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Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg 

 

Opdrachthoudende Vereniging 

 

Opgericht op 6 mei 1967 in overeenstemming met de wet van 1 maart 1922 op de verenigingen van 

gemeenten tot het nut van het algemeen en de wetten van 18 mei 1873, 20 mei 1886, 15 mei 1901 en 

25 mei 1913 op de handelsvennootschappen. Akte nr. 1160-1 verschenen in de Bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 27 mei 1967, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1967. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 22 mei 1976, goedgekeurd bij 

koninklijk besluit van 18 augustus 1976. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 1986; 

aanpassing van de statuten aan de wetten van 26 mei 1983, 5 december 1984 en 21 februari 1985, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 augustus 1987. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 30 mei 1988; aanpassing van de 

statuten aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli 

1987, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 augustus 1988. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 1989, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 augustus 1989. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 1993, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 september 1993. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997, 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, gewijzigd bij ministerieel besluit van  

12 augustus 1997, en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 mei 1997 onder 

het nummer 970524-203. 

 

Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2003, 

goedgekeurd, behoudens de artikelen 1, 9 en 25 bij ministerieel besluit van 1 december 2003 (BS 17 

december 2003) en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003 

onder het nummer 0100314. 

 

Maatschappelijke zetel 

 

IGL RPR Tongeren 0201.310.929 

Klotstraat 125 Telefoon: 089 32 39 50  E-mail: info@iglimburg.be  

3600 Genk  Fax: 089 36 17 97 http://www.iglimburg.be 

  http://extranet.iglimburg.be 

 

Volgnummer van het maatschappelijk dienstjaar: 49. 
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VOORWOORD 

 

 

De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg heeft als statutaire opdracht 

het gemeenschappelijk belang van gemeenten en provincie te realiseren in de uitbouw van de zorg 

voor personen met een handicap in Limburg. Hiervoor heeft IGL in het verleden drie activiteitencentra 

in het leven geroepen: Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. Een vierde boekhoudkundig 

activiteitencentrum staat in voor het specifieke beheer van IGL. In het jaarverslag en de jaarrekening 

leggen wij aan onze deelnemers verantwoording af over het gevoerde financiële en inhoudelijke 

beleid. 

 

In 2016 is de omslag naar de persoonsvolgende financiering voorbereid. Ter Heide heeft hier 

proactief op ingespeeld. Een werkgroep heeft nauwgezet elke nieuwe ontwikkeling proberen te 

vertalen naar onze bewoners. Tijdens de vele overlegmomenten die plaatsvonden met de ouders en 

familieleden van de bewoners, hebben we de gevolgen van de omslag naar de persoonsvolgende 

financiering geduid en besproken. Afgezien van de nog vele onduidelijkheden blijft het afwachten op 

een financiering die maximaal afgestemd wordt op de hoge zwaartegraad van de doelgroep van Ter 

Heide. 

 

De Wissel heeft zich het afgelopen jaar goed staande gehouden met de invoering van het M-decreet. 

Heel wat nieuwe leerlingen vonden de weg naar onze school. We ontwikkelden een geactualiseerde 

visie over de inhoudelijke werking van de school en het personeelsbeleid. Als moto gebruiken we: 

steunen, sturen en stimuleren en kansen geven. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het verbeteren van 

de collegiale omgang van de leerkrachten/medewerkers. Het team heeft zich uitermate positief ingezet 

om met de komst van de nieuwe directeur er samen voor te gaan. De juiste mensen op de juiste plaats 

zetten was een belangrijk aandachtspunt. Het leidde tot meer tevredenheid in het loopbaanperspectief. 

Ondanks de beperkte middelen konden we dankzij sponsoring een snoezelruimte inrichten in onze 

afdeling op Ter Heide. 

 

AZERTiE blijft investeren op haar strategisch-specialistische competenties. Die competenties willen 

we ook ten volle gaan inzetten voor werknemers met een functiebeperking. De tijd is er rijp voor: het 

re-integreren van werknemers na langdurige afwezigheid omwille van ziekte heeft een 

maatschappelijk en beleidsdraagvlak gevonden. De vooropgestelde doelstellingen in het tewerkstellen 

van werkzoekenden met een functiebeperking werden ruim behaald. 

 

Het boekjaar 2016 sluit IGL af met een negatief resultaat. De drie activiteitencentra opteerden om een 

extra en noodzakelijke provisie aan te leggen voor de rubriek vakantiegeld.  

De bijdrage die we aan onze deelnemers vragen wordt dit jaar bepaald op 0,25 EUR per inwoner.  

 

Het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst in 2019 wordt gezien als een opportuniteit om de 

activiteitencentra te laten evolueren naar een meer aangepaste juridische structuur. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de sociale, financiële en wettelijke bepalingen. Wij deden hiervoor beroep op 

externe deskundige expertise.  
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Deze soliede en geobjectiveerde dossiervorming is de noodzakelijke basis om een alomvattend 

draagvlak te vinden bij de (politieke) decisiontakers, loyale medewerkers, betrokken ouders, partners 

en andere sterkhouders van Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. 

De continuïteit van de zorg, het onderwijs en de begeleiding naar werk van een maatschappelijk 

kwetsbare groep van de bevolking wil het bestuur en de directies op deze wijze veilig stellen.  

 

Wij danken onze deelnemers voor het gestelde vertrouwen. 

 

 

 

 

Yves Moriën Guido Vandebrouck 

Voorzitter directiecomité IGL Voorzitter bestuursorganen IGL 
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ADMINISTRATIEF VERSLAG OVER HET JAAR 2016 VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE 

ALGEMENE VERGADERING 

 

 

I  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  k a p i t a a l  

 

Het totale maatschappelijk kapitaal van IGL op 31 december 2016 bedraagt 1.115.457,80 EUR. 

 

Het totaal aantal aandelen geplaatst bij de deelnemers-gemeentebesturen is gelijk aan 3.554 A-

aandelen met een nominale waarde van 250 EUR per aandeel of een totaal bedrag van 888.500 EUR. 

 

Het totaal aantal aandelen geplaatst bij andere deelnemers is gelijk aan 908 B-aandelen. Hiervan 

hebben 888 aandelen een nominale waarde van 250 EUR per aandeel. De nominale waarde van de 20 

aandelen in het bezit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn is gelijk aan 247,89 EUR 

per aandeel. De totale waarde van de B-aandelen bedraagt 226.957,80 EUR. 

 

 

I I  B e s t u u r s o r g a n e n  

 

Tijdens de vergadering d.d. 14 april 2016 van de Raad van Bestuur werd mevrouw Marie-Berte 

Leunen verwelkomd als raadgevende bestuurder, aangeduid op 22 maart 2016 door de gemeenteraad 

van de stad Borgloon ter vervanging van mevrouw Veronique Smets. 

 

Tijdens dezelfde vergadering heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag als bestuurder 

A van de heer Patrick Lismont, tevens lid van het Bestuurscomité, ingaande op 15 april 2016.  

In afwachting van zijn definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd de heer Gui 

Abrahams op voordracht van het gemeentebestuur van Gingelom benoemd tot bestuurder A vanaf 15 

april 2016. 

De Raad van Bestuur heeft op 14 april 2016 de heer Gui Abrahams ook verkozen tot lid van het 

Bestuurscomité ingaande op 15 april 2016. 

 

Tijdens de vergadering d.d. 9 juni 2016 van de Raad van Bestuur werd mevrouw Vanessa Cludts 

verwelkomd als raadgevende bestuurder, aangeduid op 19 mei 2016 door de gemeenteraad van de stad 

Genk ter vervanging van de heer Luc Gieraerts, die overleed op 16 april 2016. 

 

Tijdens de jaarvergadering d.d. 23 juni 2016 van de Algemene Vergadering werden de heer Wouter 

Janssen, benoemd door de Raad van Bestuur op 11 december 2015, en de heer Gui Abrahams, 

benoemd door de Raad van Bestuur op 14 april 2016, definitief verkozen tot bestuurder A. 
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Situatie per 31 december 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VERGADERING 

DEELNEMERS A 

 

40 Limburgse gemeenten 

DEELNEMERS B 

 

Provincie Limburg 

2 OCMW ’s 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MANDATEN A (20) MANDATEN B (5) 

Gui Abrahams (vanaf 15 april 2016) 

Greetje Adams 

Frank Cornitensis 

Theo Dekoning  

Denis Geurts 

Silke Hillen 

Wouter Janssen 

Patrick Lismont (tot en met 14 april 2016) 

Karolien Mondelaers 

Ellen Nijs 

Nassèr Nijs 

Hanne Paesen 

Valerie Plessers 

Jurgen Reniers 

Davy Renkens 

Marion Sniekers 

Ina Snoeckx 

Elly Vanbrabant 

Guido Vandebrouck, voorzitter 

Frederick Vandeput 

Karien Vandewal 

Liesbet Gabriels 

Marleen Kortleven 

Jochen Ochal 

Erwin Wagemans 

Reinhilde Wijckmans 

 

 

BESTUURSCOMITÉ 

 

 

 

MANDATEN A (3) MANDATEN B (2) 

Gui Abrahams (vanaf 15 april 2016) 

Patrick Lismont (tot en met 14 april 2016) 

Guido Vandebrouck, voorzitter 

Frederick Vandeput 

 

 

Liesbet Gabriels 

Erwin Wagemans 

MANDATEN MET  

RAADGEVENDE STEM (4) 

 
Robert Albrecht 

Caubergh Toon 

Cludts Vanessa (vanaf 09.06.2016) 

Luc Gieraerts († 16 april 2016) 

Marie-Berte Leunen (vanaf 14.04.2016) 



RPR Tongeren 0201.310.929 

 

 

 
5 Jaarverslag 2016 

 

I I I  O r g a n i s a t i e s t r u c t u u r  

 

A  I G L  

 

Situatie op 31 december 2016 
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Bestuurscomité 

Directiecomité 

Directeur TH – AZ - DW 

HRM /IGL 

Personeelsdirecteur 

Financieel Management IGL 

Financieel Directeur 

Welzijn IGL 

Hoofd interne dienst 

Secretariaat 

Secretaris 

 

Ter Heide De Wissel AZERTiE 
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B  A Z E R T i E   

 

Situatie op 31 december 2016 
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C  B u S O  D e  W i s s e l  

 

Situatie op 31 december 2016 

 

 

          Directeur         

 

 

   

 

    
Guy Meert (met verlof) 

Sandra Simons (a.i.)   

