Overlegplatform – is een koepel die 21 scholen in 
Vlaanderen groepeert gaande van basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), over 
secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) tot volwassenenonderwijs. 

Al deze scholen (op één uitzondering na) behoren tot het vrij gesubsidieerd niet-
confessioneel onderwijs. De koepel VOOP vzw valt samen met andere koepels als de 
Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische 
Emancipatorische Methodescholen) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, 
Islamitische (…) scholen onder één net, namelijk het vrij gesubsidieerd net. 

 

4.9 Interne	startersdagen	(29-30-31/08/2016)	
Dit werd voor de eerste keer sinds het bestaan van levenslust op deze manier 
georganiseerd. De bedoeling is om alle medewerkers bij de start van het nieuwe 
schooljaar belangrijke info mee te geven en samen na te denken over onze rol binnen 
het zorglandschap. Dit werd door de aanwezige medewerkers zeer sterk gesmaakt. 
Bijgevolg zal dit jaarlijks wederkeren. Dit geeft de medewerkers de mogelijkheid samen 
de leefgroep vorm te geven vooraleer de jongeren werkelijk binnen komen na de 
vakantie.  
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Terwijl het overgrote deel van het personeel de startersdagen bijwoonden, trok een 
delegatie met een aantal kinderen op 29, 30 & 31 augustus 2016 op kamp. Men koos 
ervoor om naar Vielsalm te gaan daar deze omgeving goed gekend is.  Daar kunnen de 
kinderen en jongeren crossen in de bossen en zoveel lawaai maken als ze maar willen.  
Zo gezegd, zo gedaan, vertrokken zij op 29/08/16 met 35 deelnemers richting Vielsalm. 

Het team van autonoomwonen werd goed geholpen door de bewoners die in autonoom 
wonen zitten. Deze monitoren kregen elk 5 deelnemers toegewezen en zorgden er ook 
voor dat het groepje samen bleef om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. 
Spel zonder grenzen, sporten, wandeltochten en prachtige kampen bouwen op zoek naar 
Marie-Salm. De laatste avond konden de deelnemers die echt een attest van “De proef 
van durf “ wilden behalen,  zich inschrijven. 13 deelnemers vonden het spannend om in 
groepjes van 4 of 3 of 2 en zelfs eentje helemaal alleen de uitdaging aan te gaan. Deze 
deelnemers kregen dan ook een attest uit Vielsalm! Elke avond werd ook afgesloten met 
een gezellig kampvuur;  de jongste kampdeelnemers zochten knuffels en aandacht bij de 
monitoren. 

Voor onze monitoren was het een heel leerrijke ervaring! Zij begrijpen al een heel stuk 
beter wat het is om even opvoed(st)er te zijn.  Ze stonden er midden in en snappen nu 
dat het geen gemakkelijke job is om iedereen betrokken te houden en elke bewoner 
evenveel aandacht te geven.  Kortom,  ze deden het uitstekend;  vele handen maakten 
het werk veel lichter.  
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5 Vermaatschappelijking	van	de	zorg	–	de	kracht	van	het	
engagement…	

Om als organisatie optimale zorg- en hulpverlening te kunnen aanbieden zijn de 
toegekende middelen alleen onvoldoende toereikend om te voorzien in de noden van 
onze gebruikers. Daarom zijn wij onze externe partners enorm dankbaar voor hun 
bijdrage aan onze werking. Wij geven u graag een overzicht voor 2016: 

 

5.1 Fondsenwerving		
Tijdens het jaar 2016 konden we opnieuw rekenen op heel wat partners: 

- AG Insurance met een gift nieuw dak Blok B 
- Allianz met de tweede “Caring Day” met 100 vrijwilligers + gift nieuwe TV-

toestellen 
- UPS met een teambuilding van directie- en kaderleden + gift kinderboerderij 
- Gift van Rotary Herne voor de kinderboerderij 
- 41 Club Halle 
- BNP Fortis 
- Lions Club Halle 
- Vereniging Ernest De Craene vzw 
- Onze trouwe en vaste individuele giften 

 

5.2 Gemeente	Lennik	
We voerden in 2016 verdere constructieve gesprekken met de gemeente Lennik rond 
onze toekomstige bouwplannen. Een bouwaanvraag werd in 2016 ingediend en bijgevolg 
werd de procedure in dit kader aangevat.   

