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WOORD VOORAF  

 

2018… Een permanente evenwichtsoefening… 

 

Hoe balanceren wij op de welzijnskoord tussen sociaal ondernemerschap en de beste zorg 

voor cliënt en medewerker?  

Dit blijft een constante bezorgdheid in de verdere modernisering van onze organisatie. We 

beseffen dat de weg nog lang is en af en toe een hobbelig parcours zal kennen maar het 

is zeer duidelijk… de wil is absoluut aanwezig! 

Het jaarverslag 2018 is een mooie weerspiegeling van de concrete uitvoering van deze 

principes.  

Er worden topprestaties verwacht de komende jaren in de sector van kinderen en jongeren 

met een beperking. Dit kan je alleen maar realiseren wanneer je dagdagelijks wordt 

begeleid en ondersteund door de meest professionele ploeg.  

Een ploeg die zal scoren door het belang van “samenwerken” prioriteit te geven. 

Om dit “samenwerken” alle kansen te geven, zijn er heel wat hulpmiddelen nodig! 

In eerste instantie, “koken kost geld”. Zonder de subsidiërende overheden kunnen we 

onmogelijk een kwaliteitsvolle maar vooral een zorg op maat aanbieden waarbij iedere 

jongere dezelfde kansen krijgt en verdient.  

Namens Levenslust dank ik dan ook het Vlaams Agentschap voor personen met een 

Handicap (VAPH) en het departement onderwijs voor hun ondersteuning en het bieden van 

de noodzakelijke (financiële) middelen, naast alle interne en externe partners en sponsors.  

Vervolgens heb je ook degelijk materiaal nodig. De geplande infrastructuurwerken zijn dan 

ook onontbeerlijk om onze toekomst in de zorg te kunnen garanderen.  

Daarnaast zal het succes van onze prestaties afhangen van een degelijk begeleidingsteam. 

Mijn bijzondere appreciatie gaat in deze uit naar de voorzitter en de leden van de Raad 

van Bestuur en algemene vergadering voor hun intense samenwerking en hun geloof in dit 

project.  

Tot slot heb je vooral een ploeg nodig die er ieder moment staat en blijft geloven in het 

overwinnen van alle mogelijke obstakels en bereid is ten volle te gaan voor een mooie 

podiumplaats in het zorglandschap.  

Mensen die andere mensen overtuigen van het belang van onze manier van werken! 

Mensen dit bereid zijn om te luisteren naar elkaar… 
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Een welgemeende dank aan alle medewerkers van Levenslust vzw. Jullie zijn een 

buitengewoon team dat alleen maar wil gaan voor het allerbeste voor onze kinderen en 

jongeren, vol passie en inleving!   

 

Tot slot wens ik u allen veel leesplezier! 

 

Else De Wachter 

Algemeen directeur Levenslust vzw  

Juni 2019 
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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 31.12.2018 als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  Caroline ANDRIES   

Ondervoorzitter:  Norbert VANDEVORST   

Secretaris:  Ingeburg DIGNEFFE   

Penningmeester: Rudi NEES   

Leden:   Hugo DE HAES 

Sofie DRAECK        

    Robert DUMAREY   

    Eric GARDINAEL  

    Bob GEBRUERS  
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Dirk GEERAERTS 

    Theo KLEYNEN   

    Guy MEYNS 

    Christiane SAMAEY   

    Bart VAN DEN STEEN  

    Marc VAN MARCKE  

 

Aantal zittingen in 2018: 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 31.12.2018: 

Voorzitter:  Caroline ANDRIES   

Ondervoorzitter:  Norbert VANDEVORST   

Secretaris:  Ingeburg DIGNEFFE   

Penningmeester: Rudi NEES   

Leden:   Dirk GEERAERTS 

    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 in 2018: 8 

 

 

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 samengesteld uit de directie, aangevuld met de secretaris. Bijgevolg telde de 

staf op 31.12.2018 in totaal maximum 9 leden.   
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Samenstelling op 31 december 2018: 

 

- Else De Wachter:  Algemeen directeur 

- Herwig Van Laar:  directeur  

- Bea Verbeeck:  medisch directeur MFC 

- Filip Helleputte:  schooldirecteur BuSO 

- Stefan De Kock:  halftijds directeur BuBaO 

- Leen Decordier:  halftijds directeur BuBaO 

- Patrick Verelst:  directeur beheer 

- Jo Torbeyns:   directeur zorg  

- Herman Smeuninx:  secretaris 

 

Aantal zittingen in 2018: 30 

 

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. 

Deze is als volgt samengesteld op 31.12.2018: 

 

            WERKNEMERSAFVAARDIGING                       WERKGEVERSAFVAARDIGING 

 

 Effectieven:                                                

 Pieter Cardoen Else De Wachter (voorzitter)  

 Ann Pincket Herwig Van Laar (ondervoorzitter) 

 Koen De Cock Stefan De Kock 

 Geert De Moyter Filip Helleputte                                         

 Erik Vandeneuker Patrick Verelst 

 Kristel Dedapper Jo Torbeyns       

  

Plaatsvervangers: 

 

 Binke Van Cauter   

 Frieda Van den Hove 

 Dirk Zonnekein 

   

 KADER:  

 Effectief: 

 Saskia Melis  

 

 Plaatsvervanger: 

 Sofie De Braeckenier 

 

Aantal zittingen in 2018: 9 

 

1.4 Comité Preventie en Bescherming op het Werk 
Samenstelling op 31.12.2018:  

WERKNEMERSAFVAARDIGING                        WERKGEVERSAFVAARDIGING 

  Effectieven:                                                                                                   

  Kristof Eens  Else De Wachter (voorzitter) 

  Patrick De Jonge Stefan De Kock (ondervoorzitter)   

  Geert De Moyter Bea Verbeeck 
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  Saskia Melis  Patrick Verelst 

  Koen De Cock  Filip Helleputte                                                          

  Sofie De Braeckenier Jo Torbeyns  

 

                                                                   

  Plaatsvervangers:                                         Plaatsvervangers:  

  Binke Van Cauter Leen Decordier      

  Karen Paul Herwig Van Laar    

  Erik Vandenneuker 

                                    

   

Aantal zittingen in 2018: 9 

 

1.5 Syndicale delegaties 
In levenslust vzw is een syndicale delegatie aanwezig, op 31 december 2018 samengesteld 

als volgt: 

  BBTK:    

 

 

   Effectieven:   

    Kristof Eens  

    Bart Van den Steen 

    Sofie Draeck 

        

 

   Plaatsvervangers: 

    Frieda Van den Hove  

                                      Stijn Timmermans 

    Pieter Cardoen  

 

 

 LBC: 

 

 

   Effectief: 

 

 Patrick De Jonge 

    Sofie De Braeckenier 

 

          

In 2018 werd de toepassing en de inhoud van de geldende CAO bediscussieerd, samen 

met de wijzigingen in het zorglandschap met directe impact op onze interne werking.  
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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 31.12.2017 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  

 



Jaarverslag Levenslust vzw – 2018 (opgemaakt juni 2019) Pagina 13 
 

2.2 Personeelssamenstelling op 31 december 2018 

2.2.1 Het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) 

BuBaO Levenslust telde 50 personeelsleden op 31.12.2018. 

2.2.2 Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSo) 

BuSo Levenslust telde 26 personeelsleden op 31.12.2018. 

2.2.3 Het Multi Functioneel Centrum (MFC) 

Het MFC wordt onderverdeeld in 8 sectoren, elkeen met zijn specifieke bevoegdheden: 

 Opvoedkundige dienst:  120 

 Administratieve dienst:  7 

 Dienst klein onderhoud: 25 

 Dienst groot onderhoud:  6 

 Verpleegdienst:   8 

 Sociale dienst:   8 

 Paramedische dienst: 5 

 Psychologische dienst: 8 

 

 

In totaal hadden 180 medewerkers een contract van onbepaalde duur en 16 medewerkers 

een contract bepaalde duur. 

 

2.3 Opleidingen personeel 

2.3.1 BuSO 

Het administratief personeel volgde de opvolgingsopleidingen rond schooladministratie en 

verwerking klassenraden. 

Voor het leerkrachtenkorps lag de focus in 2018 op het volgen van de opleidingen rond de 

nieuwe systematiek van Doorlichting 2.0. Deze opleidingen werden ingericht in nauwe 

samenwerking met de koepel.   