 

     

     

 

 
 
        

       Technisch Adviseur    

 

 
 

     

       Coördinator         

       Bjorn Dillen         

      

 

 
 

       

  Secretariaat      Coördinatie ASV OV3      Technisch Adviseur      Coördinatie      

  Jacqueline Derwael     Lies Van Robays      Nic Vanhemelen      OV1/OV1TH/OV2     

  Sophie Moureau     

 

    
Wim Daniëls 

 Inge Puchnatzi      Heidi Reggers     

  Rik Put         

 

   

  
Willy Kenis 

Kim Van Tulden           

  Magazijnbeheer           

  Marijke Bienkens      Leerkrachten       Leerkrachten      Leerkrachten     

          ASV      BGV      OV1/OV1TH/OV2     

                 

                 

      Psychologe      Paramedici      Verpleging     

      Lies Van Robays      Kinesist      
Wendy Dekens 
Heide Reggers     

            Monique Coenen         

      Orthopedagoge               

      Nele Cleuren               

          Logopedie         

      Leerlingbegeleiding      Linde Flemings         

      Ingrid Meyers      
Anke Possemiers 

Sigrid Maesen         

      Jolien Caris                

      
Elle Pauwels 
Linda Colson      Ergotherapeute         

          
Natacha Swennen 

Jolien Jodogne         
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D  T e r  H e i d e  

 

Situatie op 31 december 2016 
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I V  A l g e m e n e  w e r k i n g  

 

A  B e s t u u r s o r g a n e n  

 

1  A l g e m e n e  w e r k i n g  

 

Het secretariaat van de bestuursorganen van IGL heeft 2 vergaderingen van de Algemene 

Vergadering, 10 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 20 vergaderingen van het Bestuurscomité 

voorbereid. Er was één vergadering van het HOC-BOC op het niveau van IGL. 

 

Het Bestuurscomité heeft, naast de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur, ook 

volgende dossiers opgevolgd en besproken: 

 De opvolging van de werkingsbijdrage van de gemeenten; 

 De opvolging van de inhoudelijke werking van de activiteitencentra op basis van onder andere de 

diverse inspectieverslagen; 

 Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten, 

werving en selectie, ontslagen, enz.; 

 De omzetting van de kapitaalsschuld aan de Provincie Limburg naar een toelage ter financiering 

van het dossier toekomst; 

 De voorbereiding van verschillende aanbestedingsdossiers waaronder de juridische dienstverlening 

voor het dossier toekomst, de outsourcing wasserij Ter Heide, de ondersteuning van de 

communicatiestrategie Ter Heide. 

 

De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder beraadslaagd over volgende dossiers: 

 De voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering met onder andere de 

toekenning van het mandaat van commissaris-revisor en de definitieve verkiezing van bestuurders; 

 De vaste benoemingen van personeelsleden van BuSO de Wissel; 

 De aanbesteding van de eerste fase van het masterplan voor de vernieuwing van de infrastructuur 

op de campussen Genk en Zonhoven van Ter Heide; 

 De jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015; 

 De opvolging van de begroting 2016 en de voorbereiding van de begroting 2017; 

 Het wijzigen van de arbeidsreglementen (rechtpositieregeling) van AZERTiE en Ter Heide; 

 De voorbereiding van de toekomst van IGL en haar drie instellingen; 

 De aankoop van een huis te Borgloon voor de verdere uitbouw van de werking naar de doelgroepen 

GES en kernautisme; 

 De wijzigingen in de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als het Bestuurscomité. 

 

De beknopte verslagen van de vergaderingen van het Bestuurscomité en de Raad van Bestuur, alsook 

de verslagen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn raadpleegbaar op het IGL 

Extranet, rubriek Bestuur: http://extranet.iglimburg.be/basispagina/bestuur. 

Op het IGL Extranet zijn ook de jaarverslagen vanaf het boekjaar 2003 raadpleegbaar in de rubriek 

Jaarverslagen: http://extranet.iglimburg.be/basispagina/jaarverslagen. 

De toepasselijke regelgeving zoals het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, de 

gecoördineerde statuten en het organisatie- en beslissingsmodel zijn terug te vinden in de rubriek 

Regelgeving: http://extranet.iglimburg.be/artikel/regelgeving. 

 

http://extranet.iglimburg.be/basispagina/bestuur
http://extranet.iglimburg.be/basispagina/jaarverslagen
http://extranet.iglimburg.be/artikel/regelgeving


RPR Tongeren 0201.310.929 

 

  
Jaarverslag 2016 10 

2  V e r g o e d i n g e n  

 

In overeenstemming met het artikel 60, 2
de

 alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de inter-

gemeentelijke samenwerking wordt onderstaand een overzicht van de ontvangen vergoedingen en 

presentiegelden gegeven.  

 

Het presentiegeld bedroeg geïndexeerd 62,43 EUR per vergadering tijdens het eerste semester en 

63,67 EUR tijdens het tweede semester. Er werd een presentiegeld uitbetaald voor 10 vergaderingen 

van de Raad van Bestuur en 18 vergaderingen van het Bestuurscomité. De voorzitter van het 

Bestuurscomité ontvangt een dubbel presentiegeld.  

De reisvergoeding bedroeg 0,3412 EUR per kilometer tot 30 juni 2016 en vanaf 1 juli 2016 bedroeg 

deze vergoeding 0,3363 EUR per kilometer. 

 

Bestuurder Reisvergoeding Presentiegeld 
Aantal zittingen 
Bestuurscomité 

Aantal zittingen 
Raad van Bestuur 

Abrahams Gui 554,28 948,85 12 3 

Adams Greetje 178,86 504,40  8 

Albrecht Robert 0,00 250,96  4 

Caubergh Toon 158,74 568,07  9 

Cludts Vanessa 58,67 380,78  6 

Cornitensis Frank 33,88 126,10  2 

Dekoning Theo 117,42 568,07  9 

Gabriels Liesbet 669,87 1.448,29 15 8 

Geurts Denis 185,33 504,40  8 

Gieraerts Luc 0,00 0,00  0 

Hillen Silke 31,27 250,96  4 

Janssen Wouter 0,00 188,53  3 

Kortleven Marleen 71,31 188,53  3 

Leunen Marie-Berte 107,53 380,78  6 

Lismont Patrick 215,61 249,72 3 1 

Mondelaers Karolien 59,34 440,73  7 

Nijs Ellen 140,25 504,40  8 

Nijs Nassèr 71,84 317,11  5 

Ochal Jochen 23,54 63,67  1 

Paesen Hanne 68,04 313,39  5 

Plessers Valerie 0,00 0,00  0 

Reniers Jurgen 0,00 0,00  0 

Renkens Davy 294,40 630,50  10 

Sniekers Marion 53,55 126,10  2 

Snoeckx Ina 77,42 315,87  5 

Vanbrabant Elly 166,16 440,73  7 

Vandebrouck Guido 1.586,36 2.831,67 18 9 

Vandeput Frederick 709,26 1.259,76 17 3 

Vandewal Karien 168,32 503,16  8 

Wagemans Erwin 613,55 1.198,57 13 6 

Wijckmans Reinhilde 114,86 630,50  10 

 6.529,66 16.134,60   
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3  S t a t i s t i s c h e  g e g e v e n s  

 

Per 31 december 2016 bedroeg het aantal personeelsleden van IGL 793 voltijdse en deeltijdse 

personeelsleden, inclusief interimarissen.  

Hierin zitten ook de 112 personeelsleden van BuSO De Wissel die niet opgenomen zijn in het 

personeelsregister van IGL, omdat ze behoren tot het personeel van het Vlaamse Gewest. In de 

onderstaande statistieken wordt met deze personeelsleden geen rekening gehouden. 

 

 

3 . 1  V o l g e n s  h e t  g e s l a c h t  

 

Geslacht 
 Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

Man 127 19,84 3 37,50 5 15,15 135 19,82 

Vrouw 513 80,16 5 62,50 28 84,85 546 80,18 

Totaal 640 100,00 8 100,00 33 100,00 681 100,00 

 

 

3 . 2  V o l g e n s  d e  n a t i o n a l i t e i t  

 

Nationaliteit 
Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

Belgische 639 93,83 8 1,17 32 4,70 679 99,71 

Nederlandse     1 0,15 1 0,15 

Poolse 1 0,15     1 0,15 

Totaal 640 93,98 8 1,17 33 4,85 681 100,00 

 

 

3 . 3  V o l g e n s  d e  l e e f t i j d  

 

Leeftijd 
Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

<25 49 7,20     49 7,20 

25-29 71 10,43   2 0,29 73 10,72 

30-34 73 10,72   4 0,59 77 11,31 

35-39 68 9,99   3 0,44 71 10,43 

40-44 59 8,66   4 0,59 63 9,25 

45-49 82 12,04 1 0,15 3 0,44 86 12,63 

50-54 107 15,71   4 0,59 111 16,30 

55-59 110 16,15 3 0,44 13 1,91 126 18,50 

60+ 21 3,08 4 0,59    25 3,67 

Totaal 640 93,98 8 1,17 33 4,85 681 100,00 
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3 . 4  V o l g e n s  d e  w e d d e n a n c i ë n n i t e i t  

 

Wedden-
anciënniteit 

 Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

<5 98 14,39 3 0,44 5 0,73 106 15,57 

5-9 76 11,16   0,00 4 0,59 80 11,75 

10-14 79 11,60 2 0,29 2 0,29 83 12,19 

15-19 89 13,07   0,00 6 0,88 95 13,95 

20-24 62 9,10 2 0,29 6 0,88 70 10,28 

25-29 87 12,78   0,00 8 1,17 95 13,95 

30-34 66 9,69   0,00 1 0,15 67 9,84 

35+ 83 12,19 1 0,15 1 0,15 85 12,48 

Totaal 640 93,98 8 1,17 33 4,85 681 100,00 

 

3 . 5  V o l g e n s  d e  f u n c t i e  i n  V T E  

 

Functiegroep 
Ter Heide BuSO De Wissel  AZERTiE IGL 

aantal  aantal  aantal  aantal  

Administratie 29,35 5,70     21,01 4,08 50,36 9,98 

Busbegeleiding     3,19 0,62     3,19 0,62 

Directie 6 1,17     1 0,19 7 1,17 

Logistiek 79,28 15,40 1 0,19 1,5 0,29 81,78 15,89 

Medisch-paramedisch 31,75 6,17         31,75 6,17 

Opvoedkundig 322,1 62,58         322,1 62,58 

Zorg algemeen 18,5 3,59         18,5 3,59 

Totaal 486,98 94,62 4,19 0,81 23,51 4,57 514,68 100,00 

 

3 . 6  V o l g e n s  d e  d i e n s t a c t i v i t e i t  i n  V T E  

 

Activiteit in VTE 
 Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

Actief 444,38 86,34 4,18 0,81 22,2 4,31 470,76 91,47 

Arbeidsongeval   0,00   0,00 0,32 0,06 0,32 0,06 

Gewaarborgde ziekte 6,1 1,19   0,00   0,00 6,1 1,19 

Moederschapsbescherming 16,4 3,19   0,00   0,00 16,4 3,19 

Ziekte niet gewaarborgd 20,1 3,91   0,00 1 0,19 21,1 4,10 

Totaal 486,98 94,42 4,18 0,81 23,52 4,57 514,68 100,00 

  

3 . 7  V o l g e n s  d e  f i n a n c i e r i n g s b r o n  i n  V T E  

 

Financiering 
Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

Basis 438,32 85,16 4,19 0,81 21,01 4,08 463,52 90,06 

Sociale Maribel 48,66 9,45 0 0,00 2,5 0,49 51,16 9,94 

Overige 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Eindtotaal 486,98 94,62 4,19 0,81 23,51 4,57 514,68 100,00 
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3 . 8  V o l g e n s  d e  w o o n p l a a t s  

