
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de eglantier vzw

schoolvervangende dagopvang 

voor kinderen en jongeren 

met ernstige beperkingen 

 

Huis20 - zorghotel Floortje 

 

 

Eglantierkrantje 112 

 
Inhoud:  

 Daar is de lente, daar is de zon 
 Wij kunnen eindelijk nog eens buiten komen 
 Nieuws van het huis 
 Rozenbottels 
 Bij de lammetjes van Jaklien 
 Goed om te weten 
 Er was eens…(deel 1) 

  juni 2016   nr.112   
viermaandelijks tijdschrift 
afgiftekantoor 3060 Bertem 
v.u.: Ann Debontridder   Coigesteenweg 19  3061 Leefdaal  
 
Lid van MFN OnderWEG 

Coigesteenweg 19 – 3061 Leefdaal – 02 767 47 05  – www.eglantier.be – 

info@eglantier.be  –  Belfius BE28 7805 9211 7820 

 
  

http://www.eglantier.be
mailto:info@eglantier.be


2 
 

Daar is de lente, daar is de zon… 

 

En samen met de zon is er ook ineens heel wat bedrijvigheid in huis. 
 
Met de hulp van vrijwilligers en de firma Levi Strauss & Co (naar aanleiding van hun 
community day) krijgt het nieuwe zomerthema AFRIKA stilaan vorm. Kleurige prints en the 
Big Five verschijnen her en der op ramen en deuren. Het 4 de leerjaar van de gemeentelijke 
basisschool Vossem bracht  in het kader van hun duivelse+schoolproject een bezoekje aan 
De Eglantier. Met hun zelfgemaakte instrumentjes bezorgden ze de kinderen een leuke, 
muzikale voormiddag. 
 
In de belevingstent op het terras waan je je op een echte Afrikaanse markt of in de jungle. 
Je kan er voelen, ruiken, kijken, luisteren, zoveel nieuwe ervaringen om op te doen. Het 
belooft een fijne zomer te worden. 
 
Het startschot van ons tuinfeest werd gegeven met een eerste voorbereidende vergadering 
van de werkgroep. Noteer zeker zondag 18 september: dan ontvangen we jullie, samen 
met een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers, voor een onvergetelijke dag op De 
Eglantier. 
Nieuwe medewerkers zijn welkom. Zij kunnen ons contacteren, telefonisch op het nr. 
02/7674705 of via barb.tobback@eglantier.be.  
 
We bedanken Thérèse voor het jarenlang samenstellen van ons krantje. In dit krantje schrijft 
zij zelf over haar Eglantier-ervaringen. Het geeft een mooie kijk op de Eglantier-geschiedenis 
en zo blijft het voor ons een heel waardevol document. Dank je wel, Thérèse. 
 
Vanaf nu kunnen we rekenen op Johan Nootens en Tom Vanleeuwe voor de redactie en het 
digitaal versturen van het krantje. 
 
We wensen je veel leesplezier en een zonnige lente toe. 
 
Het Eglantierteam. 

 

naar inhoud 
 

U kunt ons een plezier doen… 
 
We zouden ons Eglantierkrantje in de toekomst graag zo veel mogelijk digitaal versturen. Dat 
kost minder en het vraagt minder tijd en werk.  
Uiteraard kunt u nog een papieren krantje krijgen, als u geen mailadres hebt. Maar als u wel 
zo’n adres hebt, zouden we het zeer op prijs stellen, mocht u ons uw mailadres sturen. 
Een eenvoudig mailtje naar mia.clinckx@eglantier.be volstaat.  
 
Dank bij voorbaat. 
 

  

mailto:barb.tobback@eglantier.be
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“We kunnen eindelijk nog eens buiten komen” 
 
In het Nieuwsblad stond op 2 maart 2016 een 
hartverwarmend artikel over Emmanuel en 
zijn ouders. We citeren er een paar alinea’s 
uit. 
 
“Leuven staat vanaf 7 maart een hele week in 
het teken van toegankelijkheid. In heel 
Vlaanderen wordt dan de Week van de 
Toegankelijkheid georganiseerd en staan 
organisaties voor personen met een 
beperking in de kijker. 
 