 

sectoren

opvoedkundige dienst

administratieve dienst

dienst klein onderhoud

dienst groot onderhoud

verpleegdienst

sociale dienst

paramedische dienst

psychologische dienst
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In de BuSo-school werden volgende opleidingen gevolgd : 

 

INFORMAT :  

Deze bestond uit 2 luiken : elektronische leerlingenadministratie en elektronische 

personeelsadministratie  

 

VCA : 

Opleiding rond veiligheid 

 

LSCI :  

Omgaan met jongeren in conflictsituaties 

 

 

2.3.2 BuBaO: 

 

Met een beperkt opleidingsbudget pogen we zoveel mogelijk nuttige opleidingen te 

realiseren. Dit kan in de vorm van een individuele opleiding of een groepsopleiding op een 

studiedag. Ongeveer driemaandelijks wisselen we onze ervaringen uit op onze personeels- 

werkvergaderingen. Zo verruimen we de individuele opleidingen en komen we van elkaar 

ook te weten welke opleidingen zinvol zijn, welke minder of helemaal niet. 

 

In 2018 kwamen volgende opleidingen aan bod: 

 

- 3 maandelijks kwamen de PTV-technieken aan bod. In januari, april en november 

ging dit om het opfrissen van de technieken en de bedoeling van PTV-technieken, 

in september gaven we nieuwe collega’s een introductie.  

- Enkele collega’s verdiepten zich in seksuele opvoeding voor jonge kinderen. 

- Anderen studeerden bij voor muzische vorming in combinatie met techniek. 

- Eén collega leerde bij over rekenen en automatisatie en leerde ook bij over straffen 

en belonen. 

- Eén collega ergo studeerde bij in kinderyoga en ging aan de slag met de 

schrijfdansopleiding.  

 

 
- We hadden 2 pedagogische studiedagen met het team. De eerste had als thema 

‘vertrouwen’ en werd opgevat als een teambuilding. De tweede ging over inspectie 

2.0 en het vlaggensysteem voor grensoverschrijdend gedrag. 

- De leerkrachten KGD en NCZ gingen naar hun respectieve opleidingsdagen. 

- 2 LO-leerkrachten vervolmaakten de opvolgingscursus voor buschauffeurs. 

 

Administratief kregen we opleiding in het boekhoudprogramma Exact en kregen we een 

opleiding ‘vaste benoemingen’ van het ministerie van onderwijs. 
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2.3.3 MFC 

 
Vanuit het MFC werden verschillende opleidingen en studiedagen extern en intern 

bijgewoond vanuit verschillende diensten rond een grote verscheidenheid aan thema’s. 

 

In 2018 werd verder gewerkt met de maandelijkse vergaderingen van de 'kartrekkers' uit 

alle units om de inzichten van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit vanuit theorie naar 

de praktijk te vertalen. Twee psychologen konden dit jaar de jaaropleiding Geweldloos 

Verzet/Nieuwe Autoriteit aan de VUB volgen en afronden. Zij deelden hun verworven 

inzichten met de kartrekkers- groep. 

Drie maal per jaar neemt één van de leidende psychologen deel aan een regionale 

intervisiegroep om ervaringen met de implementatie van Geweldloos Verzet/ Nieuwe 

Autoriteit te delen en van mekaar te leren.  

 

Voor wat betreft het beter kunnen afstemmen op de (soms geblokkeerde) ontwikkeling van 

de kinderen en jongeren werd in 2018 de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (Dosen) in 

de meeste units geïntroduceerd. Dit instrument helpt begeleiders om datgene wat kinderen 

en jongeren 'kunnen' en 'aankunnen' te onderscheiden en om gepast in te spelen op de 

(stagnerende) ontwikkelingsgebieden.   

 

Beide benaderingen zijn bovendien ondersteunend bij preventie van geweld. De nadruk 

ligt op het voorkomen van (zinloze) escalaties, zonder evenwel te vervallen in vervaging 

van normen en wetteloosheid.  

 

Enkele andere opleidingen:  

- brandpreventie PIVO 

     - opleidingen gevolgd bij ACERTA (personeelsadministratie)  en SOFTWEL    

       (bewonersadministratie) 

 - opleidingen gevolgd bij de werkgeverskoepel SOM 

- vormingsreeks nieuwe medewerkers  

- vorming WG seksualiteit, WG drugsbeleid 

- interne vorming “hechting en mentalisering” 

- externe coaching directieleden 

- langdurige opleidingen NVR (2 psychologen), therapie-opleiding (sociaal assistent en     

  psycholoog) 

- opleiding “bevrijdings- en teamtechnieken” in alle units 

- ICT-opleiding (ICT-medewerker) 

- Externe studiedagen vanuit vakverenigingen en opleidingscentra 

  

In totaal werd 18728,69 € gespendeerd aan opleidingen en andere vormingen. 

 

2.4 Loonadministratie 
Het MFC werkte in 2018 met het loonadministratiepakket Connect van Acerta.  

2.5 Arbeidsongevallen 
In 2018 deden zich  39 arbeidsongevallen voor.  
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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 

gefinaliseerd in 2017; 

 
 

 

 

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

GlobaalPreventiePlan (GPP) 

 Eveneens in samenwerking met SPMT-ARISTA werd de RSA psycho-sociaal 

aangepakt en afgewerkt met een oplijsting van de dringendste items over alle 

entiteiten heen; 

 Aanzet gegeven bij het personeel om samen met het personeel een stappenplan op 

te zetten dat voortvloeit uit de psychosociale RA. 

 Updating van de brand- en evacuatie-instructies voor het MFC en bijhorende globale 

opleiding/ infomomenten voor alle personeelsleden, gespreid over diverse 

momenten. 

 Effectieve uitvoering van 2 onaangekondigde evacuatie oefeningen, dit met de 

nodige ondersteuning en evaluatie met de brandweer commandant.  

 

2.6.3 Divers 

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. 

In functie van enerzijds de geplande opstart van het bouwproject met B&R en anderzijds 

de voorgenomen renovatiewerken van het gebouw ‘internaat ‘72’ werden een aantal 

vergaderingen gehouden in functie van de veiligheid en dit met de diverse actoren; 
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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. 

Al deze aspecten brachten ons opnieuw een stapje verder in het veiliger maken van onze 

infrastructuur wat iedereen ten goede komt. 

Vervanging van de huidige preventieadviseur Niveau II, door een preventieadviseur, die 

niet nieuw is aan ons MFC, maar reeds langer in dienst is, wat de overdracht iets vlotter 

maakt. 
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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 Inleiding 

 
De kinderen en jongeren in Levenslust variëren in leeftijd tussen 6 en 25 jaar en maken 

gebruik van een of meer van de aangeboden modules omwille van een licht verstandelijke 

beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen. 

 

Bij de opname wordt de Individuele Dienstverlenings- Overeenkomst (IDO) afgesloten, 

waarbij vastgelegd wordt welke modules zullen worden ingezet en binnen welke tijdspanne. 

 

Daarnaast wordt voor elk kind/jongere een handelingsplan opgemaakt waarin, in overleg 

met kind/jongere, ouders of wettelijk vertegenwoordigers en desgevallend 

jeugdrechtbank, aangegeven wordt hoe de samenwerking concreet zal worden aangepakt 

en hoe afgesproken doelstellingen zullen worden nagestreefd. Dit handelingsplan wordt 

jaarlijks bijgestuurd en tussentijds geëvalueerd. Bij de opname wordt voor elk kind/jongere 

een zorgcoördinator aangesteld die gedurende het volledige zorgtraject een overzicht 

behoudt op de trajectwijzigingen en vanuit een meta- positie aandacht heeft voor de 

coherentie van de geboden zorg. 

 

 

3.1.2 Werking- structuur 

 
In 14 units wordt de zorg georganiseerd op maat van elk kind/jongere. Per unit of per twee 

units is een unitverantwoordelijke belast met de organisatie van de aangepaste werking. 

Hij/zij staat in voor de opmaak van het werkrooster, de kwaliteit van de dagelijkse zorg, 

de coaching op de werkvloer van de begeleiders. Het team van begeleiders wordt 

bijgestaan door een teamcoach (procesondersteuning en individuele coaching), een 

halftijds psycholoog (eindverantwoordelijk voor de zorg) en een halftijdse 

contextbegeleider.  

 

 

Een gemoduleerde en flexibele werking: 

 
Verblijf: wordt in 14 units aangeboden, de kinderen/jongeren verblijven twee, drie, vijf of 
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zeven nachten in de unit. Voor-  en na de schooltijd staan professionele begeleiders in voor 

het bieden van gepaste zorg. Er wordt aandacht gegeven aan gezonde voeding, al dan niet 

komende uit de centrale keuken of in de unit samen met de kinderen en jongeren bereid.  