 

Provincie Gemeente Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL 

Limburg Alken 3     3 

  As 23     23 

  Beringen 7   1 8 

  Bilzen 46   1 47 

  Bocholt 3     3 

  Borgloon 22     22 

  Bree 7   1 8 

  Diepenbeek 21     21 

  Dilsen-Stokkem 14   1 15 

  Genk 93 6 3 102 

  Gingelom 6     6 

  Halen 4     4 

  Ham 2   2 4 

  Hamont-Achel 1     1 

  Hasselt 59 1 6 66 

  Hechtel-Eksel 7     7 

 Heers 3   1 4 

  Herk-de-Stad 7   1 8 

  Heusden-Zolder 9 1 2 12 

  Hoeselt 11     11 

  Houthalen-Helchteren 25   2 27 

  Kinrooi 7     7 

  Kortessem 7   1 8 

  Lanaken 20     20 

  Leopoldsburg 3     3 

  Lommel 7     7 

  Lummen 1   1 2 

  Maaseik 13     13 

  Maasmechelen 19   1 20 

  Meeuwen-Gruitrode 13     13 

  Neerpelt 1     1 

  Nieuwerkerken 6   1 7 

  Opglabbeek 12   1 13 

  Overpelt 2     2 

  Peer 10   1 11 

  Riemst 21     21 

  Sint-Truiden 8   1 9 

  Tessenderlo 1     1 

  Tongeren 41     41 

 Voeren 1     1 

  Wellen 4   1 5 

  Zonhoven 56   4 60 

 Zutendaal 4     4 

Limburg Subtotaal 630 8 33 671 

Antwerpen  3    

Luik   3    

Namen  1    

Vlaams-Brabant   3    

IGL   640 8 33 681 
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B  B u S O  D e  W i s s e l  
 Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs 

 

1  C o n t e x t  

 

a. Ligging 

 

Campus Zwartberg, Arbeidsstraat 66, 3600 Genk (www.de-wissel.be) 

 

 
 

Campus Ter Heide, Klotstraat 125, 3600 Genk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Huisvesting 

 

Sinds december 2015 worden beide delen van de Es verhuurd aan het Ziekenhuis Oost-Limburg als 

archiefruimte. 

OV1 TH: inrichting van een lokaal als snoezelruimte, dankzij sponsoring. 

OV1 ZW: uitbreiding van de keuken die ook als onthaalruimte en eetzaal gebruikt wordt voor de 

leerlingen van OV1. 

Dennenhof: renovatie herentoiletten + studio personeel. 

http://www.de-wissel.be/
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c. Historiek 

 

BuSO De Wissel werd in 1969 opgericht onder het bestuur van Intercommunale Maatschappij voor 

Hulp aan Gehandicapten en voor Jeugdbescherming in Limburg, vandaag Intercommunale vereniging 

voor hulp aan Gehandicapten in Limburg, en stelt “De zorg voor de medemens” centraal.  

De school wilt jonge mensen, die psychisch gekwetst zijn of verstandelijk of sociaal minder bedeeld 

zijn, helpen zich maximaal te ontplooien om zich in het gewone maatschappelijke leven te kunnen 

handhaven naargelang hun capaciteiten in een werk-, woon- en leefsituatie.  

 

De structuur van de school is in de loop der jaren aangepast aan de regelgeving en waar er in het 

verleden geen duidelijk onderscheid werd gemaakt op gebied van niveau, problematiek en 

einddoelstelling, is dit op heden transparant onderverdeeld in opleidingsvormen met bijhorende, 

vastgelegde criteria. 

 

Het beleid van de school is na de oprichting gedurende een periode van meer dan 25 jaar in handen 

geweest van dezelfde directeur. Na zijn opruststelling zijn op een tijdsspanne van 15 jaar een vijftal 

directeurs de revue gepasseerd. Sinds september 2015 staat mevrouw Sandra Simons als directeur a.i. 

aan het hoofd van de school. 

 

d. Reglementair kader 

 

Statuut onderwijzend personeel: 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12500 

 

Veiligheid en welzijn: 

http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Andere_opdrachten/controle_wzb.htm 

 

Organisatie en structuur van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs: 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14289 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12500
http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Andere_opdrachten/controle_wzb.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14289
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2  I n p u t  

 

a. Personeelskenmerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Provincie Gemeente Aantal 

 As 1 
 Beringen 3 
 Bilzen 5 
 Bocholt 1 
 Borgloon 2 
 Bree 1 
 Diepenbeek 3 
 Dilsen-Stokkem 5 
 Genk 12 
 Hasselt 15 
 Hechtel-Eksel 3 
 Heers 2 
 Herk-de-Stad 1 
 Heusden-Zolder 7 
 Hoeselt 1 
 Houthalen-Helchteren 3 
 Kinrooi 1 
 Kortessem 1 
 Lommel 1 
 Maaseik 4 
 Maasmechelen 5 
 Meeuwen-Gruitrode 1 
 Neerpelt 1 
 Opglabbeek 4 
 Overpelt 4 
 Peer 4 
 Riemst 2 
 Sint-Truiden 1 
 Tongeren 2 
 Zonhoven 8 

Limburg  104 
Vlaams-Brabant  8 

Totaal  112 
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b. Leerlingenkenmerken 
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3  P r o c e s  

 

a. Visie van de school 

 

De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk.  Op onze groene, 

uitgestrekte campus bieden we onderwijs aan jongens en meisjes met specifieke 

onderwijsbehoeften.  We bieden zowel opleidingsvorm 1, 2 als 3 aan, elk met een eigen finaliteit.  

We willen onze leerlingen helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze hun weg 

kunnen vinden in een werk-, woon- en leefsituatie passend bij hun eigen capaciteiten. 

 

In onze werking plaatsen we de leerling centraal.  Om een maximale ontplooiing van de jongere na te 

kunnen streven, vertrekt het team vanuit de eigenheid van elke individuele leerling.  We nemen 

bewust een positieve insteek en bekijken de aanwezige competenties, de talenten en interesses van 

elke jongere.  Hierop bouwen we doorheen zijn hele schoolcarrière samen verder in de richting van 

een passend toekomstperspectief.  Om ons onderwijs vorm te geven, bekijken we de specifieke 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elke leerling en zoeken we naar een geschikt antwoord op 

deze vraag.  Dit traject wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.  Zo 

zorgen we ervoor dat elke individuele leerling afzonderlijk een orthopedagogisch aanbod krijgt van 

sturen, steunen en stimuleren aangepast aan wat hij op een bepaald moment in zijn ontwikkeling of 

schoolloopbaan nodig heeft.  Daarmee bieden we elke jongere de structuur en het klimaat waarmee hij 

het meest gebaat is.  We passen daarom de invulling van ons professioneel handelen aan aan de 

eigenheid van elke jongere.  Op deze manier komen we tot onderwijs op maat van elke leerling, 

concreet uitgewerkt in een orthopedagogisch handelingsplan.   

 

Omdat we geloven dat een leerling die zich goed voelt op school en die graag naar school komt zich 

vlotter zal ontwikkelen, zetten we in op het welbevinden van elke jongere op school.  We luisteren 

hierbij naar de wensen en dromen van de jongere, welke accenten hij voor zichzelf wil leggen en 

welke toekomst hij voor zichzelf ziet.  Binnen een pluralistische school hebben we respect voor de 

eigenheid van elke jongere en voor de manier waarop hij in het leven staat.   

 

Om het onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen op deze manier uit te kunnen tekenen, werken 

we in De Wissel met een professioneel en gemotiveerd multidisciplinair team.  Elk teamlid neemt 

vanuit zijn eigen professionaliteit en discipline een specifieke taak op binnen de werking.  Naast 

cognitieve leerinhouden en technische competenties hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling 

van socio-emotionele vaardigheden bij onze leerlingen.  Zo kunnen we onze leerlingen indien nodig 

ook begeleiding bieden die het strikte lesgebeuren overschrijdt.   

 

In het uitstippelen van het onderwijsaanbod aan elke leerling zien we de ouders en andere 

opvoedingsverantwoordelijken als belangrijke partners.  We willen zorgen voor een warm onthaal 

en een open cultuur waarbinnen we hen uitnodigen om met ons mee te denken.  Door laagdrempelig te 

werken, hopen we de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind te kunnen blijven 

stimuleren.  Samenwerking met externe partners in de begeleiding van onze leerlingen verhoogt de 

ontwikkelingskansen van onze jongeren en betekent een meerwaarde in het uitwerken van een 

individueel handelingsplan. 
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In onze snel evoluerende maatschappij veranderen ook de competenties en vaardigheden die jongeren 

nodig hebben om een weg voor zichzelf uit te kunnen stippelen. Om kwaliteitsvol onderwijs te blijven 

aanbieden, engageren wij ons om in te spelen op nieuwe uitdagingen en om flexibel om te gaan met 

nieuwe ontwikkelingen.  Op deze manier blijven we een school in beweging, en is De Wissel een 

project dat nooit afgerond is… 

 

 

b. Onderwijsaanbod 

 

1. De school richt zich tot volgende types van leerlingen: 

 Type 1: leerlingen met een licht mentale handicap, 

 Type 2: leerlingen met een ernstige of matige mentale handicap, 

 Type 3: leerlingen met gedrags- en/of aanpassingsmoeilijkheden, 

 Type 4: leerlingen met een fysische handicap, 

 Type 6: leerlingen met een visuele handicap (enkel slechtzienden), 

 Type 7: leerlingen met een auditieve handicap (uitgezonderd de volledig doven), 

 Type 9: leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornis en normaal begaafd), 

 Type BA: leerlingen waarbij de STICORDI-maatregelen onvoldoende zijn (basisaanbod). 

 

Binnen de school volgen deze leerlingen in functie van hun mogelijkheden en ambities les binnen één 

van de drie opleidingsvormen: 

 

Opleidingsvorm 1 beoogt sociale aanpassing. Deze sociale vorming van deze leerlingen staat centraal 

om hun integratie mogelijk te maken binnen een beschermd leefmilieu. De opleiding duurt 5 

leerjaren. Er zijn leerlingen in de wijkafdeling bij het Multifunctioneel Centrum Ter Heide en op de 

campus in Zwartberg. 

 

Opleidingsvorm 2 leidt op tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. De leerlingen krijgen een 

algemene en sociale vorming, maar ook een arbeidstraining om hun integratie mogelijk te maken in 

een beschermd arbeids- en leefmilieu. De opleiding wordt gespreid over 8 leerjaren met aan het 

einde van de studie stages in een beschutte werkplaats.  

 

Opleidingsvorm 3 coacht leerlingen tot sociale vorming en beroepsvaardigheid. De leerlingen worden 

opgeleid om zich te integreren in een gewoon arbeids- en leefmilieu. Binnen deze opleidingsvorm 

kunnen de leerlingen één van de volgende opleidingen volgen: 

 Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak, 

 Grootkeukenmedewerk(st)er, 

 Onderhoudsassistent hout en bouw, 

 Hoeklasser, 

 Tuinbouwarbeider. 