 “We werken al jaren samen met de 
adviesraad Toegankelijkheid rond onder andere de heraanleg van pleinen en de inrichting 
van gebouwen zoals recent nog Het Depot”, zegt schepen van Gelijke Kansen en Diversiteit 
Denise Vandevoort (SP.A). 
 
In de fietsenstalling onder het Rector De Somerplein is nu ook een verzorgingstafel voor 
grotere kinderen geplaatst. Die kwam er op vraag van Wilfried Tuts en Maria Statha. Hun 6-
jarige zoontje Emmanuel werd als baby mishandeld door een onthaalmoeder uit Lubbeek en 
is sindsdien zwaar gehandicapt. “Omdat er nergens in de stad ruimte voorzien is om 
Emmanuel te verschonen, komen wij al jaren nauwelijks meer buiten”, zegt papa Wilfried 
Tuts. “Nu kunnen we eindelijk nog eens een terrasje doen, iets wat we in geen jaren meer 
gedaan hebben.” 
 

 

 

 

Modem herstart 
 
 
Na een jaar noodgedwongen windstilte gaat 
Modem opnieuw van start. De Thomas More 
hogeschool en Rotonde vzw nemen vanaf 
2016 Modem onder hun vleugels.  

Modem helpt mensen met een beperking en zorgorganisaties met technologische 
hulpmiddelen die gesproken, geschreven en digitale communicatie ondersteunen.  
 
Wat Modem allemaal aanbiedt, vindt u op http://www.modemadvies.be/info.html .  
 
Of zoals ze zelf zeggen: “Modem geeft opleiding en advies over gesproken, geschreven en 
digitale communicatie en verzamelt en verspreidt expertise op gebied van technologie die 
communicatie ondersteunt.” 

naar inhoud 
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Nieuws van het huis 

 

 Sinds 15 februari is Ann-Charlotte Devolder onze nieuwe kokkin.  
 Ellen Van Aken startte op 11 april als logopediste ter vervanging van Rozemie 

Gauquie. 
                             Welkom in het Eglantierteam Charlotte en Ellen! 

 Alain Libert beëindigde zijn vervangingscontract voor Peter, als chauffeur. Het ga je 
verder goed, Alain. 

 Ilse Peeters (huis 20- zorghotel) en Jennifer Pelgrims (leefgr C-D) worden de 
nieuwe teamcoödinatoren  ter vervanging van Barb Tobback.  

 Pauline Bourgois van de firma Bizzomate  komt ons een aantal uren vrijwillig 
ondersteunen op de administratie. 

  Eva Bierwerts vervangt vanaf 18 mei in leefgroep D Jennifer die met 
zwangerschapsverlof gaat. Eva deed al een korte interim in leefgroep A. 

 Van harte welkom aan de nieuwe kinderen 
o Nette Van De Gaer maakt vanaf 3 mei Huis 20 voltallig. We zijn er zeker van 

dat ze snel haar draai zal vinden bij haar nieuwe vriendjes. 
o Tiebe Vanhaute wordt vanaf 13 mei de kleinste spruit van leefgroep A  

  
 
 
Rozenbottels 
 

 Op 19 maart namen we officieel afscheid van Thérèse. We organiseerden een mini-tuinfeest 
met varken aan’ t spit incluis. Het was een gezellig samenzijn. Aan de hand van foto’s, 
teksten en liedjes, werd er teruggeblikt op haar 33-jarige Eglantier-carrière. 

 Op vrijdag 27 mei zijn de grootouders welkom op de Eglantier. Zij mogen samen met hun 
kleinkinderen de start geven van ons nieuwe zomerthema AFRIKA 

 Voor hun acties en sponsoring van de voorbije maanden danken wij in het bijzonder: 
 De Ark 

 De medewerkers aan de Levis community day 

 Mr. en Mevr.  De Wolf-De Veylder 

 Mr. Kevin O’ Brien  

 Mevr. Lieve Vandendriessche 

 Mevr.  Cindy Figueira 

 De medewerkers aan het bal van de burgemeester van Tervuren Jan Spooren  

 De scouts van Vossem 

 De Gemeentelijke Basisschool van Vossem 

 
naar inhoud 
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Bij de lammetjes van Jaklien 
 
 
Op woensdag 24 februari mochten we weer eens op bezoek bij Jaklien. Ze heeft, samen met 
haar man, die dierenarts is, een boerderij waar ze een aantal dieren verzorgt.  
 