Naast begeleiding bij schoolwerk wordt, in overleg met de kinderen en jongeren, voorzien 

in een minder- of meer gestructureerde vrijetijdsinvulling. Sport, spel, multimedia, externe 

activiteiten, individueel of in groep- zo veel mogelijk afgestemd op de noden van de 

kinderen/jongeren. 

Hygiëne en kledij krijgen gepaste aandacht. 

 

Ambulante en/of mobiele begeleiding: unitbegeleiders, psychologen en contextbegeleiders 

stemmen af op de begeleidingsnoden van ouders en ruimere context tijdens het verblijf 

van de jongere. Begeleidingsgesprekken kunnen plaats vinden op de campus van 

Levenslust of in de thuisomgeving. Kinderen, jongeren en/of hun context kunnen 

bovendien ambulant of mobiel begeleid worden, in een overgangsfase (bijvoorbeeld 

terugkeer naar huis of traject naar zelfstandig wonen), of wanneer de ambulante of mobiele 

begeleiding op zich volstaat als hulpverlening. 

 

Dagopvang (schoolaanvullende dagbesteding): ouders en kinderen die enkel voor- of na 

schooltijd een ondersteuningsvraag hebben (vb. voor huiswerkbegeleiding of beperkte 

begeleidingsnood) kunnen eveneens gebruik maken van de professionele omkadering van 

de units.  

 

Dagbesteding: drie vormen van dagwerking  bieden gedifferentieerde zorg voor jongeren 

die (tijdelijk) geen school (kunnen) volgen.  

OkiOki ondersteunt jongeren in een hersteltraject bij kortdurende schorsingen uit scholen. 

De begeleiders in deze werking onderhouden nauwe contacten met de scholen van de 

jongeren, zodat tijdens de schorsingen schoolwerk bijgehouden wordt en er tevens 

herstelgericht gewerkt wordt aan een kwalitatieve terugkeer naar de school. In 2018 werd 

nog meer ingezet op preventieve werking, wat mogelijk is door de intensieve 

samenwerking met de diverse scholen. 

 

De Bakermat biedt langer lopende trajecten aan voor jongeren die een gedeeltelijk of 

volledig parcours buiten een schoolcontext nodig hebben. Deze werking staat open voor 

jongeren die in Levenslust verblijven, maar ook voor andere jongeren (met minstens een 

vermoeden van handicap). 

 

De Boerderij is voor kinderen en jongeren een toevlucht waar contact met dieren, 

regelmaat en individuele, gemedieerde, aandacht mogelijk zijn. 

In 2018 stemden deze drie dagwerkingen hun aanbod verder op mekaar af zodat nog meer 

individueel aangepaste trajecten voor jongeren mogelijk werden. Jongeren kunnen 

terugvallen op de mix van de drie werkingen, waardoor vb. langdurig niet- school(-

omgevings-)vatbare jongeren toch ook schoolwerk kunnen bijhouden.  

 

Therapie: kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een beperkt intern aanbod aan 

Ergotherapie, Logopedie, Psychotherapie. Jongeren worden voor psychotherapie in contact 

gebracht met externe diensten wanneer het doorlopen van therapie na hun verblijf in 

Levenslust aangewezen is. 

De medische zorg wordt gerealiseerd door het team van verpleegkundigen, tandarts, 

huisarts en psychiater die aan de voorziening verbonden zijn. 
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Toegankelijkheid: 

Niet- Rechtstreeks Toegankelijk (NRTH): Via Insisto worden kinderen en jongeren naar 

Levenslust verwezen door de Jeugdhulpregie (Intersectorale Toegangspoort). Toeleiders 

zijn in hoofdzaak CLB's, kinderpsychiatrie, OOOC's, OBC's, Jeugdrechtbanken, OCJ. 

Wat de regionale spreiding betreft, zijn de meeste kinderen en jongeren afkomstig uit 

Vlaams- Brabant, Oost Vlaanderen (Geraarsbergen/Ninove/Aalst/Dendermonde), 

Antwerpen (Willebroek/Mechelen/Antwerpen). 

In 2018 waren er 38 instromers. 

 

Rechtstreeks Toegankelijk(RTH): Levenslust heeft een beperkt aanbod aan rechtstreeks 

toegankelijke zorg voor verblijf, mobiel- en ambulante begeleiding, dagbesteding en 

dagopvang. Toegankelijk voor cliënten met een beperkte zorgvraag of als overbrugging 

naar NRTH of bij uitstroom. Voorwaarde is de aanwezigheid van minstens het vermoeden 

van handicap. 

 

Crisisopvang: Levenslust maakt deel uit van het regionale crisisopvangnet en deed in 2018 

een aanbod aan 24 jongeren. 

 

Uitstroom: 

De begeleiders van unit Autonoom Wonen bereiden de jongeren voor op een zo-zelfstandig-

mogelijk leven. De jongeren in dit doorstroomtraject worden ondersteund in 

(administratief) praktische zaken, planning, structurering, vinden van huisvesting, sociale 

contacten, inkomen uit werk of een vervangingsinkomen. In 2018 begeleidde Autonoom 

Wonen in totaal een 25-tal jongeren. 

 

 

In totaal stopten in 2018 44 dienstverleningsovereenkomsten. 

 

 

3.1.3 Andere interne diensten  

Administratieve dienst 

De administratieve dienst verzorgt de boekhouding, de personeels-, de bewoners- en de 

algemene administratie.   

In 2018 vond een herschikking van deze dienst plaats, rekening houdende met de nood 

aan privacy door de personeelsdienst en de nood aan rust voor de rekendiensten. 

Er werd bijgevolg een lokaaltje ingericht waarin de personeelsdienst medewerkers 

persoonlijk kan ontvangen en er werd een onthaalbalie ingericht beneden in het kasteel. 

Dit laatste zorgt ervoor dat bezoekers weten waar zich aan te melden en wij zelf meer zicht 

krijgen wie zich waar en wanneer op het domein bevindt.  

Een bijzondere dank gaat hier uit naar de houtafdeling van onze Buso-school en onze 

technische dienst om deze balie vorm te geven. 

In het najaar van 2018 zijn we gestart met het voorbereiden van de implementatie van 

het urenregistratieprogramma ‘uurRooster’ van Softwel. 
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Er werd voor dit pakket gekozen omdat Softwel reeds meerdere jaren expertise heeft 

opgebouwd in deze complexe materie binnen onze sector. 

Een strakke planning werd uitgetekend, de eerste testen werden uitgevoerd om nadien 

effectief van start te kunnen gaan begin 2019. 

 

Logistieke dienst:  

De logistieke dienst betreft een eigen onderhoudsploeg die zorgt voor het onderhoud van 

het domein, de gebouwen en lokalen, de kleding- en linnengoed.  

Naast de kleine noodzakelijke werken werden er ook dit jaar enkele grotere projecten 

gerealiseerd. Een opsomming van de voornaamste werken mag u hieronder vinden: 

 
 

 Verschillende noodzakelijke onderhoudswerken 

 Herstellen groot waterlek tussen chalet en sporthal 

 Verhuis van bureau 123 naar het kasteel en van logeerkamer een bureau voor de 

administratie gemaakt 

 Zaal klaar zetten en nadien opruimen voor wandelclub De Padstampers 

Geraardsbergen 

 Zaal klaar zetten voor wandel- en MTB-tocht 

 Isoleren van waterleiding wooncontainer en afvoer vernieuwen 

 Zaal klaar zetten voor “zotikotita” 

 Slaapzalen 3 en 4 opdelen in slaaphoeken met vuurvaste MDF. 

 Muur plaatsen in leefgroep De Wijzer en afwerken 

 Wand met voordeur plaatsen in De Reling, Speelvogel en De Wijzer 

 Halogeen verlichting van sporthal vervangen door power-leds 

 Veilige tuin aanleggen blok A 

 Zaal klaar zetten voor de startersdagen 

 Balie maken en plaatsen in het kasteel, bekabeling en aansluitingen elektriciteit, 

telefoon, internet 

 Oude meubels van Huis in de rij vervangen door nieuwe meubels 

 Leidingen gelegd voor nieuwe stookolietanks van blok A en bergerie 

 Kamerdeuren vervangen in De Haven 

 Herstellen/vervangen van stroomkabel in BUBAO na brand in de kruipkelder 

 Dagelijks leerlingenvervoer naar SIGO en SGI 

 … 
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Keuken 

De keuken zorgt steeds voor de warme maaltijden in het MFC en de scholen.  

