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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: 50. 
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VOORWOORD1 

 

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

het gemeenschappelijk belang van gemeenten en provincie te realiseren, met name 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 aandeelhouders verantwoording af over het gevoerde financiële 

en inhoudelijke beleid. 

 

2017 is een belangrijk scharniermoment geworden voor IGL en dat na een bestaan van vijftig jaar. Na 

enkele jaren van intensieve voorbereidingen en onderhandelingen werd tijdens de Algemene 

Vergadering van 8 december 2017 zekerheid gegeven voor de toekomst van IGL. 

Alle deelnemers spraken zich positief uit voor een verderzetting van IGL na 2019 in afgeslankte vorm: 

het activiteitencentrum De Wissel wordt ondergebracht bij het Provinciebestuur van Limburg. Een 

vijftiental deelnemers intenderen uit te treden, terwijl de Provincie Limburg decretaal verplicht moet 

uittreden voor einde 2018.  

 

Heel belangrijk was de goedkeuring van de deelnemers van de financiering van het tekort in de 

pensioenverbintenissen van de statutaire personeelsleden. Ook de activiteitencentra deelden in deze 

solidaire regeling, wat tot gevolg had dat de jaarrekeningen van De Wissel en AZERTiE in het rood 

kleurden. Globaal was het resultaat van IGL niettemin positief dankzij het sterke resultaat van Ter 

Heide. 

 

Ook 2017 stond bij Ter Heide in het teken van een gewijzigde toekomstige financiering. Er wordt 

alles aan gedaan om optimale afstemming te krijgen met de gespecialiseerde werking nodig voor de 

hoge zwaartegraad van de doelgroep van Ter Heide. Niettegenstaande nog de vele onzekerheden kon 

gestart worden met de uitvoering van de eerste fase van het Masterplan op de campussen van Genk en 

Zonhoven.  

 

Voor De Wissel stond 2017 in het teken van de verdere toekomst als school voor buitengewoon 

secundair onderwijs. Na een objectiverende analyse viel de beste keuze op een overstap naar het 

Provinciaal Onderwijs. Een historische beslissing. Deze overname is een opportuniteit om de school te 

laten groeien, aangepast aan de actuele noden van de leerlingen en de verwachtingen binnen de 

huidige maatschappelijke context. 

In september 2017 ging ook het ondersteuningsnetwerk van start. Elke school voor buitengewoon 

onderwijs hoorde vanaf dat moment scholen voor het gewoon onderwijs te ondersteunen. De Wissel 

trad samen met de 3 officiële scholen voor buitengewoon onderwijs (BuSO en BuBaO) in Limburg in 

één ondersteuningsnetwerk. 

Naast de link met het gewoon onderwijs en de arbeidsmarkt heeft De Wissel ook een sterke band met 

de zorgsector. De meest zwaar zorgbehoevende leerlingen (+ 21j) kregen als eerste hun budget: hun 

PVF (persoonsvolgende financiering), waardoor ze niet langer onderwijs mochten of konden volgen. 

Dit zorgde voor een plots afscheid van 10 leerlingen. 

                                                 
1
 Alle financiële en personeelsgegevens die in dit activiteitenverslag worden vermeld zijn louter ter informatie. 

Ze werden niet geauditeerd door de commissaris-revisor. Indien er verschillen zouden zijn dan zijn enkel de 

gegevens opgenomen in de jaarrekening juridisch bindend 
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De gevolgen van het M-decreet werden ook voelbaar. De Wissel zal meer en meer inzetten op zeer 

geïndividualiseerde trajecten voor een zeer gedifferentieerde leerlingengroep. Er werd dan ook een 

aanvraag voor de oprichting van type 9 (leerlingen met autisme) in OV1 gedaan.  

De Wissel staat voor het laatst uitgebreid, sinds 49 jaar, in het jaarverslag van IGL. Op 1 september 

2018 verlaat de school IGL. Maar de nauwe banden van samenwerking en erkenning die er bestaan 

met de andere activiteitencentra zullen alvast blijven bestaan.  

 

AZERTiE kende een turbulent 2017. Aan de basis hiervan ligt een herziening van het inhoudelijke 

aanbod en financiering door VDAB. Het unieke specialistisch aanbod voor specifieke doelgroepen 

komt hierdoor behoorlijk onder druk te staan. Het zette een vijftal collega’s aan tot fusioneren, wat 

meteen ook het einde betekende van de federatie FeGOB. Het bestuur van IGL koos uitdrukkelijk voor 

het behoud van de bestuurlijke autonomie van AZERTiE en zag meer heil in een sterk 

samenwerkingsverband met het GOB Arbeidskansen vzw. Een lange termijnvisie werd uitgewerkt en 

goedgekeurd om nieuwe financiële pijlers te slaan met het oog op een toekomstige verderzetting van 

de historisch meer dan dertig jaar opgebouwde expertise. 

 

Mede dankzij de solidaire politieke wil zijn de directies en de bestuurders van IGL er in geslaagd om 

de toekomst van IGL en haar activiteitencentra veilig te stellen voor de volgende 18 jaar. De 

bekrachtiging van deze beslissing in 2019 zal hierdoor niet meer dan een formaliteit zijn. Zo is er 

gezorgd voor de continuïteit van de zorg, onderwijs en begeleiding naar werk van een 

maatschappelijk erg kwetsbare groep. Het is een belangrijke geruststelling voor de gasten, leerlingen, 

cursisten en medewerkers van Ter Heide, De Wissel en AZERTiE, én de meer dan duizend 

betrokkenen en participanten aan dat grote netwerk dat de IGL vormt.  

  

Wij danken onze deelnemers voor het gestelde vertrouwen. 

 

 

 

 

 

Yves Moriën Guido Vandebrouck 

Voorzitter directiecomité IGL Voorzitter bestuursorganen IGL 
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ACTIVITEITENVERSLAG OVER HET JAAR 2017 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 2017 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. 9 november 2017 van de Raad van Bestuur werd het ambtshalve ontslag 

als bestuurder A namens het gemeentebestuur van Lummen van de heer Theo Dekoning vastgesteld. 