De opleiding loopt over 5 leerjaren met tijdens het 4
de

 en het 5
de

 jaar stages in het bedrijfsleven.  

 

Alternerende beroepsopleiding geeft aan de leerlingen, die in OV3 het vijfde jaar hebben afgewerkt, 

de mogelijkheid om tijdens een extra jaar een specifieke ABO-opleiding te volgen. Deze leerlingen 

komen dan nog 2 dagen per week naar school en de andere 3 dagen gaat men beroepservaring opdoen 
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als stagiair binnen een bedrijf. Het doel van ABO is de overgang van school naar bedrijf geleidelijk 

aan te laten verlopen en zo de tewerkstelling te bevorderen.  

 

 

c. Werking 

 

Sinds 1 september 2015 kreeg onze school goedkeuring voor inrichting type 9 in OV3 en OV2.  

Omdat er op 1 september 2015 geen leerling T9 werd ingeschreven in OV2, verviel de goedkeuring. 

Er werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een opstart T9 in OV2 vanaf 1 september 2016. 

 

 

Visie op leerlingenbegeleiding 

o uitgangspunt: leerlingen verstoren hun leefsituatie door moeilijk gedrag. Dergelijke crisis kunnen 

we aanwenden als leermoment voor de leerling.  

o doel: verhogen van probleemoplossende vaardigheden en zelfregulerend gedrag zodat de leerling 

zichzelf beter kan handhaven in de school- of werksituatie. 

 

 

Ankerfiguren  

  =  ‘aanspreekpunt’ per leerling 

1. individuele begeleiding en opvolging leerling, 

2. contacten met het netwerk (ouders, hulpverlening, …), 

3. coaching van de leerkrachten in aanpak van de leerling,  

4. organisatie van het ‘kindbeleid’: afspraken vastleggen rond de geïndividualiseerde aanpak en 

ondersteuning van de leerling op school (Smartschool). 

 

 

Permanente ondersteuning 

=  curatief: wanneer het moeilijk loopt met een leerling in de klas  

 de leerling verstoort de les en de leerkracht wilt graag hulp hierbij; 

 de leerling heeft problemen en in samenspraak met de leerkracht wordt gevraagd om een 

gesprek buiten de les. 

o uitgangspunt: interventie o.b.v. de agressiecurve, crisis is een leermoment (LSCI). 

o doel: werken naar inzicht, leren hanteren van stress, werken naar herstel. 

o werkwijze: rust bieden – analyse van het conflict – aanbieden van nieuwe vaardigheden – transfer 

en herstelgesprek. 

 

 

Time-out punt  (TOP-klas) KR-beslissing 

=  preventief: in een aangepast klaslokaal krijgen een aantal leerlingen op vaste momenten een 

opdracht buiten de klas. Zo zorgen we voor meer draagkracht bij de leerling, klas en team waardoor 

het op de andere momenten beter loopt. 

o vertrekpunt: probleemgedrag verhoogt door stressopbouw in een niet-aangepaste omgeving. 

o doel: prikkelreductie (rust), een aangepaste leeromgeving bieden op een gestructureerde manier, 

nieuwe leerervaringen opdoen om van daaruit te werken aan een maximale integratie in het 

klasgebeuren. 
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o werkwijze: de taken worden door de begeleider, het team en de leerling samen ingevuld ifv de 

noden van de leerling (cognitief, socio-emotioneel, schools, stress-reductie, creatieve taken, …). 

o via een vaste planning, over een langere periode. 

 

 

Schoolextern time-outtraject i.s.m. NKG (Nieuwe Kansen Geven) 

= curatief en preventief: wanneer het moeilijk loopt op school, om rust te bieden aan de leerling, de 

klas en het team zodat het op de andere momenten beter loopt (draagkracht verhogen). 

 

o de leerling wordt opgevangen buiten de school en voert hier taken uit, in het ‘echte’ leven  

(zorgboer, bedrijf, centrum, winkel, …); de taken worden ingevuld volgens de noden van de 

leerling en het aanbod van de leerplek. 

o via een andere weg wordt er gewerkt aan psychosociale doelstelling en arbeidsattitudes, o.b.v. de 

noden van de leerlingen op dat moment. 

o via een vaste planning, over een langere periode. 

 

Ook het project P.O.V. (Praktijk Op Verplaatsing) werd verdergezet. Dit zowel voor de opleiding 

Onderhoud in instellingen en professionele schoonmaak, als voor de opleiding grootkeuken-

medewerker. 

Voor de leerling betekent P.O.V. dat er vanaf het 4
de

 jaar 1 dag per week praktijkles gevolgd wordt in 

een bedrijf / instelling. De leerling zal onder toezicht van een leerkracht van de school één dag per 

week meewerken op verschillende afdelingen van het bedrijf. Leerlingen van het 4
de

 en 5
de

 jaar krijgen 

zo de kans om in een bedrijf concrete werkervaring op te doen en zich zo goed mogelijk voor te 

bereiden op de stage en de latere tewerkstelling. 

 

In Opleidingsvorm 2 wordt gecontinueerd met het PAS-project. Dit ‘Project Alternerende Stage’ 

waarin 7 jongeren deelnemen, houdt in dat de jongeren drie dagen per week naar school komen en 

twee dagen op de werkvloer doorbrengen. Er wordt stage gedaan op zowel de reguliere als de 

beschermde arbeidsmarkt. Het doel van deze opleiding bestaat eruit om de OV2-leerlingen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op het werken in een al dan niet beschermd milieu.  

 

Brug 21: Met dit project willen we een figuurlijke brug bouwen tussen Opleidingsvorm 1 en 

Opleidingsvorm 2. Vanuit het lerarenteam kwam immers de vraag of het mogelijk was om voor de 

sterkere leerlingen uit OV1 en de minder sterke leerlingen uit OV2 een programma op maat samen te 

stellen, aanvullend op het bestaande lessenpakket. 

Zelfs in de kleinere klassen in het bijzonder onderwijs is er niet altijd voldoende tijd en ruimte om 

diepgaand te differentiëren. Met Brug 21 willen we hierop een antwoord bieden. 

 

Sinds september 2015 zijn we officieel een erkende school voor de afname van de Ruward-test. 

Het is een handvaardigheidstest waarmee de motorische vaardigheden van onze leerlingen in kaart 

worden gebracht. 

Aan de hand van deze resultaten kunnen vaardigheden verder getraind en verfijnd worden tijdens de 

PTR-lessen. Zo kan elke leerling individueel en naar eigen mogelijkheden bijgestuurd worden. 

 

Er zijn ook heel wat leerlingen, vooral met een diagnose ASS/gedragsproblematiek, die geen voltijds 

lesprogramma aankunnen en slechts maximaal halftijds naar school komen op één van de twee 
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vestigingsplaatsen en daarnaast 4u OAH (Onderwijs Aan Huis) krijgen van een leerkracht ASV of 

BGV, afhankelijk van de noden van de leerling. 

Deze mogelijkheid om thuisonderwijs aan te bieden bestaat in alle opleidingsvormen die de school 

inricht.  

 

Ook GON wordt aangeboden en staat voor Geïntegreerd Onderwijs en is een samenwerking tussen het 

gewoon en buitengewoon onderwijs. Leerlingen met een beperking zijn niet automatisch verplicht om 

buitengewoon onderwijs te volgen, deze leerlingen hebben het recht zich in te schrijven in het gewoon 

onderwijs. Wanneer zij dit doen, kunnen ze in aanmerking komen voor GON-begeleiding. De GON-

begeleider (= leerkracht BuSO De Wissel) zal vanuit de opgebouwde expertise ondersteuning bieden 

aan de leerling en zijn ouders maar ook aan het leerkrachtenteam van het gewoon onderwijs. 

De GON-middelen werden door de overheid bevroren waardoor we niet konden uitbreiden. 

 

Ook dit schooljaar kreeg onze school een urenpakket van 10 eenheden ter bevordering van het Gelijke 

Kansen Beleid (GOK). De doelstelling van dit project is om de onderwijsachterstand van allochtonen 

en kansarme autochtonen weg te werken en hun integratie te bevorderen. Er wordt verder gewerkt aan 

de bestaande cyclus waarbij relaties met externen als zwaartepunt werd gekozen. Het GOK-project 

wordt geleid door twee leerkrachten en zij kunnen rekenen op de medewerking van het hele 

schoolteam. Wij bieden gelijke kansen aan elke leerling om tot een maximale ontplooiing te komen. 

De GOK-uren mogen enkel gebruikt worden voor OV3. 

Beide leerkrachten werken heel wat extra activiteiten uit voor de leerlingen van OV3 om integratie te 

bevorderen: wereldburgerschapseducatie. Ze werken samen met externe partners zoals GIGOS, Kleur 

Bekennen, BeverZaken, PXL, OCMW Genk,… 

 

 

d. Personeelsbeleid: Visietekst personeelsbeleid sinds augustus 2016. 

 

De Wissel zet in op het welbevinden van zijn leerlingen door onderwijs op maat aan te bieden aan 

jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Dit doel kan niet bereikt worden zonder een 

multidisciplinair team van leerkrachten en begeleiders die zich iedere dag opnieuw inzetten om onze 

jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op een leven na en buiten de school. Daarom willen we 

inzetten op de drijvende krachten van onze school. We opteren voor een personeelsbeleid dat steunt op 

volgende pijlers: duurzaamheid, welzijn, professionaliteit, rolduidelijkheid en communicatie en dat 

gebaseerd is op het principe van steunen-sturen-stimuleren om zo de betrokkenheid, tevredenheid en 

competentie bij onze medewerkers te behouden en te laten groeien. 

 

Als school willen we kiezen voor een duurzaam personeelsbeleid. Dit ontstaat als we bij de 

beslissingsvoering een evenwichtige afweging gemaakt hebben ten aanzien van de impact op de mens, 

de omgeving en het organisatieresultaat, ook op lange termijn. Een duurzaam personeelsbeleid zet in 

op haar medewerkers door het bieden van een loopbaanperspectief, vanaf de aanwerving van 

personeel op basis van hun competenties en overspant de hele loopbaan. Het is ook een dynamisch en 

flexibel personeelsbeleid waarbij iedereen inzetbaar is en bijscholingen een ondersteuning bieden. Op 

deze manier stimuleren we onze medewerkers om hun kwaliteiten te benutten en verder te 

ontwikkelen naar de noden van de organisatie en het personeel. Inspraak is mogelijk via verschillende 

kanalen en onderlinge communicatie. 
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Een duurzaam personeelsbeleid is onlosmakelijk verbonden met het welzijnsbeleid. De Wissel vindt 

het belangrijk dat medewerkers zich goed voelen op het werk, betrokken zijn op het werk en graag 

komen werken. Kernwoorden zijn respect, wederzijdsheid  en engagement. Welzijn op het werk is 

immers een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemers. Wederzijds respect 

is elementair, en het veronderstelt een gedeeld engagement gericht op het gemeenschappelijk doel, 

met name zorg op maat van de leerlingen. 