Verpleegdienst:  

Heel wat taken van de verpleegdienst keren dagelijks terug of zijn verbonden aan bepaalde 

werkdagen.  

Daarnaast verricht de verpleegdienst ook veelzijdige taken, niet onmiddellijk verbonden 

aan het medische luik. 

Uiteraard zijn de consultaties steeds een interessante weergave: 

 

 Interne consultaties 

Aard: Aantal:  

Huisarts 611 

Tandarts 208 

Dermatoloog 59 

 

 Verblijf van zieken op verpleegdienst 

1 dag of <dag 73 

met 1 overnachting 27 

met 2 overnachtingen 12 

met 3 of meer overnachtingen 10 

Plaswekker: 3 

Totaal: 125 

 

 Externe Consultatie  

Aard: Aantal: 

longfunctie en pneumologie 2 
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Radiologie 21 

Orthopedie 23 

Urologie 15 

KNO 3 

Gynaecologie 2 

Oogarts 25 

Neurologie 5 

Stomatologie 3 

bloedafname intern afgenomen 50 

Urinestalen 10 

Orthodontie 0 

Anesthesia 1 

Dageenheid opname 1 

Endocrinologie 6 

Orthopedie  4 

Pearle 15 

Infectiologie 2 

Huidtesten 0 

Stoelgangstaal 2 

Cardio 0 

Psychiatrie 1 

Huisarts 13 

Gynaecologie 13 

Dermo 5 

Plastische heelkunde 3 

 

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 2017-2018 gegeven. 

Immers, veel therapieën starten bij het begin van een schooljaar en worden op het einde 

van een schooljaar afgerond. 
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3.1.4 De werkgroepen in het MFC 

In 2018 waren 5 werkgroepen actief.   

Werkgroep seksualiteit:  

De werkgroep Seksualiteit bestaat uit 5 vaste leden, die elk jaar minstens tweemaal 

samenkomen om de werking te evalueren. Er werden dit jaar aanpassingen gedaan aan 

het protocol op advies van het VK. Een nauwere samenwerking met zowel VK als Iter 

werd uitgebouwd om zowel via opleidingen door deze centra als via adviesgesprekken 

onze instelling in de toekomst beter te ondersteunen bij problemen met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

Er werd zoals elk jaar bewust gefocust op het uitdragen van onze interne visie omtrent 

seksualiteit onder de vorm van interne opleidingen voor ALLE medewerkers , inclusief 

onderhoudspersoneel. Daarnaast beogen we zoveel mogelijk opvoeders te vormen in het 

geven van vorming aan onze bewoners. In 2018 werden 3 opleidingsmomenten 

georganiseerd met als thema ‘visie’ en 3 opleidingsmomenten met als thema ‘spreken 

over seksualiteit’.  

Ons plan om ook de ouders van onze bewoners bij dit thema te kunnen betrekken 

(verpakt in een ruimer thema dan enkel seksualiteit en laagdrempelig) heeft in 2018 

meer en meer concreet vorm gekregen.  

 

Werkgroep geweldloos beleid/ nieuwe autoriteit  

In Levenslust wordt in de units en dagwerkingen op de eerste plaats aandacht gegeven 

aan structurering, regelmaat, voorspelbaarheid, beschikbaarheid, aanwezigheid,... de 

aspecten van het dagelijks leven die kinderen en jongeren een omgeving bieden om zich 

te ontplooien. 

Om de zorg voor de kinderen en jongeren zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele 

noden, laten we ons inspireren door de benadering van Geweldloos Verzet en Nieuwe 

Autoriteit, het psychodynamisch denkkader en het systeemtheoretisch kader. 

 

Gezondheid :  

Het doel van de werkgroep gezondheid bleef ook in 2018: gezonde voeding en voldoende 

beweging aanmoedigen en daarnaast bewoners met overgewicht oriënteren naar een 

gezondere levensstijl.  

De leefgroepen en scholen worden permanent op de hoogte gebracht van de voedings- en 

bewegingsdriehoek. Het bijhorende materiaal (posters, visualisaties en begeleidende 

informatie) werd verspreid.  
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werkgroep beleidsontwikkeling  

De werkgroep beleidsontwikkeling spitste zich toe op het uitwerken van een structuur voor 

het opmaken  van werkingsjaarplannen. Jaarlijks maken alle werkingen op basis hiervan 

een werkplan op met als doel permanent aan kwaliteitsverbetering te werken. Leden van 

de raad van bestuur woonden de opmaak van een aantal jaarplannen bij en hadden op die 

manier voeling met de dynamiek hierrond in deze werkingen. 

Een tweede thema dat door deze werkgroep uitgewerkt werd, was de opmaak van een 

stramien om de units op een herkenbare manier te omschrijven in hun specifieke werking. 

De resultaten hiervan worden verwacht bij de start van het volgende werkjaar. 

 

Werkgroep GES+  

De start van de Ges+ unit, voorzien voor september 2018 werd uitgesteld wegens het niet 

kunnen starten van de noodzakelijke verbouwingen. Intussen was het team voor deze 

werking in opbouw en werd een alternatief uitgewerkt met een tweeledig doel: enerzijds 

de teamopbouw (samenwerking) verder mogelijk maken, anderzijds concrete ervaringen 

opdoen met het stress- verlagend en individueel afgestemd werken met jongeren. Dit 

resulteerde in een preventief time- in project, waarop alle jongeren- units een beroep 

kunnen doen wanneer het voor een jongere een meerwaarde is om een tweede plek te 

hebben waar rust, individuele aandacht en een aangepast activiteitenaanbod centraal 

staan. Deze werking kreeg de naam Koan.  

De opgedane ervaringen leggen nieuwe vragen bloot voor dit team en in functie daarvan 

wordt de inhoudelijke werking van de Ges+ unit verder uitgebouwd. 

 
 

3.1.5 Adviesraden 

Bewonersraad  

De bewonersraad kwam 8 keer samen in 2018 en kaartte verscheidene thema’s aan 

tijdens de vergadering. De samenstelling loopt samen met een schooljaar. De 

bewonersraad telde in 2018 17 leden: 15 kinderen/jongeren, de kwaliteitscoördinator en 

de algemeen directeur. 

 

 

 

Kinderen en jongeren hebben samen besloten om ook dit schooljaar de bewonersraad niet 

op te splitsen in kinderwerking en jongerenwerking.  
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  Belangrijkste agendapunten waren:  

- Kwaliteit voeding: voedingsbudget werd met 10% opgetrokken en voorstel 1 

keuzemenu/suggesties per week werkt goed. 

- Leefgroep overschrijdende activiteiten: sinterkerstfuif voor jongerenwerking, 

carnavalstoet en –feest voor kinderwerking en sporttornooien voor zowel kinder- 

als jongerenwerking. 

- Wifi: is ingevoerd  

- Laptops voor kinderwerkingen: voorzien voor begin 2019 

- Jaarlijkse afronding van het schooljaar met een etentje in juni 

 

Gebruikersraad 

Dit loopt moeilijk binnen Levenslust maar in 2018 werden vanuit de sociale- en 

psychologische dienst voorbereidingen getroffen om hier nieuw leven in te blazen. Concrete 

uitwerking zal pas zichtbaar zijn in 2019. 

 

3.1.6 Enkele cijfers met betrekking tot werking MFC Levenslust 

Verblijf  

MFC jaar 

2018 

aantal 

bewoners 

per mnd 

verblijf  
dag-

opvang  

dag-

besteding  
Begeleidingen 

totaal 

Mnd 1 144 2446,00 1910,00 130,00 130 

Mnd 2 142 2132,00 1743,00 100,50 134 

Mnd 3 145 2564,00       2028,50 123,50 182 

Mnd 4 146 1799,00 1536,00 65,50 168 

Mnd 5 145 2533,00 2010,00 106,00 164 

Mnd 6 144 2384,00 1940,50       124,50 146 

Mnd 7 99 1347,00 1348,50 0,00 62 

Mnd 8 95 1315,00 1341,50 0,00 30 

Mnd 9 141 2397,00 1942,00 42,50 173 

Mnd 10 135 2408,00 2040,50 59,00 122 

Mnd 11 137 2309,00 1905,00 81,00 110 

Mnd 12 128 1908,00 1590,00 70,00 113 

totaal/jaar: 25542,00 21327,50 902,50 1534,00 

gemid./mnd 133,42 2128,50 1777,29 75,21 127,83 

  

 

Gemiddeld aantal bewoners voor 2018: 133,42 

Totaal aantal overnachtingen (verblijf) voor 2018: 25.542,00 

Aantal gemiddelde overnachtingen per week per jongere: 3,68 

Totaal aantal dagen dagopvang voor 2018:  21.327,50 

Totaal aantal dagbestedingen voor 2018:  902,50 

Totaal aantal contextbegeleidingen voor 2018:  1.534 
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Klachtenregistratie 

Interne klachtenprocedure 0 

VAPH – klachtenprocedure 0 

Bezoeken inspectie 

Aangekondigd 1 Sociale inspectie 

Onaangekondigd 0  

 

Website 

In 2018 namen wij een nieuwe website in gebruik. Deze wordt zeer frequent bezocht. Op 

1 dag wordt er gemiddeld 60 keer een bezoek gebracht. Via google werden wij bijvoorbeeld 

tijdens 1 dag 20 keer gevonden en 2 keer via Bing.  