De heer Dekoning bekleedde sinds 18 januari 2016 zijn mandaat als gemeenteraadslid niet meer. 

Tijdens de vergadering d.d. 8 december 2017 van de Raad van Bestuur werd de heer Theo Dekoning 

opnieuw benoemd als bestuurder A namens het gemeentebestuur van Lummen nadat de gemeenteraad 

zijn voordracht als niet-gemeenteraadslid uitdrukkelijk had gemotiveerd. Deze benoeming gebeurde in 

afwachting van zijn definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering. 

 

Tijdens de vergadering d.d. 8 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur het ontslag als bestuurder A 

namens het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode van mevrouw Ellen Nijs vanaf 25 december 

2017 vastgesteld. 

In afwachting van zijn definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd tijdens dezelfde 

vergadering de heer Gert Doumen als bestuurder A namens het gemeentebestuur van Meeuwen-

Gruitrode aangesteld. 



RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0201.310.929 

 

  
Jaarverslag 2017 4 

Situatie per 31 december 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Greetje Adams 

Frank Cornitensis 

Theo Dekoning (tot en met 16 oktober 

2017 en terug vanaf 8 december 2017) 
Gert Doumen (vanaf 8 februari 2018) 

Denis Geurts 

Silke Hillen 

Wouter Janssen 

Karolien Mondelaers 

Ellen Nijs (tot en met 25 december 2017) 

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  

Guido Vandebrouck, voorzitter 

Frederick Vandeput 

 

 

Liesbet Gabriels 

Erwin Wagemans 

MANDATEN MET  

RAADGEVENDE STEM (4) 

 
Robert Albrecht 

Caubergh Toon 

Cludts Vanessa 

Marie-Berte Leunen  
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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 2017 
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B  A Z E R T i E   

 

Situatie op 31 december 2017 
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C  B u S O  D e  W i s s e l  

 

Situatie op 31 december 2017 
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D  T e r  H e i d e  

 

Situatie op 31 december 2017 
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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, 1 informatievergadering voor de deelnemers, 8 vergaderingen van de Raad van Bestuur 

en 17 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 werkingsbijdrage van de gemeenten; 

 De overheidsopdrachten m.b.t. werken, leveringen en diensten; 

 De inhoudelijke werking van de activiteitencentra op basis van onder andere de inspectieverslagen; 

 De administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten, werving 

en selectie, ontslagen, opdrachthouderschap, enz.; 

 De verlenging van de erkenning voor het afleveren van fiscale attesten voor giften; 

 De financiering van de activiteiten van AZERTiE en de inhoudelijke samenwerkingsverbanden; 

 De criteria i.v.m. de terbeschikkingstelling van paramedisch, orthopedagogisch en /of sociaal 

personeel voor de schooljaren 2017-2018 t.e.m. 2019-2020 in BuSO De Wissel; 

 De voorbereiding van het dossier toekomst in overleg met de vertegenwoordigers van de politieke 

partijen aanwezig in IGL. 

 

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 

definitieve verkiezing van bestuurders, de financiering van het tekort in de afdekking van de 

verbintenissen m.b.t. de statutaire pensioenen, het engagement inzake de toekomstige verlenging; 

 De vaste benoemingen van personeelsleden van BuSO de Wissel; 

 De aanbestedingen ter realisatie van het masterplan voor de vernieuwing van de infrastructuur op 

de campussen Genk en Zonhoven van Ter Heide; 

 De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016; 

 De opvolging van de begroting 2017 en de voorbereiding van de begroting 2018; 

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

 De overdracht van BuSO De Wissel naar de Provincie Limburg. 

 

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.  

Ook de jaarverslagen vanaf het boekjaar 2003 zijn 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
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2  S t a t i s t i s c h e  g e g e v e n s  

 

Per 31 december 2017 bedroeg het aantal personeelsleden van IGL 800 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. 

 

 

2 . 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 131 20,31 3 37,50 5 14,29 139 20,20 

Vrouw 514 79,69 5 62,50 30 85,71 549 79,80 

Totaal 645 100,00 8 100,00 35 100,00 688 100,00 

 

 

2 . 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 643 93,46 8 1,16 34 4,94 682 99,56 

Nederlandse 2 0,29   1 0,15 3 0,44 

Totaal 645 93,75 8 1,16 35 5,09 688 100,00 

 

 

2 . 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 47 6,83     47 6,83 

25-29 82 11,92   2 0,29 84 12,21 

30-34 68 9,88   3 0,44 71 10,32 

35-39 63 9,16   5 0,73 68 9,88 

40-44 68 9,88   1 0,15 69 10,03 

45-49 77 11,19 1 0,15 6 0,87 84 12,21 

50-54 87 12,65 1 0,15 5 0,73 93 13,52 

55-59 123 17,88 2 0,29 12 1,74 137 19,91 

60+ 30 4,36 4 0,58 1 0,15 35 5,09 

Totaal 645 93,60 8 1,16 35 5,09 688 100,00 
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2 . 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 % 

<5 106 15,41 3 0,44 5 0,73 114 16,57 

5-9 71 10,32 1 0,15 6 0,87 78 11,34 

10-14 81 11,77 1 0,15 2 0,29 84 12,21 

15-19 88 12,79   0,00 5 0,73 93 13,52 

20-24 63 9,16 2 0,29 6 0,87 71 10,32 

25-29 82 11,92   0,00 6 0,87 88 12,79 

30-34 63 9,16   0,00 4 0,58 67 9,74 

35+ 91 13,23 1 0,15 1 0,15 93 13,52 

Totaal 645 93,75 8 1,16 35 5,09 688 100,00 

 

2 . 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 34,45 6,54     22,63 4,29 57,08 10,83 

Busbegeleiding     3,19 0,61     3,19 0,61 

Directie 6 1,14     1 0,19 7 1,33 

Logistiek 72,88 13,83 1 0,19 1,5 0,28 75,38 14,30 

Medisch-paramedisch 29,95 5,68         29,95 5,68 

Opvoedkundig 327,30 62,11         327,30 62,11 

Zorg algemeen 27,05 5,13         27,05 5,13 

Totaal 497,63 94,44 4,19 0,80 25,13 4,77 526,95 100,00 

 