 

Een derde pijler is professionaliteit, zowel in de functie die we uitoefenen als in de samenwerking 

met elkaar in de organisatie. Vertrouwen en integriteit zijn noodzakelijke voorwaarden om tot een 

goede samenwerking te komen. De Wissel moet een goed geoliede machine zijn waar iedereen een 

essentieel onderdeel van uitmaakt. Dit impliceert dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, 

engagement toont en zijn schouders kan zetten onder de beslissingen die genomen worden. Een 

respectvolle basishouding ten opzichte van elkaar, de leerlingen en externen is hierbij essentieel. 

 

Om tot een goede samenwerking te komen, is rolduidelijkheid belangrijk. Onze verwachtingen naar 

elkaar moeten duidelijk zijn. Er wordt daarom geïnvesteerd in de opvolging van het individueel 

handelen aan de hand van bestaande functieprofielen. 

 

Een laatste en misschien wel belangrijkste sleutelwoord voor een goede samenwerking is 

communicatie. Een gebrek aan goede communicatie is dikwijls het probleem in de zoektocht naar 

oplossingen. In De Wissel gaan we voor een communicatie die open, correct, respectvol en 

duidelijk is. Deze communicatie gebeurt in twee richtingen en moet oplossingsgericht zijn. Een goede 

onderlinge communicatie maakt onze verwachtingen van elkaar transparant en komt de onderlinge 

relaties tussen de collega’s ten goede.  

 

De kracht van BuSO De Wissel ligt in zijn menselijk potentieel. Een team van gemotiveerde mensen 

dat zich dagelijks inzet voor de school en zijn leerlingen. Een kracht waarin we samen moeten blijven 

investeren. 
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C  A Z E R T i E  
 Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst 

 

In 2016 zijn we niet op onze lauweren (30-jarig bestaan in 2015) blijven zitten. De opgebouwde 

expertise van ons ICare-programma hebben we nu ook geïmplementeerd voor al onze cliënten. De 

effecten en efficiëntiewinst die we hier mee boekten zijn erg betekenisvol.  

AZERTiE blijft dus investeren op haar strategisch-specialistische competenties. Die competenties 

willen we ook ten volle gaan inzetten voor werknemers met een functie-beperking. De tijd is er rijp 

voor: het re-integreren van werknemers na langdurige afwezigheid omwille van ziekte heeft een 

maatschappelijk draagvlak gevonden. Werkgevers zijn vragende partij voor gespecialiseerde 

HR-oplossingen. Beleidsmatig gezien is er een duidelijke wil aanwezig om deze evolutie te 

ondersteunen.  

Dat werd bewaarheid met een uniek werkbezoek in september van de Minister van Sociale zaken en 

Volksgezondheid, mevrouw Maggie De Block. Dit bezoek zorgde in het najaar voor een enorme boost 

aan aanvragen rond re-integratie na burn-out. 

Dat moet voor AZERTiE op lange termijn zorgen voor een duurzaam en competitief voordeel. We 

gaan dat méér dan ooit nodig hebben indien we proactief willen omgaan met de hervormingen die 

door VDAB voorzien zijn in 2018. 

 

Realisatie doelstellingen 2016 

Samen met haar/zijn team maakt de procesverantwoordelijke een jaaractieplan op met meetbare 

doelstellingen. Het is de operationele vertaling van het strategisch/tactisch plan dat wordt afgewikkeld 

volgens de zogenaamde PDCA cirkel (plan, do, check, (re)act). Onderstaande vindt u de samengevatte 

resultaten.  

 

 

1  K e r n p r o c e s s e n  

1 . 1  I n s t r o o m  

Wat werkzoekenden betreft is er gerealiseerde instroom van 115% (ten aanzien van subsidienorm). De 

instroom was voldoende gedifferentieerd conform de inhoudelijke doelstellingen: naast personen met 

een fysieke beperking (53%) hebben we vooral ook psychisch kwetsbare werkzoekenden en chronisch 

zieken (35%) bereikt.  

 

Gegeven de beoogde jobprofielen en de hieraan gekoppelde functievereisten stellen we vast dat 1/5 

van de verwezen cliënten niet wordt weerhouden. In een meerderheid van de cases is er sprake van 

medische ongeschiktheid en/of niet vervulde randvoorwaarden.  Elke niet weerhouden cliënt heeft wel 

de mogelijkheid van een tweede ronde in een latere fase. 

 

We introduceerden de assessmentmethodiek ook om het aantal vroegtijdige afhakers (binnen de 3 

maanden) te beperken: de streefwaarde van maximaal 10% werd behaald (10%). Op deze wijze wordt 

voorkomen dat kandidaten een foute keuze maken. Voor AZERTiE is dit uiteraard ook een 

efficiëntiewinst (strategisch doel). 
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Specifieke sensibiliserende acties naar onze voornaamste toeleveranciers leverde voldoende 

differentiatie op inzake toeleiding: 58% GTB, 36% RIZIV en 6% VDAB. Te noteren dat 1 op de 3 

dossiers kunnen worden beschouwd als re-integratiedossiers. 

 

De tevredenheid bij cliënten bedroeg gemiddeld 8/10 (streefwaarde >7,5/10). 

 

Specifieke sensibiliserende acties naar onze voornaamste toeleveranciers (ketenproces) leverde 

voldoende differentiatie op inzake toeleiding: 67% GTB, 27% RIZIV en 6% VDAB.  

 

Bijzondere aandacht werd gegeven aan het bereiken van werkenden met een functiebeperking en dat 

in het kader van loopbaanbegeleiding. Het initiatief komt dus van de werknemer die de begeleiding 

deels vergoedt met een loopbaancheque. In totaal werden 36 nieuwe dossiers opgestart. 

  

 

1 . 2  T r a i n i n g  

In dit proces gaat veel aandacht naar ons zogenaamd ICare-programma. Het is een 

activeringsprogramma om personen met een psychische kwetsbaarheid (CVS, depressie, 

fybromyalgie, burn-out, etc.) intensief te begeleiden. Deze specifieke aanpak zorgt voor goede 

resultaten: drop out <20% en duurzame tewerkstelling van 50%. Nog steeds volgen we de koers van 

een evidence based programma en zijn we toe aan een vierde wetenschappelijke publicatie: Knapen, 

J., Myszta, A., & Moriën, Y. (2016). Integration of mental and psychomotor training in vocational 

rehabilitation for persons with mental illness improves employment. International Journal of 

Psychosocial Rehabilitation, 20(2), 34-38.  

 

Ondertussen werd het ICare-programma veralgemeend naar alle cliënten, zij het in een aangepaste 

vorm. Het programma werd omgeturnd in een driefasig verloop van 8 weken. Bedoeling is via 

groepswerking in een eerste fase cliënten bewust te maken van hun motivatie, talenten, maar ook van 

de eisen die de arbeidsmarkt stelt. In de 2 weken nadien worden zij letterlijk geactiveerd door middel 

van fysieke en mentale trainingen/workshops. We noemen dit ook het workreadinessprogramma. In 

een derde fase van een vijftal weken worden zij klaargestoomd in een gesimuleerde werkomgeving 

(digilab). Zij worden hier voorbereid op de laatste fase, namelijk via een stage of opleiding op de 

werkvloer uiteindelijk aan de slag te gaan. We noemen deze laatste fase jobreadiness. Wanneer een 

tewerkstelling niet onmiddellijk lukt, blijven de cliënten wekelijks intensief opgevolgd in het 

zogenaamde jobsearchprogramma.  

 

We zijn erin geslaagd op die manier een zeer efficiënt en resultaatgericht programma te ontwikkelen 

dat inspeelt op de specifieke doelgroep van AZERTiE. De intensieve procesbegeleiding zorgde voor 

een beperkt drop out cijfer van 4%. Het was onze ambitie om de drop outs naar <10% te krijgen.  

 

De efficiëntiewinst was ook noodzakelijk voor de betekenisvolle toename van de instroom. 

 

1 . 3  C o a c h i n g  

Cliënten doorlopen verschillende deeltrajecten en fasen in hun zoektocht naar werk. Om het overzicht 

te houden en de richting te bewaken kunnen zij terugvallen op hun persoonlijke coaches. Het zijn dus 

gespecialiseerde procesbegeleiders.  
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De coaches zijn onze specialisten bij uitstek: zij ontwikkelden de talentportfolio en specifieke 

empowermentmethodieken voor personen met autisme, burn-out, pijnklachten en psychische 

kwetsbaarheid. Bijzondere aandacht kregen cliënten met functiebeperkingen ten gevolge van 

oncologische aandoeningen. In het laatste kwartaal werd een project via FeGOB opgezet met Kom op 

Tegen Kanker. Bedoeling is om vooral werkgevers te sensibiliseren en te trainen voor een vlotte 

terugkeer naar werk voor ex-kankerpatiënten. 

 

In het kader van het duaal leren werden projectmatig (eigen financiering) studenten met ASS uit 

enkele secundaire scholen en 1 hogeschool begeleidt met het oog op een doorstroom na stage. 

 

De tevredenheid van coaching en training bij cliënten bedroeg gemiddeld 8/10. 

 

1 . 4  U i t s t r o o m  

In deze cruciale fase naar werk is de opstap via een stage erg belangrijk: in totaal werden er 291 stages 

gerealiseerd. Gespecialiseerde individuele beroepsopleidingen (GIBO) zorgen voor het noodzakelijke 

werkvloerleren: van de 83 afgesloten GIBO’s (objectief was 80) mondden er 79 uit in een vaste 

tewerkstelling (95%).  

 

Globaal werden er 110 tewerkstellingen gerealiseerd (>3 maanden) of een ratio van 64% (op 171 

metingen). Tellen we hier ook de <3 maanden tewerkstellingen (aantal =8) bij, dan komen we uit op 

69%. 

 

Indien we rekening houden met de zwaarte van de arbeidshandicap levert dit een outputratio op van 

85%. Het objectief was 60%.  

 

De tevredenheid bij cliënten bedroeg gemiddeld 7,5/10. Bij werkgevers 8/10.  

 

AZERTiE is voortdurend op zoek naar stages, vacatures en gepaste jobs voor haar werkzoekend 

cliënteel. Daarom participeren we actief aan diverse werkgeversorganisaties zoals UNIZO en VOKA. 

Deze netwerking leverde ons 128 nieuwe bedrijven op. 

 

AZERTiE wil ook gespecialiseerde HR-services bieden op vraag van werkgevers: we denken dan aan 

die domeinen van het HR-gebeuren wanneer functiebeperkingen in het spel zijn: selectie en 

rekrutering, inplacement (re-integratie) en outplacement.  

 

Op het vlak van inplacement realiseerden wij 24 dossiers, dit bevestigt de ingeslagen weg van vorig 

jaar. Met de gesaneerde personele uitgaven komen we in de buurt van de break-even. We zijn nu zover 

dat we allicht volgend jaar deze belangrijke nieuwe ontwikkeling kunnen verzelfstandigen. Ook 

(para)fiscale redenen nopen ons daar toe (cfr. infra). 