 

3.1.7 Infrastructuur plannen: 

 

Bouw assistentiewoningen 

Naar aanleiding van heel wat bezwaren door een opgericht ‘buurtcomité’ besliste 

Levenslust een informatievergadering te houden teneinde de correcte plannen toe te 

lichten en heel wat aangehaalde aspecten in een juist daglicht te stellen.  

Arcadis kreeg van de gemeente de opdracht het voorgestelde RUP, na heel wat 

bemerkingen, aan te passen. 

Na een tweede openbaar onderzoek met meer dan 300 ingediende bezwaarschriften bracht 

de GECORO een negatief advies uit niettegenstaande de vooropgestelde ‘zoekzone’ tot een 

nul werd herleid waardoor de eventuele uitbreiding met RVT-bedden in het kader van een 

zorgsite compleet teniet werd gedaan. 

Gezien het tijdstip van de gemeenteraadsverkiezingen besliste het college van 

burgemeester en schepenen geen verdere voorstellen in het kader van dit dossier te 

formuleren en de samenstelling van de nieuwe coalitie af te wachten.  

 

Verbouwing internaat ‘72 

Na het indienen van een verbouwingsdossier bij VIPA bekwam Levenslust in  juni een 

eerste subsidiebelofte en vervolgens in december een verhoogde subsidiebelofte voor de 

verbouwingswerken van het internaat ’72. 

Tevens werd bij Vlabinvest in de loop van de maand juni een beduidende supplementaire 

subsidie bekomen. 

Voor de totale vernieuwing van het gebouw diende de vzw nog op zoek te gaan naar 2 

miljoen euro. Vermits de afgesproken grondwaarden van de te bouwen 

assistentiewoningen hier borg voor stonden en gezien  het feit dat er geen positieve 

evolutie werd waargenomen in relatie tot de gemeente Lennik besliste de Raad van Bestuur 

over te gaan tot de  verkoop van het kasteel. 
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De procedure tot openbare aanbesteding voor de verbouwing van het internaat ’72 werd 

tijdens de maand december aangevat met een vooropgestelde datum van inschrijving op 

11 januari 2019. 

 

 

 

 

3.2 Buitengewoon Basis Onderwijs (BuBaO)  
In onze scholen begeleiden we meisjes en jongens type basisaanbod – het vroegere type 

1 en 8 , met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3-onderwijs) en we zijn er ook 

voor kinderen met autisme spectrum stoornis (type 9-onderwijs). 

We beschouwen alle leerlingen als extern, sommige leerlingen verblijven ook in een MFC. 

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 2018 werd berekend op basis van telling van 133 leerlingen (279 

gewogen leerlingen – schoolgemeenschap) wat resulteerde in een lestijdenpakket van 476 

lestijden (aan structurele besparing vanuit min. onderwijs 94,5%). De school blijft verder 

investeren in het ‘zorgschool’ zijn, met ‘zorggroepen’ die worden begeleid door zorgjuffen 

en zorgmeesters. 

De school kreeg ook 15 lesuren GOK toegewezen (geïntegreerde onderwijskansen). 

 

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 
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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 vijf logopedisten. Tweewekelijks 

houden we op dinsdag een “werkvergadering” waarbij de praktische invulling van de 

schoolwerking aandacht krijgt en dringende mededelingen worden gegeven. Vijf keer per 

jaar is er op schoolniveau overleg op personeelsvergadering, bij de leerkrachten beter 

gekend als ‘het overlegmoment’ of OVM. 

 

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. De 

thema’s voor dit schooljaar zijn: 

* Ik voel me… 

* Ruzie, hoe los je dat op… 

* Ik sta sterk in mijn schoenen 

* Keuzethema in samenspraak met de leerlingen 

Een werkteam geeft invulling aan de inhoud en opdrachten rond deze thema’s. 

‘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. Door 

werkzaamheden in zwembad Ternat moesten we ook dit jaar de zwemlessen afbouwen. 

Enkel de jongste kinderen gingen een trimester naar zwemles. 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 ongeveer maandelijks informatie over de school of hun kind. Afwisselend 

bezorgden we een tweemaandelijkse nieuwsbrief en een verslag (=rapport). 

Het eerste verslag heet “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. 
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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. 

 

3.2.6 Infrastructuurwerken 

In 2018 werd het dossier ‘studio’ ifv het creëren van een nieuwe refter/multifunctionele 

ruimte uitgevoerd. De refter werd in gebruik genomen na de zomervakantie. 

Er werd een nieuwe ingang gecreëerd naar deze ruimte aan de zijkant van de school. Een 

trap met loopbrug geeft toegang tot de eerste verdieping. Er wordt tevens voorzien in een 

in-/uitgang voor de school ter hoogte van de Scheestraat via deze loopbrug. 

 

3.2.7 Samenwerking 

Onze school maakt deel uit van Scholengemeenschap SG De Pajot. De andere scholen uit 

onze scholengemeenschap zijn: GKI Dolfijn te Liedekerke, GBS De Kiem te Sint-Katharina-

Lombeek, GBS De Kiem te Wambeek, GBS Triangel 1 te Roosdaal, GBS Triangel 2 te 

Roosdaal, GBS ’t Rakkertje te Lennik. 

Onze school is lid van VOOP, het Vlaams Onderwijs Overleg Platform (onderwijskoepel.) 

Via VOOP is er een samenwerking met OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers.) We 

participeren aan ondersteuningsnetwerk OKOplus en geven vanuit het buitengewoon 

onderwijs ondersteuning aan scholen uit het regulier onderwijs. In deze zijn de scholen uit 

scholengemeenschap SG De Pajot participerende scholen en krijgen ze ondersteuning 

vanuit BuBaO Levenslust.   

 

3.3 Buitengewoon Secundair Onderwijs  
Het lopend beleid met veel aandacht voor de individuele leerling en zijn specifieke manier 

van werken blijft behouden. Iedere jongere wordt begeleid op zijn eigen niveau en volgens 

zijn eigen tempo. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de jongere als individu en als lid van 

de maatschappij.   

De school biedt opleidingsvorm 3 aan. Deze opleidingsvorm omvat zowel Algemene sociale 

vorming (ASV) als Beroepsgerichte  vorming (BGV). De keuzemogelijkheden qua opleiding 

binnen onze school zijn: werkplaatsschrijnwerker, metselaar en grootkeukenmedewerker. 

De leerlingentelling van 1 februari 2018 gaf 38 leerlingen als resultaat. Op 31/12/2018 

telde de school 43 leerlingen en 26 personeelsleden. 

3.3.1   Pedagogische eenheden 

De schoolbevolking is verdeeld over de volgende pedagogische eenheden : 

De observatieklas; 2/3/4/5 Hout; 2/3 Bouw; 4/5 Bouw; 2 GKM; 2/3 GKM; 4/5 GKM. 

3.3.2   Werkgroepen 

Alle leerkrachten participeren in de werkgroepen. Deze werkgroepen moeten resulteren in 

het uitwerken van een gedegen visie rond communicatie, welbevinden, gezondheid en 

zorg. 
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Het laten participeren van de leerkrachten in het uitschrijven van het beleid moet zorgen 

voor een gedragen gemeenschappelijke visie van de school wat betreft deze items. Dit in 

het belang van de leerlingen van de school. 

3.3.3 Activiteiten 

De rode draad doorheen het belonings- en sanctiebeleid van de school is het organiseren 

van beloningsactiviteiten op het einde van in het begin van het schooljaar vastgelegde 

periodes.  Dit resulteert in een positieve benadering van de gedragsevaluatie van de 

leerlingen.  