2 . 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 445,98 84,63 4,19 0,80 24,43 4,64 474,60 90,07 

Arbeidsongeval 1,75 0,33   0,00  0,00 1,75 0,33 

Gewaarborgde ziekte 5,25 1,00   0,00 0,70 0,13 5,95 1,13 

Moederschapsbescherming 19,30 3,66   0,00   0,00 19,30 3,66 

Ziekte niet gewaarborgd 25,35 4,81   0,00   0,00 25,35 4,81 

Totaal 497,63 94,44 4,19 0,80 25,13 4,77 526,95 100,00 

  

2 . 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 448,97 85,20 4,19 0,80 22,63 4,29 475,79 90,29 

Sociale Maribel 48,66 9,23 0 0,00 2,50 0,47 51,16 9,71 

Eindtotaal 497,63 94,44 4,19 0,80 25,63 4,77 526,95 100,00 
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2 . 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 1   1 

  As 20   20 

  Beringen 9  1 10 

  Bilzen 46  1 47 

  Bocholt 3   3 

  Borgloon 25   25 

  Bree 9  1 10 

  Diepenbeek 22   22 

  Dilsen-Stokkem 16  1 17 

  Genk 86 7 3 96 

  Gingelom 5   5 

  Halen 3   3 

  Ham 3  2 5 

  Hamont-Achel 2   2 

  Hasselt 56  7 63 

  Hechtel-Eksel 7  1 8 

 Heers 3  1 4 

  Herk-de-Stad 6  1 7 

  Heusden-Zolder 10 1 2 13 

  Hoeselt 11   11 

  Houthalen-Helchteren 28  2 29 

  Kinrooi 6   6 

  Kortessem 8  1 9 

  Lanaken 19   19 

  Leopoldsburg 2   2 

  Lommel 9   9 

  Lummen 3  1 4 

  Maaseik 15   15 

  Maasmechelen 19   19 

  Meeuwen-Gruitrode 13   13 

  Neerpelt 2   2 

  Nieuwerkerken 6  1 7 

  Opglabbeek 12   12 

  Overpelt 3   3 

  Peer 9  1 10 

  Riemst 20  1 21 

  Sint-Truiden 9  1 10 

  Tessenderlo 2   2 

  Tongeren 45   45 

 Voeren 1   1 

  Wellen 3  1 4 

  Zonhoven 50  5 55 

 Zutendaal 3   3 

Limburg Subtotaal 630 8 35 673 

Antwerpen  4   4 

Luik   3   3 

Namen  1   1 

Vlaams-Brabant   6   6 

Nederland  1   1 

IGL   645 8 35 688 
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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 

 

In 2017 werd de renovatie van de herentoiletten voor het personeel gefinaliseerd. Er werd geïnvesteerd 

in relighting van de sporthal en het lasatelier. Hier werd gekozen voor LED-verlichting wat een 

aanzienlijke energiebesparing oplevert. Ook werden voor deze investering de beschikbare premies 

aangevraagd.  

Een ruimte werd gedeeltelijk ingericht als muzieklokaal (voornamelijk voor de leerlingen van OV1 

ZW) en een ander gedeelte van deze ruimte werd omgebouwd tot een fitnessruimte waar de leerlingen 

gebruik kunnen maken van de fitnesstoestellen die reeds enkele jaren op school aanwezig waren. 

 

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 
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b. Leerlingenkenmerken 
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3  P r o c e s  

 

a. Inspectieverslag GOK 

 

Uitgebracht advies: 

Het advies van de inspectie na de controle van de uitwerking van het gelijkekansenbeleid op basis van 

de codex secundair onderwijs: GUNSTIG. 

 

Motivering:  

- Om het GOK-beleid te continueren heeft de school bij het bepalen van de beginsituatie 

voortgebouwd op haar zelfevaluatie 

- Alle teamleden zijn actief betrokken bij de bevraging en de besluitvorming van de 

beginsituatie 

- Rekening houdend met de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie werden 

doelstellingen geformuleerd op het leerling-, leerkracht-, en het schoolniveau 

- De doelen worden vertaald in concrete acties op het niveau van de leerlingen, de leerkrachten 

en de school 

- De zelfevaluatie gebeurt grondig en behelst zowel het product als het proces 

- De zelfevaluatie heeft oog voor zowel de vooropgestelde doelen als voor de gevoerde acties 

- Het leerkrachtenteam engageert zich om het GOK-beleid gezamenlijk te realiseren 

- De duidelijke effecten van het GOK-beleid zijn het gevolg van een sterk GOK-team en het 

zelfevaluerend vermogen van de school 

 

b. Onderwijsaanbod 

 

In november 2017 werd een aanvraag ingediend voor de inrichting van OV1 type 9 vanaf 01/09/18.  

Zo hebben we in onze 3 opleidingsvormen een aanbod voor leerlingen met een T9-profiel  ASS 

autismespectrumstoornis 

 

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. De sociale vorming van deze leerlingen staat centraal 

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

5 leerjaren. Er zijn leerlingen op de wijkafdeling in MFC Ter Heide en op de campus in Zwartberg. 
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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, sanitair 

 Hoeklasser, 

 Tuinbouwarbeider. 

De opleiding loopt over 5 leerjaren met tijdens 4
de

 en 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, 

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. De Wissel in het ondersteuningsnetwerk van het officieel onderwijs Limburg: Plus-team 

 

Sinds 1 september 2017 heeft elke school voor buitengewoon onderwijs een dubbele opdracht: 

1. Een gespecialiseerde setting zijn voor leerlingen met specifieke behoeften 

2. Ondersteuning bieden aan leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs  

 

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten met ondersteuningsnoden 

hieromtrent, kunnen scholen voor gewoon onderwijs beroep doen op een nieuw ondersteuningsmodel. 

Dit nieuwe systeem vervangt de GON-werking en de waarborgregeling uit het basis- en secundair 

onderwijs. 