 

5.3 Welzijnskoepel	Noord-West	Brabant	
De welzijnskoepel verbindt 27 OCMW’s uit Vlaams-Brabant in hun werking. Graag 
wensen zij bij te dragen aan het welzijn van onze 18-plussers. Samen met de provincie 
Vlaams-Brabant hebben wij ons project rond autonoom wonen zeer concreet kunnen 
uitbouwen via de aankoop van 2 woonstudio’s en de daaraan verbonden begeleiding. In 
2016 hebben we deze werking vooral geëvalueerd en bijgestuurd. 

 

5.4 OCMW	Dilbeek	en	SVK	De	Woonkoepel	
Na de nodige onderhandelingen zijn wij erin geslaagd overeenkomsten te sluiten met 
enerzijds OCMW Dilbeek en de Woonkoepel en anderzijds het OCMW van Ninove.  
Hierdoor zullen in totaal 3 studio’s ter beschikking worden gesteld van onze jongeren. Dit 
betekent, na het studiowonen op ons domein in de eerste fase, de officiële start van de 
tweede fase van autonoom wonen met name buiten het domein maar nog steeds onder 
begeleiding van het team autonoom wonen.  
Dergelijke krachtige samenwerking tussen deze verschillende zorgpartners zal de 
weerbaarheid van onze jongeren alleen maar doen toenemen. 
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5.5 Politiezone	Pajottenland	
Gezien wij zeer veel aandacht wensen te schenken aan een menswaardige zorg-en 
hulpverlening vinden wij een constructieve samenwerking met de politiezone 
Pajottenland zeer essentieel. Communicatie en transparantie zijn twee kernbegrippen in 
onze relatie. We zijn dan ook zeer blij met de inzet van een wijkagent voor onze 
organisatie. Betrokkene kent onze werking en gevoeligheden zeer goed . Dit maakt het 
ontmijnen van mogelijke conflicten vaak makkelijker. De personele ruimte die door de 
zonechef wordt gecreëerd voor onze organisatie is van zeer grote waarde. Om dit te 
verstevigen werd er op regelmatige basis samengezeten om onze werkingen bij te sturen 
en beter op elkaar af te stemmen.  

Bovendien vond in april 2016 een grote drugscontrole plaats in onze BuSO-school. Deze 
verliep zeer vlot en had vooral een preventief ontradend karakter. Er werd nadien naar 
leerlingen, personeel en context zeer open gecommuniceerd over deze actie. 

Tot slot grepen wij deze actie aan om binnen de verschillende units aan de slag te gaan 
rond het thema drugs- en alcohol beleid. 

 

5.6 Levenslust	vzw	ontmoet	de	buurt	
Er werd beslist dit 2-jaarlijks te organiseren. Bijgevolg zal dit opnieuw worden opgestart 
in 2017. 

 
 
  

5.7 Beeldenstorm	
Beeldenstorm wil een bijdrage leveren aan de integratie van kunst en cultuur in de 
samenleving, met specifieke aandacht voor kansarme milieus. Beeldenstorm tracht 
kruisbestuivingen tussen verschillende kunstvormen te provoceren en begeeft zich 
daardoor zowel op het terrein van de kunsteducatie als van het sociaal-artistieke. Ook 
sociale economie projecten krijgen vaste grond in de werking van Beeldenstorm.  

Beeldenstorm is al een hele tijd een structurele partner van Levenslust MFC.  