Jaarlijks wordt er een Opendeurdag georganiseerd waarbij o.a. ouders en leerlingen, 

collega’s uit andere scholen, doorverwijzers, mensen van OCMW en CAW en CLB-

medewerkers uitgenodigd worden om kennis te maken met de visie, de infrastructuur en 

de leerkrachten van de school. 

 

Twee maal per jaar wordt er een Open Lesdag ingericht waarbij schoolverlaters uit de eigen 

Bubao-school én van andere scholen de kans krijgen om een halve dag samen met onze 

leerlingen de lessen te volgen. Dit om hen te helpen bij hun schoolkeuze op basis van een 

duidelijk beeld van de werking van onze school. Dit resulteert regelmatig in afspraken voor 

rondleidingen van deze leerlingen samen met hun ouders.    

 

3.3.4 Samenwerking  

Het onderwijslandschap evolueert snel. Het is nodig om een klare kijk te houden op wat er 

leeft in de scholen in onze regio. In 2018 liepen er dan ook gesprekken met zowel het 

Gemeenschapsonderwijs als met VGC Brussel Onderwijs. Dit met het doel om te kijken hoe 

er in de toekomst informatie kan uitgewisseld worden en samengewerkt. Er kwamen 

tijdens deze gesprekken diverse items aan bod die zeker in de toekomst verder zullen 

uitgewerkt worden.          
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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)  
Sinds 2018 maken wij als Levenslust in hoofde van de algemeen directeur deel uit van de 

raad van bestuur van ROG Halle-Vilvoorde. Hiermee houden we de minderjarigenwerking 

binnen het ROG mee rond de tafel en brengt dit heel wat info mee in het kader van de 

toekomstige persoonsvolgende financiering bij de minderjarigen onder de vorm van de 

ervaringen in de meerderjarige gehandicaptenzorg. 

De Raad van bestuur komt maandelijks samen. De algemeen vergadering normaal 2 keer 

per jaar.  

 

4.3 BROG (Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg) 

 

Het BROG is een overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige 

gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het BROG zet zich in: 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2s3rgoDNAhVHKcAKHfrgDswQjRwIBw&url=http://www.som.be/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNECJ7rg7OiF8Jp5fCc_5dkfnjs-5Q&ust=1464636643785574
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz2fbBg4DNAhWqJcAKHbmYBzEQjRwIBw&url=http://www.bwr.be/sectoren.php?mfm=detail&id=7&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNFQ8iybSh_ol3lbwYMRMetjvJWg5Q&ust=1464636757875956
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 voor een inclusieve samenleving. 

 richt zich tot personen met een handicap, jong en oud. 

 stimuleert overleg, samenwerking, zorgafstemming en zorguitbreiding in de 

Brusselse Vlaams erkende gehandicaptenzorg die inspelen op noden en leemten in 

Brussel. 

 behartigt de belangen van de Vlaams erkende gehandicaptenzorg te Brussel. 

 verleent advies over alles wat personen met een handicap aanbelangt. 

 telt onder haar leden verschillende voorzieningen, gebruikers en verwijzers uit de 

sector personen met een handicap, en ook partners uit andere sectoren zoals het 

CAW, thuiszorg, tewerkstelling, enz. 

 zet in op vorming en netwerking, samenwerking en de promotie van nieuwe 

initiatieven.  

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 als effectief lid en door Luc Demil als 

plaatsvervanger.  

 

4.5 Intersectoraal Zorgnetwerk  
Einde 2018 waren er 9 jongeren toevertrouwd aan het intersectoraal zorgnetwerk Vlaams-

Brabant/ Limburg. Levenslust maakt bij geen enkele van de 9 jongeren deel uit van de 

contractgroep. 

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). Het 

minderjarigenoverleg geeft advies aan het IROJ Vlaams-Brabant.  

http://www.kenniscentrumwwz.be/lexicon/2#Dienst_voor_thuiszorg
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4.7 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. 

4.8 Interne startersdagen (29-30-31/08/2018) 
De plenaire vormingsdag voor het schooljaar 2018-2019 vond plaats op 30 augustus 2018. 

Iedere medewerker van Levenslust vzw werd geacht hierop aanwezig te zijn.   

Het thema was ’Klantvriendelijkheid’ 

Binnen organisatie ‘De Switch’ werkt men  van aanbodgericht naar vraaggerichte 

hulpverlening: uitdagingen en spanningsvelden’. Dit werd toegelicht door Remi Stegen.  

Remi Stegen (pedagogisch coördinator De Wissel, vzw) bracht zijn verhaal uit de praktijk: 

hoe stem je je hulpverlening af bij kinderen en jongeren met zeer complexe 

problematieken. 

Jan Naert (vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent) illustreerde aan de hand van zijn 

onderzoek van kwetsbare jongeren na hun hulpverleningstraject wat de uitdagingen zijn 

waar we als hulpverleningsorganisatie voor staan. Hoe vul je als organisatie je engagement 

naar onze kinderen en jongeren? En wat met het spanningsveld dat zij vaak ervaren tussen 

hun eigen context/netwerk en het leefklimaat/de voorziening? Hoe geef je vorm aan 

continuïteit in de zorg?  

In de namiddag worden opnieuw verschillende workshops ingericht.  

Zoals de voorbije 2 jaar konden we ook dit jaar rekenen op de Vielsalm-ploeg om een fijn 

kamp te verzorgen voor onze kinderen en jongeren die niet binnen de thuiscontext of een 

ander netwerk kunnen opgevangen worden.  

Voor de startdag van de units of afzonderlijke diensten planden de unitverantwoordelijken 

of diensthoofden dit zelf in met het oog op een zo maximaal mogelijke aanwezigheid van 

het team. 

4.9 ZOTIKOTITA-weekend (15/03/2018) 
De tweede vernieuwde editie was opnieuw een fantastisch weekend met aanbod voor 

klein en groot. Vrijdag vond de streekbieravond plaats, zaterdag stonden de kinderen en 
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jongeren volop in de belangstelling om zondag opnieuw af te sluiten met een super 

lekkere en gezellige brunch in een uitverkochte zaal.  

De opbrengst zal door het feestcomité worden aangewend voor de verfraaiing binnen het 

domein dat aan alle kinderen en jongeren ten goede komt. 

4.10 De 4 werven, ingericht door minister Vandeurzen 
In het kader van de versterking van het Welzijn van kinderen en jongeren, ontstonden 4 

zogenaamde werven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en vervullen een uitdrukkelijke 

rol in 2 van de 4 werven, met name de jongvolwassenen en 1gezin-1plan.  

4.11 Teambuildingdag Gouverneur Vlaams-Brabant in Levenslust op 18/05/2018 

De gouverneur en zijn team werden verwelkomd door de medewerkers en de jongeren van onze 

dagbesteding ‘De Bakermat’. De jongeren gaven uitleg over de werking en vervolgens gingen zij 

samen aan de slag.  

Zo kreeg het insectenhotel op de kinderboerderij concrete vorm en werden het rustplekje en het 

werkatelier van de bakermat onder handen genomen. 

 

 

 

Enkele persberichten:  

Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet evident maar wel waardevol. Zeker in de 

ondersteuning van sociale organisaties is dit vrijwilligerswerk heel erg belangrijk en 

wil ik hiervoor uw aandacht vragen. Daarom maakte ik op vrijdag 18 mei samen met 

de medewerkers van mijn kabinet vrijwillig tijd om in de tuin van De Bakermat in 

Lennik mee te werken aan de bouw van een poel en een eigen rustplek voor jongeren. 

Hiermee wil ik de jongeren steunen die in de dagbesteding van De Bakermat begeleid 
worden.  
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De Bakermat helpt jongeren opnieuw op weg 

De Bakermat VZW Levenslust is een organisatie met een pluralistische invalshoek. 

De Bakermat organiseert schoolvervangende activiteiten voor jongeren die (tijdelijk) 
niet naar school gaan, altijd met de bedoeling hen terug naar school te begeleiden.   

De Bakermat biedt binnen het Multi Functioneel Centrum Levenslust activiteiten 

voor dagbesteding aan voor jongeren tussen 6 en 25 jaar die te maken hebben met de 

gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of 

gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. De jongeren komen uit 

verschillende culturen en diverse settings. 

 

Kansen krijgen en talenten ontplooien  

Dit centrum wil kansen geven aan jongeren opdat ze kunnen leren samenleven, leren 

communiceren, leren verantwoordelijkheid opnemen en leren opkomen voor zichzelf. 