 

Leerlingen die meer zorg nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen voortaan zorg 

krijgen via het ondersteuningsnetwerk. Volgende leerlingen hebben recht op bijkomende 

ondersteuning:  

 Leerlingen met een gemotiveerd verslag type basisaanbod, type 9, type 3 en type 7 (STOS), 

die nood hebben aan ondersteuning 

 Leerlingen met gedrags- en emotionele problemen die een kwalitatief HGD-trajet doorlopen 

hebben en niet in het bezit zijn van een gemotiveerd verslag 

 

Voor leerlingen met type 2, 4, 6 en 7 (auditief) blijft de huidige school voor buitengewoon onderwijs 

ondersteuning bieden zoals voorheen. Voor leerlingen die recht hebben op een 2de jaar GON-

begeleiding (en waar er nood is) wordt deze gecontinueerd.  

 

Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen de scholen voor gewoon onderwijs, 

buitengewoon onderwijs, de CLB’s, de PBD’s en ouders. Alle partners zijn gelijkwaardig en bundelen 
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hun krachten en expertise om samen op zoek te gaan naar de best passende ondersteuning. Een 

leerling met specifieke onderwijsbehoeften krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding 

per week gedurende een bepaalde periode (zoals in GON). De ondersteuning wordt steeds in 

samenspraak met de verschillende partners flexibel en op maat bepaald, afhankelijk van de noden.  

De ondersteuning wordt niet noodzakelijk individueel aangeboden door de leerling uit de klas te halen, 

maar eveneens door de leerkracht(en) of het leerkrachtenteam te ondersteunen om met leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften om te gaan. De bedoeling van het ondersteuningsmodel is immers om 

in te zetten op leerkrachtgerichte ondersteuning opdat de geboden ondersteuning steeds op de 

klasvloer merkbaar is.  
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d. Personeelsbeleid: Visietekst personeelsbeleid sinds augustus 2016. 

 

Er werd ingezet op de verdere professionalisering van het personeel door een gericht vormingsaanbod 

per opleidingsvorm tijdens de pedagogische studiedag maar ook door specifieke nascholingen op 

vraag van het personeel. Hiervoor werd een behoefteonderzoek gedaan bij het personeel. 

 

In opvolging van de risicoanalyse psychosociale aspecten werd er een agressiebeleid opgestart alsook 

een alcohol -en drugsbeleid.  
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C  A Z E R T i E  
 Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst 

 

2017 was voor AZERTiE een belangrijk scharnierjaar voornamelijk op structureel vlak.   In de eerste 

plaats stond het toekomstdossier van onze inrichtende macht IGL op de agenda. De intentieverklaring 

van alle deelnemers om de huidige intercommunale bestuursstructuur van AZERTiE ook na 2019 - 

weliswaar in afgeslankte vorm - te behouden, was voor AZERTiE een fundamenteel gegeven. Wij 

kunnen ons nu voorbereiden op de ontwikkeling van een gespecialiseerd HR-aanbod aan de 

toekomstige deelnemers. 

 

Op de tweede plaats maar minstens even ingrijpend was het besluit van 5 collega GOB ’s om te 

fusioneren in een nieuw geheel. Ook VDAB deed een aanzoek aan alle GOB ’s om te participeren in 

een nieuwe fusiestructuur. Het bestuur van IGL koos – in eerste orde om juridische redenen - evenwel 

voor het behoud van autonomie van AZERTiE en zag meer kansen in de uitbouw van een sterk 

samenwerkingsverband met collega Arbeidskansen vzw uit As. 

 

De afsplitsing van onze (profit)activiteiten gericht aan werkgevers in een nieuwe structuur, namelijk 

AZERTiE 2.0. cvba so, was eveneens een belangrijke stap. Op die manier werd contaminatie 

vermeden met de non-profit activiteiten van de activiteitencentra van IGL. 

 

Tegen de achtergrond van deze structurele hervormingen bleef AZERTiE op inhoudelijk vlak zich 

sterk affirmeren als gespecialiseerde matchmaker voor personen met een functiebeperking. Onze 

evidence based approach werd op het einde van het jaar extra in de verf gezet met een publicatie in het 

vakblad Neuron
2 
en in het naslagwerk Physiotherapy in mental health and Psychiatry

3
.  

 

 

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

1 . 1  I n s t r o o m  

In 2017 werden er 208 werkzoekenden opgestart in een traject naar werk. Hiermee werden de 

vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd. 67% van deze werkzoekenden behoorden tot de doelgroep 

personen met een fysieke beperking, 33% behoorden tot de doelgroep psychisch kwetsbare 

werkzoekenden.   

 

Inzake toeleidingskanalen was er ook in 2017 voldoende differentiatie:  

67% GTB, 25% RIZIV, 7% VDAB. 

 

Vooraleer cliënten aan een traject beginnen wordt door middel van een assessment nagegaan wat het 

geheel van mogelijkheden (talenten), beperkingen, motivaties en randfactoren zijn. Dit in kaart 

brengen voorkomt een vroegtijdige uitval (6% ipv 25%). 

 

                                                 
2 Knapen, J., Moriën, Y, Vancampfort, D. (2017). Evidentie voor lichaamsbeweging in de preventie en 
behandeling van burn-out. Neuron, 21, 
3 Knapen, J., Moriën, Y., & Marchal, Y. (2017). Exercise therapy for patients with depression. In: M. Probst, & L. 
Skjærven (Eds.), Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry: a Scientific and Clinical Based Approach 
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Belangrijk is ook een differentiële indicatiestelling te hebben voor intensieve begeleidingstrajecten 

(bv. ICare) versus minder intensieve trajecten (<10 weken).    Het assessmentteam is multidisciplinair 

samengesteld: (arbeids)geneesheer, psychomotorisch therapeut, psychologe, sociaal assistent. 

 

Dit jaar werd er meer ingezet op het motiveren van kandidaten en het verruimen van de jobprofielen. 

Ook werden wachttijden aanzienlijk ingekort door efficiëntiewinsten. 

 

1 . 2  T r a i n i n g  

De meest intensieve training wordt toegepast in het ICare programma wat een geïntegreerd 

activeringsprogramma is voor personen met een psychische kwetsbaarheid (CVS, depressie, 

fybromyalgie, burn-out…). Deze evidence based methodiek zorgt nog steeds voor goede resultaten: 

een drop-out van minder dan 20% en een tewerkstelling van minimaal 50%. 