 

Inzake gespecialiseerd outplacement realiseerden we een 6-tal dossiers, vorig jaar was dat slechts 1 

dossier. 
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In 2016 maakten wij ook deel uit van het Limburgs tenderproject Drive2Work (ex-Ford arbeiders) en 

begeleidden wij 14 dossiers. 6 kandidaten vonden in de beperkte begeleidingstijd een job en 6 konden 

via AZERTIE hun nieuwe jobdoel uitproberen in een stage. Finale meting in 2017. 

 

We vermelden ook nog de participatie aan een project dat tot doel heeft om het behoud van 

tewerkstelling bij de Vlaamse overheid te bevorderen en dat specifiek voor personen met een 

arbeidsbeperking. In totaal werden 36 zogenaamde protocollen voor tewerkstellingsbevorderende 

maatregelen geüpdatet. 

 

 

2  O n d e r s t e u n e n d e  p r o c e s s e n  

2 . 1  F i n a n c i ë n  

Het financieel resultaat is opnieuw positief, na een gesaneerde budgettering met gemiddeld 5%. De 

uitgaven vanuit de vernieuwde werking voor werknemers staat nu in verhouding tot de inkomsten. De 

beperkte inkomsten vanuit de projectwerking worden na realisatie opgenomen in het resultaat van 

volgend jaar. 

 

2 . 2  A d m i n i s t r a t i e  

Een correcte en efficiënte verwerking van de cliëntenadministratie is de centrale doelstelling van het 

team administratie. Zij behaalden ruim hun objectieven ten aanzien van de cliënten, medewerkers en 

werkgevers: een foutenpercentage <2%, een globale tevredenheid bij de cliënten/medewerkers van 

8/10 (doel 7,5/10) en 1 ongegronde klacht.  

 

In het licht van het toekomstdossier IGL werd een aanvang genomen met de autonome verwerking van 

de loonadministratie. 

 

2 . 3  P e r s o n e e l  e n  w e l z i j n  

Gezien het belang van de strategische competenties voor AZERTiE zette elk kernproces zwaar in op 

haar VTO-acties. De meeste objectieven werden behaald.  

 

Er werd in 2016 vooral werk gemaakt van de toepassing van de integratie van de talentvisie binnen het 

competentiemanagement. Elke medewerker kreeg de gelegenheid zijn/haar talentenprofiel in beeld te 

brengen. De inzet van talenten werd dan de basis van een performantie of prestatiebeoordeling 

(medewerker en leidinggevende). Op deze wijze wordt het voor iedereen duidelijk welke 

resultaatsgebieden optimaal aansluiten bij de aanwezige talenten, welke competenties zeker nog 

ontwikkeld kunnen worden en tot slot kregen we ook een zicht op performanties die boven het 

talentniveau zitten. Aansluitend hierbij is het vervolgens de bedoeling op individueel of teamniveau 

naar joboptimalisering te gaan. 

 

Het diversiteitsplan van vorig jaar werd afgewerkt. Opleidingen op het vlak van brandpreventie en 

EHBO werden gerealiseerd.  
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Naar goede gewoonte wordt jaarlijks gepeild naar de tevredenheid onder de medewerkers via een 

online anonieme bevraging. Het algemene resultaat van de tevredenheidsmeting was goed (7,5).  

 

 

2 . 4  C o m m u n i c a t i e  

Een sterke profilering van de gespecialiseerde HR-aanpak van AZERTiE is een permanente 

doelstelling en werd zeker ook dit jaar behaald zij het met een onverwachte meevaller. 

 

In het voorjaar stelden we onze vernieuwde interne werking voor aan onze voornaamste 

toeleidingspartners. 

 

Begin september werden we vereerd met een werkbezoek van Minister Maggie De Block. Zij wilde 

van naderbij kennis maken met onze ICare-methodiek en in het bijzonder op de toepasbaarheid ervan 

rond re-integratie en preventie van burn-out. 

 

Wij stelden AZERTiE voor te midden van al onze belangrijkste sterkhouders. Op die manier wilden 

we aantonen dat de ICare-methodiek niet alleen een evidence based methodiek is maar vooral ook een 

samenspel impliceert met diverse partners. Het bezoek kreeg veel aandacht in de regionale pers. 

Het resultaat van dit bezoek zal allicht nog een vervolg krijgen in de loop van volgend jaar.  

 

We vermelden nog de participatie (via FeGOB) aan een proefproject van Kom Op Tegen Kanker 

(Kom Op voor Werk bij Kanker). Er werd een inhoudelijk programma uitgewerkt: training aan 

werkgevers en het opmaken van een protocol voor een zorgzaam HR-beleid.  

De effectieve prospecties en uitvoeringen zijn voor 2017.  

 

 

3  B e l e i d s o n t w i k k e l i n g  

 

AZERTIE wil selectief inspelen op de snel veranderende beleids- en maatschappelijke context.  

 

Het is duidelijk dat er maatschappelijk gezien een awareness ontstaat rond het belang van het re-

integreren van chronisch zieken in een goed gereguleerd kader. Het KB van De Block /Peeters op 

01.12.2016 was hiervan de beleidsmatige vertaling. Voor AZERTiE en haar cliënteel is dit een 

kansenverhaal dat naast rechtszekerheid vooral ook een inhoudelijke meerwaarde kan bieden rond wat 

wij noemen een inclusief HR-beleid in elke organisatie, vereniging of bedrijf. Het zal allicht een 

belangrijk onderdeel worden van onze missie naar werknemers met een arbeidsbeperking. 

 

Ook het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid van Minister Muyters blijft bijzondere aandacht geven aan 

de doelgroep van werkzoekende personen met een arbeidshandicap. We verwijzen hiervoor uitvoerig 

naar zijn beleidsbrief van dd. 21.10.2016. 

 

De geplande hervormingen binnen VDAB zijn in tegenstelling tot het (politieke) beleid veel minder 

gefocust op een gespecialiseerde aanpak van de doelgroep. De aangekondigde geïntegreerde werking 
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met o.m. de GTB-partner dreigt een reductie te worden ten voordele van de kwantitatieve benadering. 

Wordt vervolgd volgend jaar. 

 

Een niet onbelangrijke gegeven in de beleidscontext rond AZERTiE is het toekomstdossier IGL. Een 

belangrijke beslissing werd genomen om de uitbouw van de tweede (commerciële) pijler van 

AZERTiE te continueren, weliswaar buiten IGL en dat vanaf begin volgend jaar. De (para)fiscale 

redenen en het besmettingsgevaar hiervan voor de collega-activiteitencentra lagen aan de basis van 

deze beslissing. 

Afhankelijk van de evoluerende beleidscontext zal volgend jaar verder beslist worden wat de meest 

aangewezen juridische structuur voor AZERTiE zal zijn.  

 

 

 

4  S t a t i s t i s c h e  g e g e v e n s  

4 . 1  W e r k z o e k e n d e n  m e t  e e n  a r b e i d s h a n d i c a p   

Regelgevend kader: BVR 31 maart 2008 

Subsidiegever: VDAB 

 

Resultaat 2016 
 Aantal Norm Resultaat % 

Instroom 196 170 115% 

Uitstroom
1
 110  50% 169% 

Globaal             142% 

 

Aantal gemeten MOO ‘s: 171 

Aantal ongewogen TWS: 110 => 64% (110/171) 

Aantal gewogen TWS: 144,5 => 85% (144,5/171) 

 

 

4 . 2  L o o p b a a n b e g e l e i d i n g  v a n  w e r k e n d e  p e r s o n e n  m e t  
a r b e i d s h a n d i c a p  

Financiering (loopbaancheque BVR van 17 mei 2013) 

Opgestarte dossiers: 36 

Afgeronde dossiers: 31 

 

 

4 . 3  G e s p e c i a l i s e e r d  i n p l a c e m e n t   

Private financiering. 

Opgestarte dossiers: 25 

Afgeronde dossiers: 20 

 

4 . 4  O u t p l a c e m e n t  

Private financiering. 

Opgestarte dossiers: 6 

Afgeronde dossiers: 2 

 

                                                 
1 Uitgezonderd tewerkstellingen <3 maanden (=8); tewerkstellingen via interim (=13) 



RPR Tongeren 0201.310.929 

 

  
Jaarverslag 2016 34 

4 . 5  D r i v e 2  W o r k  

Financiering: Tender VDAB 2016 (consortium Limburg) 

Opgestarte dossiers: 14 

 
 

4 . 6  T r e n d s
2
 

 

4 . 6 . 1  A a n t a l  e f f e c t i e f  o p g e s t a r t e  b e g e l e i d i n g e n
3
 

 

 
 

 

4 . 6 . 2  A a n t a l  t e w e r k s t e l l i n g e n   

 

 
 

 

 

                                                 
2 Exclusief de loopbaanbegeleidingen in 2015 
3 Vanaf 2012 worden vroegtijdige stopzettingen (<3 maanden) niet meer opgenomen 
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4 . 6 . 3  G e s l a c h t  

 

GESLACHT CLIËNTEN 2016 

Vrouwen 122 

Mannen 74 

TOTAAL 196 

 

 

 

 
 

 

 
 

4 . 6 . 4  L e e f t i j d s c a t e g o r i e  

 

LEEFTIJD CLIËNTEN 2016 

Minder dan 20 jaar 0 

Tussen 20-29 jaar 43 

Tussen 30-39 jaar 61 

Tussen 40-49 jaar 64 

Boven de 50 jaar 28 

TOTAAL 196 
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4 . 3 . 5  F u n c t i e b e p e r k i n g  

 

FUNCTIEBEPERKING CLIËNTEN 2016 

Fysiek 123 

Psychisch 36 

Zintuiglijk 3 

ASS (autisme spectrum stoornis) 17 

Ontwikkelingsstoornis (ADHD, dyslexie,…) 8 

NAH (niet aangeboren hersenletsel) 2 

Chronische ziekte 29 

Sociale problematiek 0 

Andere  3 

TOTAAL4 221 

 

 

 

                                                 
4 9% van onze cliënten hebben te kampen met een meervoudige beperking 



RPR Tongeren 0201.310.929 

 

 

 
37 Jaarverslag 2016 

 

 



RPR Tongeren 0201.310.929 

 

  
Jaarverslag 2016 38 

4 . 7  H e r k o m s t  c l i ë n t e n  

 

HERKOMST CLIËNTEN 2016 

Provincie LIMBURG 

Alken 2 

As 2 

Beringen 9 

Bilzen 9 

Bocholt 3 

Borgloon 2 

Bree 3 

Diepenbeek 2 

Dilsen-Stokkem 3 

Genk 25 

Gingelom 1 

Halen 2 

Ham 2 

Hamont-Achel 1 

Hasselt 30 

Hechtel-Eksel 3 

Herk-de-Stad 1 

Heusden-Zolder 4 

Hoeselt 1 

Houthalen-Helchteren 13 

Kortessem 3 

Lanaken 5 

Leopoldsburg 5 

Lommel 1 

Lummen 1 

Maaseik 6 

Maasmechelen 4 

Meeuwen-Gruitrode 1 

Neerpelt 5 

Nieuwerkerken 2 

Opglabbeek 3 

Overpelt 4 

Peer 2 

Riemst 4 

Sint-Truiden 9 

Tessenderlo 1 

Tongeren 4 

Zonhoven 11 

Zutendaal 4 

Provincie VLAAMS-BRABANT 
Rummen 1 

Kortenaken 1 

NEDERLAND Maastricht 1 

TOTAAL 196 
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D  T e r  H e i d e  
Centrum voor diep mentaal en/of ernstig mentaal meervoudig gehandicapte 

kinderen en volwassenen. 