Ze is vrijwilligster en komt mee elke donderdag de kinderen in 
leefgroep D verzorgen, eten geven, en allerlei leuke activiteiten 
doen met hen. Omdat de schapen net lammetjes hadden 
gekregen stelde Jaklien voor om met een aantal kinderen een 
kijkje te komen nemen.  
 
 
Hop met z’n allen het busje op, richting de boerderij!  Bedankt aan 
Sophie om ons te brengen en te komen halen.   
We werden weer hartelijk ontvangen. Wanneer we toekwamen 
stonden Jaklien en haar man ons al op te wachten. Meteen 
kregen we een rondleiding op de boerderij. Ze nam ons mee naar 
de stallen om kennis te maken met de nieuwe lammetjes. Wat 
waren ze superschattig!  
 

 
 
 
 
Er 
was 1 lammetje dat voeding 
moest krijgen met de fles. 
Jaklien stelde voor om samen 
met iemand van de kinderen 
het lammetje te voederen. En 
wie kan dit beter dat onze 
Louis? Mooi om te zien!  
 

 
 

Na het bezoekje aan de lammetjes werden we binnen verwacht om een tasje koffie, of iets 
anders, te drinken samen met een koekje erbij. Wat werden we weer verwend door Jaklien! 

Zo konden we ons lekker opwarmen 
terwijl we op het busje wachtten 
 
We hadden weer een fijne 
voormiddag! Een dikke dank u wel aan 
Jaklien en haar man voor de warme 
ontvangst en voor de leuke beleving, 
het was een succes voor iedereen!  
We wachten vol ongeduld tot er weer 
lammetjes worden geboren.  
 

Shana van leefgroep D 
naar inhoud 
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Goed om te weten 

 

Het systeem van de Persoonsvolgende Financiering – het PVF-systeem – wordt in 
Vlaanderen geleidelijk aan ingevoerd. Eerst voor volwassenen. Ondertussen kunnen 
de mensen van De Eglantier je al informatie geven.  
 
Of je gaat eens kijken op de folder of de website of in het filmpje. 
 
Voor algemene vragen kun je altijd terecht bij de algemene PVF-helpdesk, 
02 225 85 97 of het mailadres informatie@vaph.be.  
 

 
 
 

 
 

Op 1 maart startte het vrijetijdszorgcentrum Het Balanske 
met DE BAL. 
De Bal is een kwaliteitsvolle en inclusieve groepsopvang 
voor 22 kinderen tussen 0 en 5 jaar. Zowel kinderen met 
als zonder beperkingen zijn welkom. 
www.groepsopvangdebal.wordpress.com  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Je wordt ouder van een zorgenkind als je een kind met beperkingen hebt. Hoe 
combineer je de zorg voor je kind met je werk en je gezinsleven? Hoe ga je om met 
de professionelen van de medische wereld en de zorgsector? Het Magenta-project 
helpt ouders om de balans te vinden. 
 
www.magentaproject.be. 

naar inhoud 
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Er was eens… 
 
 
Er was eens…een klein meisje uit Tervuren. 
 
Ze had een ernstige meervoudige handicap en haar ouders zochten aangepaste opvang 
voor haar, kort bij huis. Maar voor kinderen die te zwak waren om naar het buitengewoon 
onderwijs te gaan, bestond er geen dagopvang. De enige alternatieven waren een internaat, 
ver van huis, of de ouders thuis alleen de zorg laten dragen, zonder aangepaste begeleiding. 
 