Jongeren kunnen deelnemen aan ateliers en activiteiten in een 

dagbestedingsgemeenschap en zo hun talenten, persoonlijke interesses en 

mogelijkheden leren kennen. Via werken met hout, schilderen en beeldende kunst, 

fiets- en wandeltochten, tuinieren en sportactiviteiten leren de jongeren over welk 
talent ze beschikken.  

Jongeren in probleemsituaties verdienen mijn en uw steun zodat ook zij hun plaats in 
de gemeenschap terug kunnen opnemen. 

2018-05-18 
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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 2018: 

 

5.1 Fondsenwerving :  
Tijdens het jaar 2018 konden we opnieuw beroep doen op heel wat partners: 

- Allianz in het kader van de AO 

- UPS met een teambuildingdag op de kinderboerderij 

- TEN 

- Gift van Rotary Halle 

- Gift van Rotary Herne voor de kinderboerderij 

- Gift van Rotary Gaasbeek voor de kinderboerderij 

- Gift van 41 Club Halle 

- Gift van Lions Club Halle 

- Gift van verzekeringskantoor Advice+ 

- Vereniging Ernest De Craene vzw 

- Onze trouwe en vaste individuele giften 

 

 

5.2 Music for life  
 

Levenslust  vzw werd het voorbije jaar opnieuw geregistreerd en geselecteerd als goed 

doel voor Music For Life van Studio Brussel.  De Boerderij organiseerde een gezellige 

pannenkoekenbak waar je naast smullen van de lekkere baksels ook kon kennismaken en 

knuffelen met de boerderijdieren.  

Ten voordele van De Bakermat ging De Klimop, lagere school in Schepdaal, aan de slag; 

zij organiseerden verschillende acties met alle leerlingen van de school.  Een aantal 

jongens en begeleiding van de dagbesteding gingen langs in De Klimop om een heus radio-

interview te geven.   

Daarnaast vonden nog andere acties plaats voor Levenslust waar wij zeer dankbaar voor 

zijn. Vanuit verschillende acties over heel Vlaanderen mochten we bovendien een deel van 

de algemene opbrengst ontvangen. 

 

5.3 Gemeente Lennik 
De gemeente Lennik blijft onze organisatie ondersteunen. Na enkele hindernissen werd 

een RUP opgemaakt en de procedure gevolgd. De buurt kon zich niet vinden in ons 

toekomstverhaal en diende dan ook met heel wat mensen op georganiseerde wijze bezwaar 

in tegen het RUP. De provincie Vlaams-Brabant kon zich wel vinden in de plannen mits 

rekening te houden met enkele wijzigingen.  

Gezien het einde van de legislatuur naderde, besloot het gemeentebestuur dit dossier over 

de lokale verkiezingen te tillen. Dit wordt zeker vervolgd in 2019… 



Jaarverslag Levenslust vzw – 2018 (opgemaakt juni 2019) Pagina 39 
 

5.4 OCMW Kapelle-op-den-Bos – antennepunt ‘De Vaart’ 
In 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het OCMW van Kapelle-

op-den-Bos. Dit betreft een pilootproject dat ons toelaat binnen onze provinciegrenzen een 

ambulante werking uit te bouwen waarbij wij ook onze contexten in de regio Noord-West 

Brabant, Mechelen en de Rupelstreek kunnen bedienen.  

Een korte schets: 

 Ambulante contextbegeleiding. 

 In de lokalen van het OCMW van Kapelle -Op -Den -Bos.  

 Naamgeving verwijst naar de locatie. 

 Aan gezinnen met kinderen tussen 6 en 25 jaar die kampen met de gevolgen van 

een licht mentale beperking al dan niet gecombineerd met een GES –problematiek.  

 Om de contexten van ons cliënteel in de ruimere regio rond Kapelle -Op – Den - 

Bos te kunnen bereiken.  

 Bemand door 1 contextbegeleider onder supervisie van de kinderpsychiater en 

onder begeleiding van de coördinator maatschappelijk werkers. 

 Opgestart eind april 2018. 

 In 2018: 2 trajecten.  

 1 traject is geëvolueerd naar verblijf en 1 traject is inmiddels stopgezet omdat er 

geen actuele hulpvraag meer was. 

 In 2019 tot heden: 2 actieve laagfrequente contextbegeleidingen.  

 Totaal sedert opstart: 4 

 

5.5 Welzijnskoepel Noord-West Brabant 
De welzijnskoepel verbindt 27 OCMW’s uit Vlaams-Brabant in hun werking. Via de 

algemeen directeur worden wij hier bij betrokken en volgen wij de evolutie in dit 

landschap van zeer nabij op. Dit is vooral belangrijk voor onze jong volwassenen en 

mobiele en ambulante begeleidingen.  

5.6 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 het blijvend inzetten 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.  

Daarnaast ontstond een zeer constructieve en vlotte samenwerking met betrekking tot ons 

geweldloos beleid. 

We werden in juni uitgenodigd op de personeelsvergadering van de politiezone Pajot. Zo 

konden wij toelichting geven bij onze werking en de hindernissen waarmee wij vaak worden 

geconfronteerd. Langs de andere zijde was dit voor de politie een uitgelezen kans om ons 

vragen te stellen en ook hun beperktheden mee te geven. Dit kwam onze samenwerking 

zeker ten goede.   
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5.7 Levenslust vzw ontmoet andere scholen 
In 2018 vonden enkele bezoeken plaats van externe scholen. Zij combineerden een 

prachtige wandeling in ons domein met o.a. een bezoek aan de kinderboerderij. Af en toe 

werd hieraan ook een educatief spel gekoppeld. 

Uiteraard gaan wij graag in op dergelijke initiatieven. Zo leren scholen elkaar ook beter 

kennen. 

 

5.8 Huis in de Rij ontmoet oud-leerlingen  
In 2018 vond geen reünie plaats. Dit werd wel in 2017 door iedereen als positief ervaren 

en de vraag werd meermaals gesteld om dit jaarlijks te doen. Jammer genoeg zijn we daar 

tot op heden nog niet in geslaagd.  

Het is ook heel moeilijk om contacten te onderhouden met jongeren, aangezien ze 

regelmatig van adres of telefoonnummer veranderen. Wij proberen via de sociale media 

enig contact te behouden, maar ook dat is niet evident 

 

5.9 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.  

De ateliers die beeldenstorm aanbiedt in de schoolvakanties, zijn een verrijking voor de 

kinderen en jongeren. Ze komen in contact met enthousiaste en creatieve monitoren die 

de wereld van de kinderen opentrekken. Ook de contacten met kinderen uit het Brusselse 

werkt wereld-verbredend. 
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Enkele workshops tijdens de vakantie, georganiseerd door Beeldenstorm in Levenslust:  

 

- Krokusvakantie :  

 

2 dagen van 10-16u : 10 deelnemers  

Thema : 

 

 

- Kerstvakantie:  

2 dagen van 10u – 16u: 10 deelnemers 

Thema : “Sneeuwbal op speelse wijze” 

 

- Paasvakantie  

2 dagen van 10-16u : 15 deelnemers 

Thema: “Troll Chimes” 

 

Daarnaast structurele werkingen doorheen het schooljaar, georganiseerd door 

Beeldenstorm te Anderlecht:  
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Wanneer? Iedere maandag van 18-21u  

 

- Zomervakantie 

3 dagen van 10u-16u: 10 deelnemers  

Thema:  

 

- Toonmoment 

“Nieuwjaarsreceptie” Beeldenstorm 13 januari. 

-> uitvoering Autonoomwonen. 

 

5.10 Autonoom wonen  

5.10.1 Autonoom wonen naar Winterberg in Duitsland 

In de paasvakantie 2018 gingen wij voor 4 dagen met 10 jongeren naar Winterberg te 

Duitsland. Dit niet alleen om te ontspannen en te skiën of te langlaufen, maar ook om 

samen rond de tafel te zitten en te brainstormen over de toekomst perspectieven die er 

zijn. ’s Avonds werden er ook individuele- en groepsgesprekken gehouden.  
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‘Hoe kijken we naar onze toekomst en wat hebben we nodig om te geraken waar we willen 

aan werken?’ Niet gemakkelijk om te ervaren dat er ons heel wat te wachten staat! Konden 

we nog maar een paar jaar langer in Levenslust blijven om een spaarpot op te bouwen en 

dan onze weg te gaan… Maar de realiteit zegt anders! 