 

Een variant op de methodiek van ICare - een minder intensieve vorm - werd toegepast op een ruimere 

groep van cliënten. Concreet werd een 8-weken programma aangeboden aan de cliënten via een 

groepsgerichte training met aandacht voor de individuele noden van de cliënt. Deze training omvat 3 

verschillende fasen nl. de bewustwording, de activering door middel van mentale en fysieke trainingen 

en tenslotte de voorbereiding op de reële werkvloer via onze eigen gesimuleerde werkomgeving 

Digilab. We spreken van de fasen awareness, workreadiness en jobreadiness.  

 

Het programma in huis wordt onmiddellijk gevolgd door een stage op de werkvloer om uiteindelijk te 

resulteren in een effectieve tewerkstelling. De cliënten voor wie die tewerkstelling om een of andere 

reden niet onmiddellijk  kon gerealiseerd worden werden in een wekelijks intensief 

begeleidingsprogramma (jobsearch) verder gestimuleerd en opgevolgd. 

 

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. 

 

Naast het in kaart brengen van talenten en de missing links ifv het beoogde jobdoelwit, empoweren zij 

hun cliënten, specifiek rekening houdend met hun functiebeperking: autisme, burn-out, post- 

oncologie, chronische pijnklachten en psychische kwetsbaarheid. Voor de cliënten met post-

oncologische aandoeningen loopt een project samen met FeGOB en Kom op Tegen Kanker.  

 

In het laatste kwartaal zijn we gestart met de voorbereiding van onze medewerkers op de aankomende 

verhoogde instroom van cliënten en bijgevolg ook uitstroom. Hierbij zetten wij in op de polyvalentie 

van onze medewerkers kernprocessen. Via VTO en kennisoverdracht over de teams en processen heen 

(kruisbestuiving) werd hier een aanzet genomen.  

 

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

 

 

 

 



RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0201.310.929 

 

 

 
27 Jaarverslag 2017 

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 322 stages 

gerealiseerd (objectief was 300). Gespecialiseerde individuele beroepsopleidingen (GIBO) zorgen 

voor het noodzakelijke werkvloerleren: van de 96 afgesloten GIBO ’s (objectief was 85) mondden er 

85 uit in een vaste tewerkstelling (88%).  

Globaal werden er 123 tewerkstellingen gerealiseerd (>3 maanden) of een ratio van 63% (op 196 

stopzettingen). Bijkomend realiseerden we nog 16 tewerkstellingen <3 maanden.  

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

86%. Het objectief was 60%.  

 

De tevredenheid bij werkgevers bedroeg gemiddeld 7/10.   

 

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

cliënteel. Daarom participeren we actief aan diverse werkgevers-organisaties zoals UNIZO, VOKA en 

Verso. Deze netwerking leverde ons 90 nieuwe bedrijven op (objectief was 75). 

 

AZERTIE startte in 2017 ook een project op samen met Kom Op Tegen Kanker en FeGOB waarbij 

wij een coördinerende rol opnamen. In 2017 werden 5 consultancytrajecten en ook 2 trainingen 

ingekocht. 

 

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  

We verwijzen hiervoor naar de jaarrekening. Wij eindigen het jaar met een operationele winst van 

26 000€. Echter door de doorrekening van een onvoorziene (pensioen gerelateerde) kost (+/- 37 000€) 

is het financieel resultaat negatief. 

De eerste gerealiseerde inkomsten uit onze samenwerking met Kom Op Tegen Kanker zijn ontvangen. 

 

Onze investeringen hebben zich voornamelijk gericht op het upgraden van onze IT-installatie, GSM ’s 

& tablets. Verder kregen onze sanitaire voorzieningen een heropfrissing en kochten we een 

zitergometer aan. 

Het laatste kwartaal was er tevens een aanzet voor het vervangen van onze bestaande TL-lampen door 

energie vriendelijke ledlampen. Deze actie zal in 2018 continueren. 

 

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 

7,5/10 (doel 7,5/10) en geen klachten.  

 

De autonome verwerking van onze loonadministratie heeft zich ook in 2017 verdergezet. 
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3  B e l e i d s o n t w i k k e l i n g  

Beleidsmatig gezien noteren we voor 2017 een reeks van kansen en bedreigingen. De 

maatschappelijke en politieke interesse voor de re-integratie van werknemers na ziekte is groot. Het 

KB De Block/Peeters trad in werking maar gaf voorlopig niet de boost die we verwachtten. Hoe dan 

ook is er een maatschappelijk draagvlak ontstaan om aan deze doelgroep een adequaat aanbod te doen. 

Eén en ander is in groot contrast met de beleidsmatige ontwikkelingen in Vlaanderen. Binnen VDAB 

wordt het doelgroepbeleid losgelaten en vervangen door een generalistische aanpak. Het specialisme 

en expertise van de GOB ’s zoals AZERTiE komt erg onder druk te staan voor een erg opportunistisch 

beleid dat vooral kwantitatief wil scoren. Is de overheveling in 2008 van Welzijn naar Werk dan toch 

een historische vergissing geweest?  

 

 

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 2017 

 Aantal Norm Resultaat % 

Instroom 208 207 100% 

Uitstroom
4
 123 50% 171% 

Globaal   136% 

 

Aantal gemeten MOO ‘s: 196 

Aantal ongewogen TWS: 123 => 643 (123/196) 

Aantal gewogen TWS: 169 => 86% (169/196) 

 

 

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: 34 

Afgeronde dossiers: 24 

 

 

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: 15 

Afgeronde dossiers: 19 (nog overgedragen dossier s van 2016) 

 

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

Private financiering. 