Samen met vrienden en enkele mensen uit de zorgsector staken de ouders de handen uit de 
mouwen om zelf een dagopvang op te richten. Ze zochten een geschikt huis in Tervuren, 
vonden dat niet, en kochten een mooie villa met grote tuin, in Leefdaal. De vzw IJse en Voer 
werd opgericht en een enthousiaste groep vrijwilligers organiseerde sponsoractiviteiten en 
paste het huis binnen aan, zodat er ruimte was voor twee leefgroepen. Jeugdverenigingen 
schupten vooraan parkeerplaats vrij. 
 

 
Er werd lang gezocht naar een 
gepaste naam voor een 
dagverblijf. Het werd ‘De 
Eglantier’, geïnspireerd door de 
egelantierstruiken in de tuin: de 
wilde struikgroei, de mooie 
bloempjes en rijke bottels 
symbolisch voor de kinderen, de 
doornen voor hun 
kwetsbaarheid. 
 
 

 
In september 1979 opende De Eglantier zijn deuren met een vijftal kinderen. De Eglantier 
was daarmee de eerste dagopvang voor niet-schoolgaande kinderen in België. 
 
 
Er was eens een kleine instelling met een enthousiast team… 
 
Anki en Mich waren de eersten om de kinderen op te vangen en te begeleiden. 
Er kwamen stilaan enkele kinderen bij in De Eglantier, maar onze erkende bezettingsgraad 
van 15 kinderen bereikten we pas na een vijftiental jaren. 
 
Bij een negental kinderen was er al een heel team met een orthopedagoge, twee opvoeders 
en twee kinderverzorgsters, een kokkin, een kinesitherapeut, een poetshulp en een 
chauffeur. Vic kwam regelmatig als vrijwilligster om een ziek personeelslid op te vangen. 
Greta werd aangenomen om de medische aspecten op te volgen. Jef, een jonge arts uit 
Leefdaal, werd al van in het begin bij dringende nood opgeroepen. In 2010 nam hij ook de 
uren van Greta over. Daarmee is Jef als medewerker het langst betrokken bij De Eglantier. 
 
In april 1983 kwam ik er terecht, voor een kwart-time, als maatschappelijk werkster. Mijn 
eerste opdracht was de bekendmaking van De Eglantier bij huisartsen, medische en 
sociale diensten, ziekenhuizen, pms-centra, verenigingen, radiostations, het grote publiek. 
Want wie kende een dagverblijf voor niet-schoolgaande kinderen? Voor ouders met een 
zwaar zorgenkind was het vaak een moeilijke zoektocht naar de juiste opvang.   
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Annemie, de huidige 
orthopedagoge, is sedert half 
1984 in dienst. Samen met het 
team en de ouders zoekt ze naar 
de beste manier om elk kind zoveel 
mogelijk tot ontplooiing te laten 
komen en een antwoord te geven 
op de soms complexe zorgvragen. 
In de medische en pedagogische 
wereld kwam er steeds meer 
interesse en wetenschappelijk 
onderzoek rond ernstige 
beperkingen. 
De eerste jaren kregen de 

opvoeders regelmatig versterking van gewetensbezwaarden die een jaar kwamen werken. 
Dat viel natuurlijk weg bij de afschaffing van de legerdienst. 
De vraag naar therapie nam toe. Geleidelijk aan werden meer kinesitherapeuten 
aangeworven. De komst van een logopediste voor de begeleiding rond mondmotoriek en 
non-verbale communicatie was een hele aanwinst. In samenwerking met de vzw The Healing 
Horse kan al veel jaren hippotherapie aangeboden worden. 
 
De eerste vijf jaar van De Eglantier was er geen echte directiefunctie. Anki en Guido 
hadden tussendoor de administratieve taken op zich genomen. Van1985 tot 1992 zijn 
verschillende directies in dienst geweest, of hun functie werd tijdelijk overgenomen door een 
interim wegens zwangerschappen: Bert, Claudine, Alex, Staf, Magda, Jacqueline. Alex was 
na veertien maanden naar een andere voorziening overgestapt, maar bleef betrokken als lid 
van de raad van bestuur. Begin 1992 nam hij het roer over van Jacqueline en bleef tot 
3/4/2006 als directeur. Dan nam Ann de fakkel over en bleef Alex halftijds voor de opvolging 
van het dagprijsdossier en de personeelsadministratie. Zo heeft Ann meer tijd voor het 
algemeen beleid. 
 