 

Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke 

beperking en/of bijkomende beperkingen. 

Ter Heide is een warme thuis voor haar bijzondere bewoners en is tevens een waardevolle plek voor al 

haar medewerkers. 

 

Wij willen in Ter Heide veel mensen ontmoeten en samen met hen aan de weg timmeren voor een 

goed en kwaliteitsvol leven voor onze bewoners. Met onze gedreven groep medewerkers, ouders, 

vrijwilligers, bestuurders, stagiairs en partners, streven wij ernaar om aan onze bewoners een plek te 

kunnen bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze gelukkig zijn en waar ze zichzelf kunnen 

ontwikkelen. 

 

De bestaansreden van de instelling staat geformuleerd in onze missie: “Samen met ouders, met hart, 

handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze 

bewoners”. Elke dag opnieuw trachten we een passende ondersteuning te bieden met deze missie in 

ons achterhoofd.  

 

Onze missie geeft scherp aan dat wij ons richten op het welzijn en het geluk van onze bewoners. Elke 

bewoner is immers uniek en bijzonder, met zijn eigen mogelijkheden, vaardigheden, gevoelens, 

behoeften en verwachtingen. Voor ons is het de grote uitdaging om hiermee rekening te houden en er 

maximaal op in te spelen. Dat vereist een voortdurende samenwerking tussen onze medewerkers, de 

ouders en onze partners. We willen hen laten samenwerken rond de bewoners en hen de kans geven 

om zichzelf te ontplooien en op die wijze iets te betekenen voor anderen. 

 

 

1  I n h o u d e l i j k e  w e r k i n g  
 

1 . 1  A l g e m e e n  

 

Ter Heide staat in voor de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen. Dat is een bewuste keuze omdat 

we ervan overtuigd zijn voor hen het verschil te kunnen maken. Voor onze bewoners volstaat de 

gewone, normale zorg niet; ze hebben nood aan een buitengewone, warme, specialistische zorg en 

ondersteuning. 

 

Ter Heide wil een leefgemeenschap zijn die op een unieke en warme manier omgaat met haar 

bewoners, ouders, medewerkers en de brede samenleving. 

 

Ter Heide wil een plek zijn waar het goed is om te wonen, te leven, te ontspannen en te werken. Elke 

dag opnieuw proberen onze medewerkers voor onze bewoners een zinvol en gelukkig leven uit te 

bouwen. Van onze medewerkers verwachten we dat ze handelen vanuit hun hart en dat ze met inzet 

van de juiste kennis en vaardigheden de bewoner een warme thuis bieden. Onze gemotiveerde 

medewerkers dragen dit warme thuisgevoel en de expertise van Ter Heide uit. 
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We werken hard aan de richting die we hebben uitgezet in ons strategisch plan. Dit plan bevat onze 

ambities over een periode van vijf jaren. 

Nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke tendensen, maar ook interne vraagstellingen en 

behoeften hebben een vertaling gekregen in ons ambitieus strategisch plan. Tal van acties en projecten 

zijn van start gegaan en krijgen voortgang om de doelstellingen uit het plan te verwezenlijken en om 

de ondersteuning t.a.v. onze bijzondere bewoners naar een hoger niveau te tillen.  

 

Het strategisch plan van de organisatie is verder afgedaald richting woonbuurten en afdelingen. Via de 

woonbuurtplannen en afdelingsplannen kunnen er, dicht bij de bewoner, belangrijke verbeteringen 

aangebracht worden. De leidinggevenden bewaken de voortgang van de uitwerking van hun plan en ze 

zorgen ervoor dat er goede resultaten bereikt worden, die de bewoners ten goede komen.  

 

 

1 . 2  I n h o u d e l i j k e  a c t i v i t e i t e n  

 
Voor het opstellen van het strategisch plan hebben we ons laten inspireren door het Businessmodel. 

Dit model beschrijft de waarden die Ter Heide biedt aan verschillende bewonersgroepen en geeft de 

kernactiviteiten, partners (ouders, medewerkers,…) en de kernmiddelen weer die nodig zijn om deze 

waarden te creëren, in de markt te zetten en te leveren met als doel winstgevende en duurzame 

inkomstenstromen te genereren.  

Per onderdeel zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die in de periode 2015 – 2020 verder 

uitgewerkt zullen worden.  

 

Ook in 2016 hebben we goede vorderingen gemaakt, we overlopen ze kort. 

 

 
1.2.1. Doelgroep 

 

 In september is de leefgroep dagopvang voor kinderen met autisme geopend in Genk: een team van 

enthousiaste medewerkers is geselecteerd en de infrastructuur is aangepast aan zijn nieuwe 

bewoners. 

 

 Oefeningen rond de leefgroepensamenstelling voor bewoners met gedrags- en emotionele 

stoornissen hebben plaatsgehad, verschillende scenario’s zijn onderzocht. 

 

 Een woonhuis tegenover ’t Brikhof is aangekocht met de bedoeling om er dagopvang te voorzien 

voor kinderen met kernautisme. 

 

 

1.2.2. Ouders 

 

 Het collectieve overleg met ouders heeft in 2016 vooral in het teken gestaan van de afstemming 

rond de persoonsvolgende financiering. Een uitgebalanceerd communicatie- en implementatie-

traject is afgelegd. Getuige hiervan zijn de verschillende infomomenten met ouders en familieleden 

die hebben plaatsgehad. 
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1.2.3. Kernactiviteiten 

 

 Het woonbuurtplan is terug in de aandacht geplaatst. Het woonbuurtplan is een afgeleide van het 

strategisch plan en verdient een centrale plaats in de woonbuurtwerking.  De leidinggevenden van 

elke woonbuurt hebben hun ambities toegelicht op een directieoverleg. Bijkomende afspraken zijn 

gemaakt over de samenwerking met de ondersteunende diensten (logistiek, financiën, ICT, 

personeel en organisatie); deze afspraken zijn opgenomen in de afdelingsplannen van de 

verschillende diensten. 

 

 Het nieuwe proces rond de “Individuele dienstverleningsovereenkomst” is verder in de praktijk 

gebracht. Een  eerste grote evaluatie heeft plaatsgehad, waaruit een aantal kleine bijsturingen 

voortgevloeid zijn. Positieve vaststelling is dat onze mentoren fier zijn op het resultaat dat kan 

neergezet worden mede door hun inspanning.  

 

 De activiteiten van onze eigen wasserij zijn overgenomen door een externe wasserij. Nieuwe 

processen zijn uitgetekend, de vervoerregeling is aangepast, een communicatietraject is opgezet. 

De medewerkers van onze wasserij zijn geheroriënteerd; de meesten werken nu als medewerker 

onderhoud. 

 

 De externe begeleiding van de grootkeukens is afgerond. Feedback is ontvangen omtrent de 

langetermijnstrategie grootkeukens. Deze samenwerking heeft ook geleid tot een optimalisatie van 

processen en tot een efficiëntere inzet van de personele middelen. 

Een nieuw voedingsmanagementsysteem is opgestart in Borgloon, Genk en Zonhoven; 

medewerkers zijn opgeleid in het omgaan met het systeem. 

Een nieuwe verantwoordelijke grootkeuken is aangeworven.  

 

 De processen binnen de werking van de technische dienst zijn geoptimaliseerd. “Bouwsoft” is in 

gebruik genomen waardoor alles wat er op een Technische Dienst gebeurt, gaande van de aanvraag 

offerte, de bestelbon, de installatie, de uitvoer door een medewerker aan elkaar gekoppeld wordt.  

Een meldingssysteem (helpdesk) voor herstellingen heeft zijn waarde intussen bewezen.  

 

 

1.2.4. Medewerkers en partners 

 

 We blijven de verwachting uitspreken dat elke medewerker zich verbindt aan de missie, visie en 

waarden van Ter Heide. Via tal van kanalen trachten we onze medewerkers hiertoe te sensibiliseren 

zodat elke medewerker deze verwachting meedraagt in zijn DNA. 

 

 Een personeelsplanningssysteem is aangekocht. De implementatie wordt voorbereid via twee 

testgroepen: knelpunten worden gedetecteerd, oplossingen worden gezocht, opleidingen worden 

voorbereid. Het nieuwe systeem zal pas in januari 2018 uitgerold worden voor de hele organisatie. 

Dit geeft ons voldoende tijd om het systeem foutloos te laten presteren.  

 

 Nieuwe wetgeving m.b.t. verpleegkundige handelingen heeft er ons toe aangezet te bekijken hoe 

we ons hierrond georganiseerd hebben. De huidige situatie werd in kaart gebracht (welke 

handelingen, door wie, welke opleidingen, welke ondersteunende documenten en processen zetten 

we in). Onze nieuw aangeworven verpleegkundig coördinator zal dit verder aansturen. 



RPR Tongeren 0201.310.929 

 

  
Jaarverslag 2016 42 

 Tal van acties hebben geleid tot het aantrekken van competente medewerkers, tot het vervangen 

van bestaande functies door nieuwe medewerkers en tot het herinrichten van bepaalde diensten.  

Zo is ook een nieuwe paramedisch coördinator in dienst genomen. Eén van haar eerste taken 

bestaat erin om tot een gedragen visie te komen met betrekking tot de inzet van alle therapeutische 

middelen (in loondienst en zelfstandig). 

 

 Er wordt verder ingezet op het verankeren van de O2-cyclus zodat iedere medewerker duidelijk 

weet wat er van hem/haar verwacht wordt en zodat er een afgestemd ontwikkelingsplan/ 

loopbaanplan voor de medewerker kan worden uitgewerkt. Voorgesteld is om over te gaan naar een 

meer themagerichte beoordeling, waarbij de focus meer ligt op de kerntaak die iemand moet 

uitvoeren. 

 

 De resultaten van het tevredenheidsonderzoek (2015) zijn verder geanalyseerd, besproken en 

teruggekoppeld naar de respectievelijke woonbuurten en afdelingen. Waar nodig zijn er verdere 

acties opgestart. 

 

 De omschakeling naar één directeur zorg heeft geleid tot het hertekenen van de organisatiestructuur 

en tot het herinrichten van de overlegstructuur.  De directeur zorg wordt ondersteund door een sterk 

team van centrale coördinatoren. De nieuwe paramedisch en verpleegkundig coördinator maken, 

samen met de maatschappelijk coördinator, de coördinator GES en de coördinator voeding deel uit 

van dit team. 

 

 

1.2.5. Kernmiddelen 

 

 Ons masterplan/infrastructuur voor de campussen Genk en Zonhoven is intussen flink gevorderd. 