Opgestarte dossiers: 4 (2 outplacement, 2 exit begeleiding) 

Afgeronde dossiers: 5 (nog overgedragen dossiers van 2016) 

 

 

                                                 
4 Uitgezonderd tewerkstellingen <3 maanden (=16); tewerkstellingen via interim (=4) 
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4 . 5  T r e n d s
5
 

 

4 . 5 . 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
6
 

 

 
 

 

4 . 5 . 2  A a n t a l  t e w e r k s t e l l i n g e n   

 

 
 

                                                 
5 Exclusief de loopbaanbegeleidingen in 2015 
6 Vanaf 2012 worden vroegtijdige stopzettingen (<3 maanden) niet meer opgenomen 
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4 . 5 . 3  G e s l a c h t  

 

GESLACHT CLIËNTEN 2017 

Vrouwen 132 

Mannen 76 

TOTAAL 208 
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4 . 5 . 4  L e e f t i j d s c a t e g o r i e  

 

LEEFTIJD CLIËNTEN 2017 

Minder dan 20 jaar 4 

Tussen 20-29 jaar 43 

Tussen 30-39 jaar 51 

Tussen 40-49 jaar 67 

Boven de 50 jaar 43 

TOTAAL 208 
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4 . 5 . 5  F u n c t i e b e p e r k i n g  

 

FUNCTIEBEPERKING CLIËNTEN 2017 

Fysiek 135 

Psychisch 44 

Zintuiglijk 5 

ASS (autisme spectrum stoornis) 16 

Ontwikkelingsstoornis (ADHD, dyslexie,…) 5 

NAH (niet aangeboren hersenletsel) 4 

Chronische ziekte 25 

Sociale problematiek 3 

Andere  14 

TOTAAL7 251 

 

 

 

 
 

 

                                                 
7 8% van onze cliënten hebben te kampen met een meervoudige beperking 



RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0201.310.929 

 

 

 
33 Jaarverslag 2017 

4 . 6  H e r k o m s t  c l i ë n t e n  

 

HERKOMST CLIËNTEN 2017 

Provincie LIMBURG 

Alken 4 

As 3 

Bilzen 7 

Bocholt 8 

Borgloon 2 

Bree 2 

Diepenbeek 5 

Dilsen-Stokkem 4 

Genk 18 

Gingelom 2 

Halen 1 

Ham 1 

Hamont-Achel 3 

Hasselt 18 

Hechtel-Eksel 4 

Heers 1 

Herk-de-Stad 4 

Heusden-Zolder 10 

Hoeselt 2 

Houthalen-Helchteren 14 

Kinrooi 4 

Lanaken 5 

Leopoldsburg 6 

Lommel 2 

Lummen 3 

Maaseik 3 

Maasmechelen 11 

Meeuwen-Gruitrode 8 

Neerpelt 1 

Opglabbeek 4 

Overpelt 1 

Paal-Beringen 6 

Peer 2 

Riemst 4 

Sint-Truiden 6 

Tessenderlo 4 

Tongeren 8 

Wellen 2 

Zonhoven 6 

Zutendaal 8 

Provincie VLAAMS-BRABANT Diest 1 

TOTAAL 208 
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D  T e r  H e i d e  
Centrum voor ondersteuning van kinderen en volwassenen met een verstandelijke 

beperking, die op zich al een zware ondersteuningsnood hebben omwille van hun 

bijkomende beperkingen en waar bijkomende specialistische ondersteuning nodig 

is. 

 

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. 

 

Onze kernactiviteit is m.a.w. het levenslang ondersteunen van mensen met een verstandelijke 

beperking die een complexe ondersteuningsnood hebben, waar specifieke kennis en vaardigheden voor 

nodig zijn. Deze mensen hebben recht op een gelukkig leven en in Ter Heide proberen we hen dit te 

bieden door bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding, aangepast onderwijs, specialistische en flexibele 

ondersteuning op maat van iedere bewoner. 

 

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. 

 

We willen onze bewoners een aangepaste en eigentijdse leefomgeving bieden waar ze zich thuis 

voelen, waar ze geluk ervaren en hun eigen veilige plekje hebben. Daarom hebben we binnen Ter 

Heide gekozen voor een herkenbare en kleinschalige woon- en samenlevingsstructuur. 
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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. 

 

Tegelijkertijd willen we dat onze bewoners deel uitmaken van de naaste of ruimere sociale omgeving. 

We willen dat ze er bij horen en kunnen participeren aan de samenleving. 

 

De richting die we uit willen hebben we uitgetekend in een strategisch plan. Dit plan bevat onze 

ambities over een periode van vijf jaren. Om deze ambities waar te maken zijn tal van acties en 

projecten van start gegaan om de doelstellingen uit het plan te verwezenlijken. Tenslotte willen we 

hiermee bereiken dat de ondersteuning ten aanzien van onze bijzondere bewoners naar een hoger 

niveau getild wordt. 

 

 

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 verder uitgewerkt zullen worden.  

 

Ook in 2017 hebben we goede vorderingen gemaakt, we overlopen ze kort. 

 

 
1.2.1. Doelgroep 

 

Ter Heide heeft gekozen voor een verdere verdieping en (beperkte) verbreding van de huidige 

kerndoelgroep. 

 

 Oefeningen rond de leefgroepensamenstelling voor bewoners met gedrags- en emotionele 

stoornissen hebben plaatsgehad, verschillende scenario’s zijn onderzocht. Via het doorvoeren van 

een aantal aanpassingen kunnen we nu nog beter inspelen op de vragen naar ondersteuning van 

bewoners met gedrags- en emotionele stoornissen (GES) en kernautisme.  

 Gedragsmoeilijke bewoners met een matige verstandelijke beperking kunnen in Ter Heide terecht, 

evenals de eerste GES+ bewoners (= zorgvragen die nog complexer zijn dan de doorsnee gedrags- 

en emotionele stoornissen). Ter Heide is als enige zorgaanbieder in Limburg geselecteerd voor de 

opvang en ondersteuning aan GES+ bewoners. 

 

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

voor kinderen met kernautisme. De eerste bewoners hebben hun intrek intussen genomen. 

 

 Folders zijn opgemaakt om het aanbod van Ter Heide kenbaar te maken. 

 De folders zijn onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën: 0-6 jaar, 7-18 jaar en 18+.  
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 Alle externe contacten van Ter Heide die in verbinding staan met kandidaat-gebruikers en hun 

omgeving (vb. DOP, CLB, mutualiteiten, …) hebben persoonlijk een pakket met folders 

ontvangen. Zo kunnen we ons proactief opstellen naar diensten die bezig zijn met de begeleiding 

van zorggebruikers. 