Enkele workshops tijdens de vakantie, georganiseerd door Beeldenstorm in Levenslust:  

- Herstvakantie : 

3 dagen van 10-16u : 10 deelnemers 
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- Kerstvakantie: 

Thema : Superkrachten,	magie	en	goochelaars'	:	3 dagen van 10-16u: 10 deelnemers 

 

- Paasvakantie  

Thema: Dieren : 3 dagen van 10-16u : 10 deelnemers  

Daarnaast  structurele werkingen doorheen het schooljaar, georganiseerd door 
Beeldenstorm te Anderlecht: 

- Crea Namiddag : 

Wanneer? Woensdag van 13.30 – 16.30u  

Doelgroep: lagere school 

- Multi media  

Wanneer? Iedere maandag van 18-21u 

Doelgroep: secundair 

Met deze flyer als resultaat… 

 

- Naaiatelier: 

Wanneer? Iedere maandag van 18-21u 

Doelgroep: secundair 

 

5.8 Project	Erasmus+	
In de paasvakantie 2016 gingen wij voor 10 dagen met 10 jongeren naar Roemenië  . Dit 
in het kader van een JINT uitwisselingsproject met drie landen . Dankzij de subsidies was 
dit voor ons haalbaar en een enorme ervaring voor onze jongeren. 
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In het kader  van Erasmus + namen we ook deel aan  een  project lopende  over twee 
jaar  “KEY ACTION 1” met de  Nederlandse partner IDEA International Debate Education 
Association .  

 

5.9 Europese	projecten	

5.9.1 Friends	without	borders	
We blijven uitwisselingsprojecten organiseren, genaamd “Friends Without Borders”! In 
2016 gingen we voor het eerst Trilateraal! “Bulgarije – Roemenië – België”. Deze 
projecten blijven tot doel hebben onze jongeren andere culturen en andere mensen te 
leren kennen buiten onze landsgrenzen. We hopen hen op die manier inzicht te helpen 
verwerven in hoe Europa en de rest van de wereld er uitzien, met als groot voordeel dat 
we dankzij onze uitwisselingspartner in Roemenië hieraan een extra dimensie kunnen 
geven.  
Onze vaak kansarme jongeren kunnen we meegeven dat ze, ondanks alles, hun leven 
zelf zullen moeten in handen nemen en in vergelijking met onze Roemeense vrienden 
alvast veel grotere slaagkansen hebben.  
De ontmoeting met deze andere culturen, gewoonten en gebruiken werkt stimulerend in 
alle richtingen. We zien ook dat inzicht in pedagogisch handelen van onze collega ’s in 
ons partnerland, een kruisbestuiving ondergaat. Bovendien bouwen we elk jaar verder 
aan sociale contacten, vaardigheden als het leren opkomen voor een eigen mening en 
andere actuele thema ’s die niet altijd even makkelijk bespreekbaar zijn. We ondervinden 
dat deze continuïteit tot meer zelfzekerheid leidt bij onze deelnemers. Het is een zeer 
intensief project, waarbij voorafgaandelijk zeer duidelijke doelstellingen geformuleerd 
worden. Het is niet zomaar een uitstapje maar een project met een duidelijk afgesproken 
programma, waarbij één van de voornaamste doelstellingen er in bestaat dat alle 
deelnemers maximaal participeren en interageren. 
 

5.9.2 Europees parlement 
Op 29/11/2016 zaten 2 bewoners van Autonoom wonen, op het debatforum in het 
Europese Parlement. Binnen het traject dat wij bewandelen, proberen we jongeren die 18 
jaar worden, te begeleiden om in de maatschappij te stappen.  
Een probleem waarvoor we met autonoom wonen vanuit levenslust een oplossing 
trachten te vinden, maar de oplossing ligt in structurele veranderingen, vooral via 
politieke wil.  
Deze jongerengroep behoort hierdoor tot de kansengroepen, binnen Europa. Waar 
zowel op regionaal, nationaal als Europees vlak verandering in moet komen!  
Dit is de Key Message die op 29/11 door de  jongerenafgevaardigde van MFC Levenslust 
en voor  België werd gebracht, als jongere "with fewer opportunities": ”Help ons een 
plaats te krijgen, binnen de maatschappij en ons verhaal te horen.”  
Naast E. en A. brachten jongeren en begeleiders uit 17 andere Europese landen hun Key 
Messages over, aan Europese parlementsleden, commissieleden en vertegenwoordigers.  
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6 Levenslust	richting	20-20	
Vandaag innovatief ondernemen door te investeren in 
het transparant en respectvol bouwen aan een zorgzame 
toekomst resulteert in rendement tegen 2020 