De personeelsgroep is gegroeid tot een multidisciplinair team met opvoeders, verpleegsters 
en therapeuten onder leiding van de orthopedagoge. Zij krijgen ondersteuning van de arts, 
de sociale dienst, administratief en logistiek personeel en de directie. 
 
 
Er was eens een busje… 

 
…dat al van in de vroege uurtjes rondtoerde doorheen het Brabantse landschap. Later kwam 
er een tweede busje bij. Vanaf 1993 werden die busjes eerst grondig verbouwd: een hoger 
dak, een oprijplank zodat er rolstoelen in de bus konden, bevestigingssystemen voor de 
rolstoelen, betere zetels, verwarming achteraan. Het was een hele klus eer die 
aanpassingen naar wens gerealiseerd waren, maar een grote verbetering. De busje werden 
op het tuinfeest trots tentoon gezet. De nieuwe busjes van 2001 hadden airco. En de 
aankoop van gsm’s maakte het mogelijk om zonder busbegeleider te rijden, een hele 
besparing in personeelsuren. 
 
De subsidie die De Eglantier krijgt voor het busvervoer, is nooit toereikend geweest en de 
vzw heeft daar altijd veel aan toegestoken. Bovendien zijn we gelegen in zowat de drukste 
regio van België. De Eglantier probeert zoveel mogelijk kinderen op te halen en aan de 
wensen van de ouders te voldoen, die nu meestal beiden gaan werken. Taxi Hendriks wordt 
sedert enkele jaren als derde busje ingeschakeld. Soms ook wordt autovervoer met een 
vrijwilliger georganiseerd. Indertijd hebben ouders, die een eind buiten onze regio woonden, 
een vrijwilliger-chauffeur gevonden via het programma Service Telefoon van Martin De 
Jonghe. 
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Ann heeft haar handen -of beter haar hoofd- vol met de busregelingen. Eén of meerdere 
kinderen die ziek zijn, een nieuw kind dat erbij komt, chauffeurs die onverwachts uitvallen, 
om de haverklap is er wel ergens een wijziging aan het rittenschema,en dan moeten de 
ouders nog verwittigd worden. 
 
De Coigesteenweg, al sinds ik in De Eglantier begon was er sprake van om die te heraanleg-
gen. Maar die fameuze kasseien hebben ook hun voordelen. Het remt de snelheid enigszins 
af en de kinderen herkennen dat de auto van papa of het busje De Eglantier nadert. 
 
 
Er was eens een Sinterklaasfonds… 

 
Bij de opstart van De Eglantier werd een mooi bedrag van 300 000 Bef. toegekend door het 
Sinterklaasfonds van De Standaard/Het Nieuwsblad (sinds 2008 kreeg deze fondsenwerving 
de naam Hart voor Handicap). Tily Stuckens schreef er meermaals een mooi artikel over in 
de krant, goed voor de bekendmaking. 
 

 
 

In 1985 waagden we het opnieuw een project in te dienen: de inrichting van een grote 
snoezelruimte. Er was nog een kamer vrij in het huis (aanvankelijk gepland om er met de 
tijd een derde leefgroep in onder te brengen). Snoezelen was toen nog vrij nieuw, het werd in 
Nederland ontwikkeld. Het woord snoezelen is een samenstelling van ‘snuffelen’ en 
‘doezelen’ en wordt in veel talen overgenomen. We opteerden voor een kamer met losse 
modules zodat ze kon ingericht worden voor actieve of voor zachte, rustgevende activiteiten. 
Hilde, de toenmalige kinesitherapeute, maakte veel werk van de aanvraag: een uitgebreide 
motorische en pedagogische motivatie en een geknutselde maquette die we bij mij thuis 
schilderden. 
 