Reflecteren over ons eigen handelen en samen het begin van een tijdslijn uitzetten.  

We hebben natuurlijk ook onze grenzen verlegd tijdens onze fietstocht en avontuurlijke 

wandeling. 

 

5.10.2 Onze vrijwilligers 

Op donderdagavond 20/09/2018 hebben wij het team van Autonoomwonen, de vrijwilligers 

in de bloemetjes gezet.  Dit door hen te bedanken met een lekkere maar vooral gezellige 

BBQ! Het is zeer belangrijk om ons contact met deze mensen warm te houden.  

Zij zorgen er tenslotte voor dat er vele bewoners nog steeds van en naar het kamp worden 

gebracht.  Ook voor de opvang van bepaalde bewoners worden er extra inspanningen 

gedaan, door hen. Daarvoor hebben wij ze nog eens extra bedankt en aangemoedigd dit 

te blijven doen, want het is van groot belang in elke unit en vooral voor de bewoners die 

anders de kans niet zouden krijgen om dit te mogen meemaken. 

 

 
 

 

5.10.3 Samenwerking met SHM Ninove Welzijn krijgt vorm 

“De aanhouder wint”, Na lange onderhandelingen en vele boeiende vergadermomenten 

zijn we erin geslaagd om voor 5 jongeren van Autonoomwonen een eigen huisje te kunnen 

huren, dit voor 2 jaar, om te starten. Dit kunnen ze huren aan een lage huurprijs, waardoor 

wij samen met hen een spaarplan kunnen opzetten, om nadien op de privémarkt iets te 

kunnen huren. Deze jongeren moeten eerst een startkapitaal hebben om iets te kunnen 

huren en een juiste opstart te maken. Op 3 maanden tijd konden 4 bewoners hun intrek 

nemen in hun eigen huisje. Hier is een fijne samenwerking ontstaan met Ninove Welzijn, 

waar we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten om deze huizen (leegstand 

in afwachting van sloopwerken) een nieuw leven te geven.  
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5.10.4 Samenwerking met OCMW Dilbeek blijft bestaan 

De samenwerking met OCMW-Dilbeek wordt regelmatig samen geëvalueerd en blijft zeker nog 

bestaan waardoor wij ook in 2018 over 3 studio’s konden beschikken.  

5.10.5 Samenwerking Keldertje met CAW en KITO 

Ook dit jaar hebben we weer heel wat werk verzet op donderdagavond met de deelnemers 

aan de club autonoomwonen. We hebben ons verdiept in een samenwerking met de dienst 

KITO, een groep vrijwilligers die jongeren extra begeleidt om hun emotioneel welzijn te 

bevorderen. CAW Asse is verschillende keren een thema avond komen geven over 

budgetteren, seksualiteit en relaties, wonen en welke verzekeringen moet ik nemen?, hoe 

goedkoop koken, enz. Ondertussen wonen er al 6 jongeren in hun huisje in Ninove, één in 

Zandbergen, twee in Puurs en twee jongeren in studio’s te Dilbeek. Samen solliciteren en 

zoeken naar werk, om een spaarplan te kunnen opzetten en zo te zorgen voor een beter 

toekomstperspectief. Het is soms zweten en doorbijten, maar de inspanningen lonen en 

dat is om fier op te zijn! Ze doen het goed en met de nodige ondersteuning komen ze er 

wel! 

 

 
 
 

5.10.6 Samen schrijven aan een boek 

Op 21 maart vond bij Cachet in Brussel de voorstelling van hun nieuwe boek plaats. Met 

Autonoomwonen hebben we mee geschreven aan het boek. Twee jongeren van Levenslust 

hebben hun levensverhaal neergeschreven. Dus waren we ook aanwezig op de voorstelling. 

Enkele jongeren konden een gesprek hebben met Phara de Aguirre die tijd maakte voor 

hen. Phara maakte de Pano-reportage over jongeren die op eigen benen moeten staan! 

Voor vele van onze jongeren was het een boeiende ervaring, dit eens te mogen meemaken. 
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5.10.7 Jeugddag 19 Mei in Leuven 

Huh… Wa’s da? Jeugd…?? Jeugdhulp!!!  

Een dag van jongeren voor jongeren 19 mei te Leuven. Na een lange voorbereiding, waar 

jongeren van Autonoomwonen aan deelnamen, trokken we op 19 mei naar Leuven. Daar 

konden de verschillende jeugdhulpverleners zichzelf verduidelijken naar de cliënt zelf. De 

jongeren, konden uitleg gaan vragen bij CAW, JAC, VAPH, DOP, Kinderrechtswinkel, 

Childfocus, YAR, CGG, EKC en zoveel meer. Dit initiatief werd gesteund door het IROJ, om 

de jongeren meer en beter te informeren over de mogelijkheden die er zijn. Tevens konden 

de jongeren speeddaten, met ministers en hulpverleners. Zij vonden het spannend om hun 

mening te brengen naar hen toe en de knelpunten te verduidelijken. Hier komt zeker een 

vervolg op, daar we in augustus mogen in dialoog gaan met Jo Vandeurzen. Graag willen 

de jongeren van Autonoomwonen hem vertellen waar voor hen de knelpunten zitten. Het 

was een zeer boeiende en leerrijke dag! 

 

 

  
 

5.10.8 Autonoom Wonen op bezoek bij minister Vandeurzen 

Op 28 augustus werden we verwacht op het kabinet van Jo Vandeurzen. Onze jongeren 

die deelnamen aan de dag rond “Jeugdhulp” in Leuven mochten in debat gaan met hem.  

We trokken met een delegatie jongeren uit Autonoomwonen naar zijn kabinet, waar we 

warm werden onthaald.  

Het werd een zeer boeiend gesprek zowel voor de jongeren als voor de minister zelf.  

Wij mochten onze bekommernissen uiten, waar we dag dagelijks mee geconfronteerd 

worden. De grijze zone waar we ons met Levenslust in begeven. We krijgen wel groen licht 

van de directie, alleen spijtig… we krijgen hier geen extra punten voor .  
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5.10.9 Europese projecten 

Project Erasmus+ 

Ons Bulgarije-project  2018 was zeker geslaagd. Deze zomer trokken we opnieuw met 

10 bewoners van Levenslust naar Bulgarije, om daar samen met 10 Turken, 10 Roemenen 

& 10 Bulgaren een leerrijk project te beleven. Het was voor sommigen onder ons grenzen 

verleggen, maar  ook  tot de vaststelling komen dat wij eigenlijk heel veel luxe hebben… 

Het afscheid viel weer zwaar maar nieuwe plannen werden tussen de deelnemers zelf 

gemaakt. 

Een groep van 55 deelnemers trok van Plovdiv naar Sofia met als laatste uitvalsbasis 

Borovets in de bergen, waar het genieten was van de mooie landschappen. 

Het was de moeite waard! 

Dobré Dan!!! 

Friends without borders 

 

We blijven uitwisselingsprojecten organiseren, genaamd “Friends Without Borders”! In 

2018 gingen we opnieuw Bilateraal! “Bulgarije – Roemenië – België & Turkije”. Een nieuwe 

partner, dus een nieuwe uitdaging en nieuwe mensen leren kennen. Deze projecten blijven 

tot doel hebben: onze jongeren andere culturen en andere mensen laten 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 & Bulgarije 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.  

 

5.10.10 Tijdens de startersdagen naar Trois Ponts op kamp 

Op 29 augustus vertrokken we gepakt en gezakt richting de Ardennen. Het was een te 

lange rit voor sommige van de deelnemers. Want nog maar net Vlaams Brabant uit klonk 

het al “zijn we er bijna?” of “Juf, zijn we dan nu al in dat ander land”…  

Kortom, het was een drukke maar actieve bende, die wel hield van ravotten in de bossen, 

of in het donker op zoek gaan naar de wolven die ook nu te vinden zijn in onze bossen…  

We konden ook een dagje naar “Plopsacoo,” waar iedereen zich opnieuw jong voelde of 

moest voelen om iedereen content te stellen. De kleinsten moesten met begeleiding, dus 

wrongen we ons mee de attracties in… tot groot plezier van alle gasten.  

Moe maar zeker voldaan kwamen we op 31 augustus terug om met de wildste verhalen te 

stoefen… 
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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 synergy”,  … 

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 

leefgroep samenstelling, onderzoek naar integratie nachtploeg binnen de verschillende 

teams, uitwerking visietekst en gepaste opleiding in het kader van geweldloos beleid,... 

 

 

 

 

 