 

Fundamentele vernieuwingen vragen tijd… 

5 topprioriteiten 2016-2020: 

 

6.1 Transparante	communicatie	
Als grootste KMO kan onze communicatie zeker beter en transparanter. Intern werken 
we hier volop aan door middel van permanente bijsturing en evaluatie.  

Extern vinden we de kracht om zeer transparant te communiceren onder de vorm van 
een nieuwe website, bewegwijzering, vernieuwde brochure, buurtontmoetingsdag, 
opstart “flanders sinergy”,  … 

Tot slot zullen we ons binnen de zorgsector meer gaan profileren als deskundige in een 
aantal zeer duidelijk afgebakende deelfacetten. 

 

6.2 Bouwen	aan	een	zorgzame	toekomst	
Als VAPH-voorziening hebben we belangrijke infrastructurele noden. Vandaar krijgen 
grote bouwplannen concreet vorm zoals een nieuw administratief centrum, renovatie 
internaat ’72, renovatiewerken blokken, bestemmingswijziging kasteel, mogelijke 
functie-uitbreiding kinderboerderij, het optimaliseren via het decentraliseren van het 
zorgaanbod. Dit alles zal slechts mogelijk zijn wanneer wij zo efficiënt mogelijk beroep 
doen op alle mogelijke vormen van subsidiëring en sponsoring.  

 

6.3 Innovatief	ondernemerschap	
Uitdagingen in het kader van de beheersovereenkomst, registratie van de punten, de 
rechtstreekse gevolgen van het flexibel inzetten van modules,  impact van de 
persoonsvolgende financiering en het M-decreet komen op ons af en zullen we op 
innovatieve manier moeten mee omgaan om er als sterke zorgpartner te staan en de 
noodzakelijke personeelsbezetting en omkadering te kunnen garanderen tegen 2020. 

 

6.4 Toekomstige	zorg	op	maat	
Het flexibel inzetten van de verschillende modules binnen het MFC-verhaal wordt 
essentieel. Daarnaast zullen wij extra inzetten op het betrekken van de context bij de 
uitbouw van het zorgtraject van de jongere. 
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De invulling van ‘crisisopvang’ moet worden herbekeken. Dit ligt een stuk buiten onze 
bevoegdheid maar we zullen de verantwoordelijkheid nemen dit aan te kaarten daar 
waar het moet. Het brood-bed-bad principe doet onze jongeren in crisis echt tekort. 

Beide scholen zullen de impact van enerzijds het M-decreet en anderzijds de invoering 
van type 9 op hun werking verder analyseren en op een inventieve, creatieve, 
gespecialiseerde manier de meerwaarde moeten blijven bewaken in het onderwijs.  

De impact hiervan op personeelsinzet, middelen, logistieke ondersteuning is immens en 
onvoldoende duidelijk op dit ogenblik. 

 

6.5 Respectvol	bouwen	aan	die	toekomst	
Het uitdragen van een geweldloos beleid blijft één van onze topprioriteiten. We merken 
toch wel een toename van geweld en een stijging van agressie. Hieraan zullen we de 
komende periode zeer intensief werken via verdere infrastructurele ingrepen, omkadering 
van het domein, tools voor het personeel, een personeelsbeleid op maat, te hanteren 
procedures bij grens overschrijdend gedrag in het kader van welzijn, opzetten van 
samenwerkingsverbanden met andere voorzieningen om de lasten te delen, evaluatie 
leefgroepsamenstelling, onderzoek naar integratie nachtploeg binnen de verschillende 
teams, uitwerking visietekst en gepaste opleiding in het kader van geweldloos beleid,... 

 

 

	