Het geheel moet indruk gemaakt hebben bij de jury. We kregen opnieuw de hoofdpot, 
300.000 Bef, goed om heel de kamer in te richten. Met een muziekinstallatie en een projector 
die vloeiende beelden op de muur toverde. Een meisje, dat we anders moeilijk konden 
boeien, keek er gefascineerd naar. Vooral in de winter werd er veel gebruik van gemaakt. De 
losse modules konden/kunnen ook in de leefgroepen gebruikt worden. We waren terecht fier 
op die snoezelruimte, die we trots aan ouders en andere bezoekers toonden. 
Bij latere verbouwingen werd geopteerd voor een kleinere knusse snoezelruimte met 
waterbed, blacklight en een bubble-unit. Bij het winter- en het zomerthema krijgt de 
snoezelruimte nu telkens een nieuwe aankleding. Altijd supergezellig en origineel. 
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Er waren eens ouders die aanklopten bij De Eglantier met een zorgenkind… 
 
Ze kwamen op bezoek en als de zorgvraag beantwoordde aan onze doelgroep dan kon de 
opname kort daarna gerealiseerd worden. Voor ouders is de eerste stap altijd moeilijk. En 
vroeger vermoedelijk nog meer. Dergelijke opvang was amper gekend, er was geen internet, 
een kind wordt toch verondersteld naar school te kunnen gaan, ook van dokters kregen ze 
vaak weinig informatie… Met veel vragen kwamen/komen ze aankloppen. Zal mijn kind hier 
wel terecht kunnen? Is het misschien te goed? Of net te zwak? Zullen ze mijn kind (en mij) 
begrijpen? Kan ik het loslaten en toevertrouwen aan vreemden? Maken we de juiste keuze? 
 
De kleinschaligheid en huiselijkheid is altijd een pluspunt geweest. Ook bij latere 
verbouwingen werd aandacht besteed aan een warme sfeer en een huis met veel licht en 
een vrolijke inrichting. De eerste indrukken van het huis en de werking zijn altijd cruciaal. 
Nieuwe ouders kon ik altijd verzekeren dat hun kind in De Eglantier in goede handen zou 
zijn. De zorg, individuele aandacht en liefde die de opvoeders, therapeuten en andere 
medewerkers aan de kinderen wijden zijn heel warm en bijzonder. Ouders van kinderen die 
niet meer in De Eglantier zijn vertellen vaak “dat het toch goed was in De Eglantier”. 
 
De Eglantier ligt tussen Brussel en Leuven: het spreekt vanzelf dat we regelmatig 
geconfronteerd worden met mensen  van vreemde origine. Zowat de hele wereld heeft zich 
al aangemeld. Dat was boeiend, alhoewel niet altijd even gemakkelijk om iets genuanceerd 
uit te leggen. In Nederlands, Frans, Engels, al eens een woordje Duits, en zo nodig met 
gebaren of tekeningen werd gecommuniceerd. Een enkele keer wordt een tolk erbij gehaald, 
om zeker te zijn dat belangrijke informatie wederzijds goed overkomt. 
 
De contacten met veel culturen en met alle lagen van de bevolking zijn verrijkend. Elk 
huisbezoek is anders, maar vaak hartelijk. Een glaasje water, een kopje koffie, zoete thee en 
huisgemaakte gebakjes. Een enkele keer werd zelf een maaltijd aangeboden. Daar een 
eerste keer niet op ingaan is in sommige culturen geen optie, al voelden we ons daar wel wat 
onwennig bij. Het was vanwege de ouders een teken van vertrouwen en dankbaarheid. 
 
We proberen oog te hebben voor de wijze waarop mensen omgaan met een kind met 
beperkingen. Hoe kijkt men naar de handicap? Zijn de verwachtingen realistisch? Speelt het 
een rol of het om een jongen of meisje gaat? Is logeren of een internaatsopvang 
bespreekbaar, al zou dat misschien voor alle partijen een goede oplossing kunnen zijn? Zijn 
financies een probleem? Welk parcour hebben de ouders al afgelegd? Kijken papa en mama 
in dezelfde richting? Hoe houden ze het vol? Hebben ze een netwerk om hen te 
ondersteunen? Als voorziening willen we niet enkel het kind zo goed mogelijk begeleiden, 
maar ook het gezin waar mogelijk ondersteunen of op weg helpen naar andere 
ondersteuning.   
 