 

 

1.2.2. Ouders 

 

 Het collectieve overleg met ouders heeft ook in 2017 vooral in het teken gestaan van de 

afstemming rond de persoonsvolgende financiering. Een uitgebalanceerd communicatie- en 

implementatietraject is afgelegd. Getuige hiervan zijn de verschillende infomomenten met ouders 

en familieleden die hebben plaatsgehad. 

 

 

1.2.3. Kernactiviteiten 

 

 Het woonbuurtplan, als afgeleide van het strategisch plan,  heeft voortgang gekregen. 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.  

 

 De bewoners hebben elk een handelingsplan, dat verder op punt gezet is.  Het handelingsplan is een 

document dat tot stand komt na overleg tussen de bewoner en zijn vertegenwoordiger enerzijds en 

de organisatie anderzijds.  

Het handelingsplan bestaat uit een geheel van beeldvorming en ondersteuningsafspraken over een 

individuele bewoner. De ondersteuningsafspraken in het handelingsplan zijn gericht op het 

verbeteren of in stand houden van de Kwaliteit van Bestaan van de bewoner.  

Een groot pluspunt is dat de wensen, verwachtingen en doelstellingen van de ouders mee 

geïntegreerd worden in het handelingsplan de bewoner.  

 

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

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

onderhoud en ze zijn gekoppeld aan een leefgroep.  

 

 De optimalisatie van de grootkeukens heeft zich verder gezet met als resultaat een efficiëntere inzet 

van de personele middelen. Een nieuw voedingsmanagementsysteem is over heel Ter Heide in 

gebruik genomen; de campus in Tongeren is als laatste overgeschakeld naar dit nieuwe systeem.  

 

 Een meldingssysteem (helpdesk) voor herstellingen van de technische dienst heeft zijn waarde 

intussen bewezen.  

De medewerkers technische dienst van campus Zonhoven zijn verhuisd naar de campus in Genk. 

De aansturing en de werkverdeling van deze medewerkers is ook veranderd. 
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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. 

 

 De implementatie van het nieuwe personeelsplanningssysteem wordt voorbereid via een aantal 

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

voorbereid. Het nieuwe systeem zal pas uitgerold worden voor de hele organisatie wanneer het 

foutloos werkt.  

 

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

we ons hierrond georganiseerd hebben. Onze verpleegkundig coördinator zal dit verder aansturen 

en waar nodig aanpassingen doorvoeren.. 

 

 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.  

 

 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.  

 

 Voor de leefgroepen, die instaan voor de ondersteuning van bewoners met gedrags- en emotionele 

stoornissen (GES), is een beleid ontwikkeld voor de opvang van slachtoffers van een agressie-

incident. Het beleid wordt vertaald in enkele acties, waaronder het verspreiden van een 

onthaalbrochure voor nieuwe GES-medewerkers, het installeren van GES-coaches, het registreren 

van de incidenten en van de impact op de medewerkers. 

 

 Gestart is met het doorlichten en het herschrijven van het arbeidsreglement. Een nieuw 

arbeidsreglement zal opgemaakt worden in samenspraak met een externe partner en met de 

vakbonden. 

 

 De algemene verordening gegevensbescherming zal ook op de werking van Ter Heide een invloed 

hebben. Een aantal acties zijn op gang getrapt om te bekomen dat men respectvol omgaat met 

persoonlijke gegevens. We willen er voor zorgen dat persoonlijke data worden opgeslagen met 

toestemming van de persoon, dat ze enkel gebruikt worden voor het opgegeven doel en dit voor een 

duur die in overeenstemming is met de reden waarvoor deze gegevens verkregen zijn. Via een 

communicatietraject wordt er een bewustwording gecreëerd en worden een aantal maatregelen in 

de woonbuurten en afdelingen geïmplementeerd. 

 

 

1.2.5. Kernmiddelen 

 

 De eerste fase van het masterplan, namelijk het bouwen van 4 nieuwe woningen en een dagcentrum 

met 6 leefgroepen is van start gegaan op de campus Zonhoven. Doel is om in het voorjaar 2019 de 

verhuisbeweging te kunnen maken.   
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 Er is verder nagedacht over ons communicatieplatform en over het borgen, beheren en delen van 

informatie binnen de organisatie. De aanbevelingen van een externe partner (Quick Brown Foxes) 

zijn verder onderzocht op hun haalbaarheid. Onze informaticadienst werkt aan een aantal 

vernieuwingen om de communicatie nog vlotter en efficiënter te laten verlopen.  

 

 

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. Verder werden tal van acties en sponsorprojecten kenbaar gemaakt in de 

media. 

 

 We  zijn verder actief bezig geweest met het verbinden van zoveel mogelijk mensen aan Ter Heide. 

De interne dynamiek die op gang getrokken is onder meer door de Specials, een groep mensen die 

Ter Heide een warm hart toedragen, zet zich verder binnen Ter Heide.  

 

 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 weer heel veel mensen de weg naar 

Ter Heide gevonden hebben via de nieuwste film van De Kampioenen: “FC De Kampioenen 

forever”  

Onze nieuwe kalender 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 Ter Heide is de omslag naar de persoonsvolgende financiering (voor volwassenen) intensief 

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 plaats vonden 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. 

 

 Alternatieve inkomstenbronnen worden aangesproken waar mogelijk: ook in 2017 hebben we 

kunnen rekenen op de steun van onze vrienden De Jokers en via sponsoring is er ook een aardig 

bedrag ingezameld.  