De architecten hebben de eerste fase, waarbij er 4 nieuwbouwwoningen en een dagopvang 

gebouwd worden, grondig voorbereid in samenspraak met Ter Heide. Een communicatietraject is 

opgezet. Intussen hebben we een subsidiebelofte ontvangen vanuit de VIPA-coördinatiecommissie; 

de bevoegde minister moet deze wel nog bekrachtigen. Vanaf dan kunnen de werken van start 

gaan. De procedure overheidsopdrachten/gunning is intussen ook achter de rug. Ons bouwdossier 

heeft dus flink voortgang gemaakt.  

 

 Er is verder nagedacht over ons communicatieplatform en over het borgen, beheren en delen van 

informatie binnen de organisatie. Een bevraging is gebeurd door onze eigen informaticadienst, 

maar ook via een inleefstage van de Quick Brown Foxes (zie verder), hebben we heel wat nuttige 

informatie gekregen. De aanbevelingen zullen verder bekeken worden, hun haalbaarheid wordt 

onderzocht.  

 

 

1.2.6. Positioneren van Ter Heide 

 

 Nieuwigheden en weetjes zijn op regelmatige basis via de sociale media verspreid of zijn 

uitgeschreven in de pers. Een mooi voorbeeld was het artikel in Het Belang van Limburg met als 

titel “Ter Heide gooit alles plat”. De werking en ambities van Ter Heide werden in een 2 pagina 

groot artikel voorgesteld. Veel invalshoeken zijn aan bod gekomen, veel positieve reacties zijn 

ontvangen. 
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Onze nieuwe leefgroep voor kinderen met autisme (dagopvang) werd op TV Limburg mooi in the 

picture geplaatst. 

 

 In 2016 zijn we verder actief bezig geweest met het verbinden van zoveel mogelijk mensen aan Ter 

Heide. Om ons verhaal verder uit te dragen en om onze naambekendheid te vergroten zijn we op 

zoek gegaan naar expertise, naar specialisten die ons hierbij kunnen ondersteunen. We hebben deze 

expertise gevonden bij “Dwarsdenkers” en “Quick Brown Foxes”.   

 

Dwarsdenkers helpen ons via co-creatie om onze community meer in de markt zetten, ons verhaal 

te vertellen. Een aantal initiatieven zijn intussen op touw gezet: Specials, Worldcafé, Pecha Kucha, 

…). De interne dynamiek is duidelijk merkbaar, er waait een nieuwe wind door Ter Heide die 

aangewakkerd wordt door de acties van de Specials, een groep mensen die Ter Heide een warm 

hart toedragen. 

 

Quick Brown Foxes is een communicatiebureau dat Ter Heide ondersteunt op vlak van 

communicatie. Na een inleefstage van enkele dagen hebben ze hun rapport met aanbevelingen tot 

verbetering overgemaakt aan Ter Heide. Op basis van de aanbevelingen en vaststellingen gaat 

Quick Brown Foxes samen met Ter Heide aan de slag om oplossingen te bedenken voor de 

vastgestelde problemen.  

 

Via tal van andere mooie initiatieven hebben we Ter Heide op een mooie manier naar buiten 

gebracht. Denken we maar aan Ter Heide Movie Time waar zowel kinderen als volwassenen de 

weg naar Ter Heide gevonden hebben via de kinderfilm “ Sinterklaas en het mysterie op de 

stoomboot” en via de thriller “De Premier”. 

Onze kalender voor het jaar 2017 heeft heel wat leuke reacties en complimentjes voortgebracht. En 

dan zijn er nog onze jaarlijkse grote activiteiten, zoals de opendeurdag, Ter Heide Happening, de 

kerstmarkt in ’t Brikhof en het Zomerfeest. Onze dierendag, waaraan ook dit jaar enkele scholen 

deelnamen, en onze carnavalstoet mogen in dit rijtje niet ontbreken, evenmin als de talloze 

initiatieven die door onze vrienden en serviceclubs opgezet worden. 

 

 

1.2.7. Genereren van inkomsten 

 

 In 2016 is de omslag naar de persoonsvolgende financiering voorbereid. Ter Heide heeft hier 

proactief op ingespeeld, een werkgroep heeft nauwgezet elke nieuwe ontwikkeling proberen te 

vertalen naar onze bewoners. Tijdens de vele overlegmomenten die plaatsvonden met de ouders en 

familieleden van de bewoners, hebben we de gevolgen van de omslag naar de persoonsvolgende 

financiering geduid en besproken. Spijtige vaststelling hierbij blijft dat er nog veel onduidelijkheid 

is en dat de financiering niet volgt zoals voorzien: bijkomende middelen volgen niet voor 

organisaties die de zwaarste doelgroepen opvangen. Alle ogen zijn momenteel gericht op de 

taskforce die mogelijk bijkomende middelen kan toekennen. 
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2  I n f r a s t r u c t u u r  e n  u i t r u s t i n g  

 

Op het vlak van investeringen, grote onderhoudswerken en aanpassingswerken viel er ook in 2016 

heel wat te noteren: 

 

2 . 1  I n v e s t e r i n g e n  

 

2.1.1 Gebouwen en omgeving 

 

 Inrichting nieuwe naaikamer te Zonhoven. 

 Ombouwen van 3 wasplaatsen naar slaapkamers te Tongeren. 

 Plaatsen van een paardenstal te Genk. 

 Bijkomende slaapkamer Spar 1. 

 Tuinaanleg Brik 1. 

 Anti-slipvloer badkamer Brik 3. 

 Uitbreiding terras Brik 5. 

 Ombouw slaapkamer Eik 3. 

 Anti-slipvloer badkamer Henis 5. 

 Compartimentering binnen en buiten Huis 1. 

 Ombouw van Huis 10 naar dagopvang Ven 4. 

 Aanpassing terras Huis 4. 

 Ombouw buitencompartiment Huis 5. 

 Aanpassing kamers mentaal betere bewoners Huis 7. 

 Vervangen vloer Woning 41. 

 Uitvoeren van geothermische studie i.f.v. masterplan campus Zonhoven. 

 

2.1.2 Meubilair en uitrusting 

 

 15 camera’s Zonhoven en Genk. 

 4 triptrapstoelen + 2 aangepaste kasten bewoners. 

 2 hoog-laag baden. 

 Diverse elektrische toestellen (frigo’s, vaatwassers, kookplaten, TV’s). 

 Divers ICT materiaal (netwerk switchen Zonhoven, airco’s serverlokalen, installatie TV 

Vlaanderen, grotere ergonomische beeldschermen, pc’s thin cliënts, bijkomende Dect-zenders 

telefonie,…). 

 Software planningssysteem + koppeling met loonberekeningssysteem. 

 2 tweedehands Mercedes bussen personenvervoer + tweedehands Citroën Berlingo technische 

dienst Zuid-Limburg. 

 10 nieuwe bureelstoelen. 

 Fietsen en divers tuinmeubilair vanuit sponsoring. 

 

 

2 . 2  G r o t e  o n d e r h o u d s w e r k e n  e n  a a n p a s s i n g s w e r k e n  

 

 Vernieuwen van brandmeldsysteem te Borgloon. 

 Herstelling centrale verwarming Borgloon. 

 Schilderwerken Brik 1. 
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 Schilderwerken Brik 2. 

 Schilderwerken Brik 4. 

 Schilderwerken Brik 5. 

 Schilderwerken Eik 1. 

 Schilderwerken Huis 5. 

 Aanpassingen kamers mentaal betere bewoners Huis 7. 

 Schilderwerken inkomhal Linde. 

 

 

3  S t a t i s t i s c h e  g e g e v e n s  o v e r  d e  b e w o n e r s  

 
 FAM = Flexibel aanbod meerderjarigen MFC= multifunctioneel centrum 

 

3 . 1  B e z e t t i n g  

 

 

 
F A M  M F C  T o t a a l  

T o t a a l  2 0 1 5  3 0 6  1 1 7  4 2 3  

T o t a a l  2 0 1 6  3 1 4  1 2 4  4 3 8  

 

 

 

 

3 . 2  G e s l a c h t  

 

 

 
Man Vrouw Totaal % Man % Vrouw 

FAM 204 110 314 64,97% 35,03% 

MFC 83 41 124 66,94% 33,06% 

Eindtotaal 287 151 438 65,53% 34,47% 

 

 

 

 

3 . 3  N a t i o n a l i t e i t  

 

 
FAM MFC Totaal 

Belgische 296 122 418 

Duitse 1 
 

1 

Griekse 1 
 

1 

Irakees  1 1 

Italiaanse 8 
 

8 

Marokkaanse 1 
 

1 

Nederlandse 1 
 

1 

Pools  1 1 

Spaanse  1 
 

1 

Turkse 5 
 

5 

Totaal 314 124 438 
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3 . 4   L e e f t i j d s s t r u c t u u r  
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3 . 5  W o o n p l a a t s  

 

Provincie Gemeente MFC FAM Totaal 

 
Alken   4 4 

  As 3 4 7 

  Beringen 6 9 15 

  Bilzen 3 15 18 

  Bocholt   1 1 

  Borgloon 2 4 6 

  Bree   2 2 

  Diepenbeek 3 10 13 

  Dilsen-Stokkem 2 5 7 

  Genk 18 57 75 

  Gingelom   1 1 

  Halen   4 4 

  Hamont-Achel   1 1 

  Hasselt 10 24 34 

  Heers 2 4 6 

  Herk-de-Stad 2 1 3 

  Heusden-Zolder 3 15 18 

  Hoeselt 1 3 4 

  Houthalen-Helchteren 5 14 19 

  Kortessem 3 2 5 

  Lanaken 4 8 12 

  Leopoldsburg   3 3 

  Lommel   1 1 

  Lummen   2 2 

  Maaseik 3 8 11 

  Maasmechelen 9 13 22 

  Meeuwen-Gruitrode 3 1 4 

  Nieuwerkerken  1 2 3 

  Opglabbeek 2 4 6 

  Overpelt   5 5 

  Peer   1 1 

  Riemst 3 5 8 

  Sint-Truiden 10 9 19 

  Tessenderlo   5 5 

  Tongeren 1 10 11 

  Wellen  1 5 6 

  Zonhoven 5 22 27 

  Zutendaal 2 1 3 

Limburg   107 285 392 

Antwerpen   9 8 17 

Brussel Hoofdstedelijk   1 
 

1 

Oost-Vlaanderen     2 2 

Vlaams-Brabant   7 18 25 

West-Vlaanderen     1 1 

Eindtotaal   124 314 438 
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3 . 6  V e r d e l i n g  n a a r  h a n d i c a p  

 

Mentale handicap 

 

IQ 0 – 20 21 - 35  36 Totaal 

MFC verblijf 57 14 9 80 

MFC dagopvang 26 15 3 44 

FAM verblijf 149 134 6 289 

FAM dagopvang  14 10 1 25 

Totaal  246 173 19 438 

% 56 40 4 100 

 

 

 

Bijkomende handicap 

 

 
Fysische  
handicap 

Visuele  
stoornis 

Auditieve  
stoornis 

Chronische 
ziekte 

Probleem-
gedrag 

MFC verblijf 38 11 6 46 40 

MFC dagopvang 24 4 1 15 9 

FAM verblijf 142 45 4 131 56 

FAM dagopvang  15 3 1 20 0 

Totaal 219 63 12 212 105 

 