De eerste jaren van De Eglantier was er geen wachtlijst en bovendien geen gedoe met 
officiële aanvragen, onderzoeken, verslagen, commissies. 
 
Daar kwam verandering in. Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met 
een Handicap werd in 1993 opgericht.  Iedereen sprak van het Vlaams Fonds (VlaFo). In de 
volledige benaming werd een nieuwe kijk op handicap uitgedrukt. De persoon wilde men 
centraal stellen, en die is veel meer dan enkel de handicap. 
 
Elke opname moest al sinds 1/4/1992 eerst goedgekeurd worden door een provinciale 
evaluatiecommissie (PEC), na een officiële aanvraag en een onderzoek door een 
multidisciplinair team (MDT). Het nieuwe systeem was even wennen, voor ons en voor 
gebruikers. Ik herinner me een kind van De Eglantier dat op internaat zou gaan. Nog niet 
vertrouwd met het nieuwe systeem was ik vergeten de nodige stappen te zetten om de 
aanvraagprocedure te starten. Daags voor de voorziene opname liet het internaat weten dat 
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het kind niet kon komen vooraleer het PEC-ticket in orde was. Hoe moest ik dit nu gaan 
uitleggen aan de moeder die enkel Berbers verstond? 
 
Het Vlaams Fonds wijzigde in 2006 van naam en van logo tot Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH).  In de zorgsector wordt recenter de term ‘persoon met 
een beperking’ gehanteerd. 
Ondertussen moeten kinderen niet meer aangemeld worden via het VAPH, al blijft dit de 
subsidiërende instantie. Een aanvraag tot opname gebeurt sedert 2014 via de Integrale 
Toegangspoort (ITP) van Jongerenwelzijn. 
 
Er was eens een dagverblijf voor zwakzinnige kinderen… 
 
dat klinkt nu wel een beetje vreemd (en een beetje te Hollands). Ook de omschrijving van De 
Eglantier evolueerde. Termen zijn modegebonden, de manier van kijken naar personen met 
een handicap evolueert, de officiële erkenning of het aanbod in een voorziening verandert. 
Vroeger sprak men ook van instelling, maar dat klinkt nu … ja, te instellingachtig. 

 
 

 
 

 
Er was eens een dagverblijf met 1 typmachine in huis… 
 
En met veel papier en balpennen, kartonnen mappen, enkele stiften en verf voor de 
kindertekeningen, maar verder…? 
Toen kwam ineens de vraag van het Vlaams Fonds om voortaan het dagprijsdossier (alle 
gegevens om de subsidies aan te vragen) per computer door te sturen. Binnen de drie 
maanden moest dat geklaard zijn. Alex heeft zich bijzonder goed van zijn taak gekweten 
door snel een computer te kopen en ermee te leren werken. 
 
Annemie, Greta en ik leerden er ook stilaan ons plan mee trekken. Het was afspreken wie 
wanneer de computer kon gebruiken. Nu heeft iedereen met een administratieve taak een 
eigen pc, elke leefgroep een laptop, en zijn er 2 kopieerapparaten. We kunnen het ons op 
korte tijd niet meer anders voorstellen! Recent zijn er sterkere pc’s aangekocht, wordt een 
cloud geïnstalleerd en zijn er extra laptops zodat o.a. vergaderingen ter plekke verslagen 
kunnen worden. 
 