 

 Aankoopdossiers zijn verder geoptimaliseerd, hetgeen geleid heeft tot minder kosten. De piste van 

samenaankoop proberen we, waar mogelijk, te volgen. Dit levert ons flinke kortingen op zoals 

bijvoorbeeld de samenaankoop voor brandstof voor onze voertuigen. 
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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 2017 

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 

 

Campus Zonhoven 

 Overkapping compartiment Linde 1 

 Akoestische aanpassingen Linde 5 

 Ombouw oude naaikamer naar crea-atelier 

 Bijkomende wifi-punten Berk 

 

Campus Genk 

 Bijkomende plafondstopcontacten  in grootkeuken 

 Bijkomende compartimentering en aanpassingen Ven 3 

 

Campus Borgloon 

 Verbouwing Hof 1 auti-leefgroep 

 Vervanging boiler Brik 2 

 Opsplitsen van de tweepersoonskamer in 2 éénpersoonskamers op Brik 1 

 Vervanging dak Brik 3 

 

Campus Tongeren 

 Verlengen en verbreden omheining Berg 6 

 Verbouwing wasplaats naar doucheruimte Berg 2 

 Verbouwing wasplaats naar slaapkamer Berg 6 

 Vervanging cv ketel Henis 3 

 Vervanging brander Henis 4 

 Plaatsen van de brandschuifdeur Berg 7 

 

2.1.2 Meubilair en uitrusting 

 

 Meubilair voor de nieuwe leefgroep in ’t Brikhof (Hof 1): kastjes, rekken,… 

 Meubilair vergaderzalen campus Genk. 

 Bedbox, triptrapstoelen, … 

 Hoog-laag baden, douchebrancards. 

 Divers tuinmateriaal. 

 Diverse elektrische toestellen (koelkasten, vaatwassers, wasmachines, droogkasten, 

microgolfovens, mixer, TV’s). 

 Divers ICT materiaal (laptops, computers, beamers, printers, camera’s, software, WIFI, … ). 

 Bus personenvervoer (+ ombouw), lichte vrachtwagen. 

 Fietsen.  

 Kantoormeubilair (bureaustoelen en ladenblokken).  

 Aankoop van maaltijdkarren. 
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 Voedseltransportcontainers keuken. 

 Soepmixer en vacuümmachines. 

 Poetskarren. 

 

 

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  

 

Campus Zonhoven 

 Aanpassingen Eik 3 i.f.v. verhuis bewoner 

 Aanpassingen Eik 3 i.f.v. opname bewoner 

 Aanpassingen Linde 1 i.f.v. opname bewoner 

 Aanpassingen Woning 40 i.f.v. opname bewoner 

 Aanpassingen Eik 3 i.f.v. verhuis bewoner 

 Aanpassingen Spar 1 i.f.v. verhuis bewoner 

 

Campus Genk 

 Renovatie vergaderzalen, onthaal, personeelsdienst in hoofdgebouw 

 Aanpassingen kamers i.f.v. acting out op Heuvel 

 Aanpassingen Huis 5 i.f.v. opname bewoner 

 Aanpassingen plafond speelzaal op huis 7 

 

Campus Borgloon 

 Aanpassingen Brik 3 i.f.v. verhuis bewoner 

 

Campus Tongeren 

 Aanleg van de tuin van smaken en geuren 

 Plaatsen van de noodtrap aan Henis 3 

 

 



RPR Antwerpen, afdeling Tongeren 0201.310.929 

 

 

 
41 Jaarverslag 2017 

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 PVF = Persoonsvolgende financiering MFC= multifunctioneel centrum 

 

 

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

 

F A M  

P V F  
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  

T o t a a l  2 0 1 7  3 2 9  1 0 8  4 3 7  

 

 

3 . 2  G e s l a c h t  

 

 
Man Vrouw Totaal % Man % Vrouw 

PVF 212 117 287 64,44% 35,56% 

MFC 75 33 108 69,44% 30,56% 

Eindtotaal 287 150 437 65,68% 34,32% 

 

 

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

 

 
PVF MFC Totaal 

Belgische 311 105 416 

Duitse 1  1 

Griekse 1  1 

Irakees  2 2 

Italiaanse 8  8 

Marokkaanse 1  1 

Nederlandse 1  1 

Pools  1 1 

Spaanse 1  1 

Turkse 5  5 

Totaal 329 108 437 
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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 PVF Totaal 

 
Alken   4 4 

  As 1 5 6 

  Beringen 5 9 14 

  Bilzen 2 16 18 

  Bocholt   1 1 

  Borgloon 4 7 11 

  Bree   2 2 

  Diepenbeek 3 10 13 

  Dilsen-Stokkem 1 5 6 

  Genk 19 58 77 

  Gingelom   
    Halen   4 4 

  Hamont-Achel   1 1 

  Hasselt 6 27 33 

  Heers 2 4 6 

  Herk-de-Stad 3 1 4 

  Heusden-Zolder 1 16 17 

  Hoeselt 1 3 4 

  Houthalen-Helchteren 5 14 19 

  Kortessem 2 3 5 

  Lanaken 4 6 10 

  Leopoldsburg   3 3 

  Lommel   1 1 

  Lummen   2 2 

  Maaseik 3 8 11 

  Maasmechelen 7 15 22 

  Meeuwen-Gruitrode 3 1 4 

  Nieuwerkerken  1 2 3 

  Opglabbeek 2 4 6 

  Overpelt   4 4 

  Peer   1 1 

  Riemst 3 5 8 

  Sint-Truiden 9 9 18 

  Tessenderlo   5 5 

  Tongeren 
 

11 11 

  Wellen  1 5 6 

  Zonhoven 4 22 26 

  Zutendaal 1 1 2 

Limburg   93 295 388 

Antwerpen   7 11 18 

Brussel Hoofdstedelijk   2 1 3 

Oost-Vlaanderen     2 2 

Vlaams-Brabant   6 19 25 

West-Vlaanderen     1 1 

Eindtotaal   108 329 437 
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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 45 16 8 69 

MFC dagopvang 20 16 3 39 

PVF woonondersteuning 154 138 7 299 

PVF dagondersteuning  19 10 1 30 

Totaal  238 180 19 437 

% 54 41 5 100 

 

 

 

Bijkomende handicap 

 

 
Fysische  
handicap 

Visuele  
stoornis 

Auditieve  
stoornis 

Chronische 
ziekte 

Probleem-
gedrag 

MFC verblijf 34 1 6 41 37 

MFC dagopvang 19 4 1 11 9 

PVF woonondersteuning 142 46 4 134 62 

PVF dagondersteuning  20 3 1 22 2 

Totaal 215 54 12 208 110 

 