De administratie wordt alsmaar ingewikkelder, en je moet alles kunnen aantonen. Dat was in 
de beginjaren heel wat minder. Het kwaliteitsdecreet van 2000 stelde dat alle voorzieningen 
over een eigen kwaliteitshandboek moeten beschikken. Dit bevat de richtlijnen van het 
kwaliteitsbeleid binnen de betrokken voorziening. Visies  en procedures werden uitgeschre-
ven en regelmatig geaudit. Met de privacy wordt bewuster omgegaan. Controles op hygiëne 
en voeding zijn verstrengd. Gelukkig hebben we Mia, onze kwaliteitscoördinator en 
preventieadviseur, die goed opvolgt of ieder zijn domein naar behoren beheert. Maar voor 
een kleine voorziening vraagt dit alles in verhouding veel bijkomend overleg en administratief 
werk voor de stuurgroep (directie, orthopedagoge, kwaliteitscoördinator, maatschappelijk 
werker). In een grote voorziening kunnen taken meer gedelegeerd worden. 
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Tegelijk moet er gestreefd worden naar administratieve vereenvoudiging. Kunnen verslagen 
beknopter? Papieren dossiers zullen binnenkort verdwijnen. Aanmeldingen van nieuwe 
kinderen verlopen nu volledig digitaal via INSISTO. 
 
De volwassenvoorzieningen zijn gestart met de invoering van de Persoonlijke 
Financiering. Voor kinderen en jongeren zal dit vermoedelijk nog wel enkele jaren duren. 
Maar eenvoudiger zal het er niet op worden. Gebruikers zullen zelf meer keuzes 
kunnen/moeten maken. De idee schrikt sommigen nu reeds af. En wie zal gebruikers 
begeleiden die dat zelf niet kunnen? Nieuwe systemen hebben ook altijd groeipijnen en 
moeten vaak nog achteraf bijgestuurd worden. Bovendien zijn die nieuwe werkvormen 
meestal gekneed op maat van personen met een lichte of matige beperking. Zelfs van 
hogerhand wijst men ons erop dat we de stem van de zwaksten genoeg moeten laten horen. 
Ze zijn met veel minder, kunnen niet zelf op de barrikade staan en zijn heel kwetsbaar. 
Dat Barb, mijn opvolgster, meer uren heeft en een ruimer takenpakket krijgt als 
‘contextbegeleider’ is een goede keuze. En haar ervaring als opvoedster is een pluspunt. 
 
Een aantal vereisten en verworvenheden van voorheen zitten nu op losse schroeven. 
Flexibiliteit is het sleutelwoord, erkenningen  en diplomavereisten vallen weg, subsidies 
worden uitgerekend via een puntensysteem (punten kunnen doorgegeven worden aan 
voorzieningen binnen eenzelfde multifunctioneel netwerk).  Hopelijk wordt de kwaliteit binnen 
de zorg, waar zolang aan getimmerd is, niet aangetast. 

(wordt vervolgd) 
 
Thérèse Gulick 
  
 
 
 
 
 
 

De Eglantier is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen en jongeren (0-25 jaar) met 
een ontwikkelingsachterstand, een ernstig mentale of meervoudige beperking.  In zorghotel 
Floortje bieden we een beperkt overnachtingsaanbod. 
 
We hebben vijf leefgroepen met hun vaste opvoed(st)ers. We gaan uit van geborgenheid en 
herkenbare regelmaat om ieder kind de kans te geven alles wat in hem/haar sluimert te 
ontdekken of tot ontwikkeling te brengen. Onze belangrijkste doelstelling is net die 
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling, vanuit de mogelijkheden en de eigenheid van 
ieder kind te stimuleren. Dat gebeurt in nauw contact met de ouders. 
 
De Eglantier is alle werkdagen open, behalve een korte sluitingsperiode tussen Kerstmis en 
nieuwjaar en een tiental brugdagen. 
 
De Eglantier maakt deel uit van het Multifunctioneel Netwerk OnderW.E.G., een 
samenwerkingsverband met Windekind, De Eglantier en Centrum Ganspoel. 
 
Wie De Eglantier een warm hart toedraagt, kan een gift doen. Giften voor De Eglantier kunnen 
gestort worden op IBAN BE28  780-5921178-20   BIC  GKCCBEBB  t.n.v. "De Eglantier". Vanaf 
€ 40 is een gift fiscaal aftrekbaar. 
 
Het krantje verschijnt in januari, mei en september. Het is een gratis informatie- en contactblad 
voor ouders, personeel, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors (min. € 40 /j.) en 
contactpersonen van De Eglantier. 

naar inhoud 
 




