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Beste lezers, 

2020 wat een jaar…
Een woelige tijd, een lastig jaar.
Hier waren we niet op voorzien …
Veel zaken werden geannuleerd of op pauze gezet.
Veel zaken mochten ook (even) niet meer.
Noodgedwongen moesten we afscheid nemen van een aantal mensen.
Dit verdriet blijft nazinderen.

En toch, met ieders inzet en moed, zijn we samen het jaar doorgekomen.
We zijn steeds op zoek gegaan naar mogelijkheden wat wel nog kon en mocht…
Medewerkers ontdekten nieuwe talenten bij zichzelf, ze ontpopten zich bijvoor-
beeld tot kappers van dienst …
We bleven niet bij de pakken zitten en realiseerden een aantal zeer mooie projecten.

Daarvoor wil ik jullie, medewerkers, vrijwilligers en iedereen die Levensvreugde 
Verblijven vzw steunde het afgelopen jaar, oprecht bedanken. Ondanks alles 
hebben we er toch er een mooi jaar kunnen van maken.

 

VOORWOORD

Veel leesplezier!

Liesbeth
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2020 IN THE 
SPOTLIGHT MEDEWERKERS

“We moeten sommige zorggebruikers  
erg lang missen in onze leefgroep” 

“Corona zorgt ook voor samenhorigheid” 

“De kleinere groepjes gaven ook een meer 
ontspannen sfeer en meer mogelijkheden tot 

individuele aandacht”

ZORGGEBRUIKERS

“Dienen corona , daar doen mijn papa  
en ik niet aan mee ….”

 
“Als corona voorbij is gaan we dan nog eens gaan 

dansen? Want weet je het nog, voor corona hebben 
we dat gedaan hé…” 

“Dat mag niet, van de corona!”

NETWERK

“Een grote dank om er als groep en organisatie 
steeds te staan voor onze kinderen!”

“We beseffen dat het zwaar is en beangstigend”

“We geloven en vertrouwen dat jullie erdoor 
zullen geraken”

Corona 
Corona: van hamsteren in de supermarkt, avondklokken, knuffelcon-
tacten en bubbels, applaus voor zorgpersoneel tot veel te veel doden. 
Het was nogal een jaar. 
Ook Levensvreugde Verblijven vzw bleef niet gespaard. Lockdowns, 
vele tranen, besmettingen, ziektes tot zelfs afscheid van enkelen. 
We hebben het afgelopen jaar gezwoegd en gezweet, maar het 
heeft ons ook als één groot team dichter bij elkaar gebracht. 
Graag geven we jullie een blik op hoe onze zorggebruikers, hun 
netwerk en de medewerkers dit jaar ervaren hebben.
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Activiteiten 
Ondanks de beperking van vele activiteiten, mogen we terecht fier 
zijn op het aanbod dat we nog konden bieden aan onze zorgge-
bruikers. Hieronder een aantal creatieve initiatieven die in 2020 
werden gerealiseerd.

Babbelbox 

In mei mochten onze interne zorggebruikers beperkt bezoek 
ontvangen. Dit gebeurde onder strenge veiligheidsmaatregelen 
in een ingerichte tent (‘de babbelbox’) aan de ingang van onze 
voorziening. Deze werd op een sneltempo opgebouwd en vorm 
gegeven. Het initiatief werd door alle medewerkers ondersteund, 
desondanks was de personeelsinvestering best groot. Er werd veel 
gebruik van gemaakt, en de contacten waren hartverwarmend. 

Sportweek 

Op maandag 27 juli ging in onze voorziening een 
grote sportweek van start. We organiseerden die min 
of meer ter vervanging van de Special Olympics, die 
dit jaar omwille van de covid-maatregelen helaas niet 
konden doorgaan.
Er werd een programma opgesteld, waarbij iedere 
leefgroep dagelijks een andere sport kon komen 
beoefenen.  
De sporten die werden beoefend waren atletiek, 
levend tafelvoetbal, boccia (een paralympische 
sport die gelijkenissen vertoont met petanque) en 
dans. De laatste dag werd er een afsluitend moment 
voorzien. Vele zorggebruikers keken er alvast naar 
uit. De weersvoorspellingen waren zeer gunstig. 
We begonnen de week met atletiek. Maar liefst 
vijf verschillende onderdelen werden voorgescho-
teld op de openingsdag: speerwerpen, discus-
werpen, hordelopen, hardlopen en verspringen 
(alles aangepast). Iedereen deed zijn uiterste best 
om zoveel mogelijk punten te halen. Alvast een 
geslaagde eerste dag.
Op dinsdag stond er levend tafelvoetbal op het 
programma. Er werd een constructie opgezet 
waarbij de spelers zich konden vasthouden aan de stangen. Vanuit 
staande of zittende positie werd er een wedstrijd gespeeld (3 spelers 
tegen 3). Aan enthousiasme  en overgave zeker geen gebrek.
Dag drie stond in het teken van boccia. Het bleek al snel dat we 
binnen Levensvreugde Verblijven vzw een aantal kampioenen 
hebben in dit spel. Het was een dag vol spannende wedstrijden en 
onverwachte wendingen.                        
Dag vier werd bloedheet, met temperaturen van 35 graden en meer. 
Dit zorgde ervoor dat we een wijziging in ons programma moesten 
doorvoeren. In de voormiddag ging het normale programma door, 
weliswaar in de schaduw van de bomen, en op een aangepast tempo. 
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De schlagermuziek bracht sfeer en zorgde ervoor dat er tijdens het 
bewegen ook gezongen en gelachen werd. In de namiddag werden 
er waterspelletjes gespeeld; zo verkregen we de nodige verkoeling. 
De laatste dag van de sportweek werd er eigenlijk niet meer fysiek 
gesport, maar werd er wel aan denksport gedaan. Alle beoefende 
sporten van de voorbije week kwamen aan bod in de nabespreking. 
Daaruit bleek dat iedereen zich zeker heeft geamuseerd. 
Daarna volgde de prijsuitreiking, met de verdiende diploma’s en 
bekers. De zorggebruikers mochten terecht fier zijn!
Om iedereen te bedanken voor zijn inzet, deelden we in de 
namiddag ijsjes uit. Na een week van zweten en sporten was dit 
een perfecte afsluiter. 

Bosconcert 

Ieder jaar in mei geeft de Koninklijke Harmonie Concordia et Doci-
litas uit Herdersem normaal gezien haar lenteconcert. Ze repeteren 
hiervoor telkens uitvoerig. Vanwege de coronamaatregelen kon het 

concert dit jaar echter niet doorgaan. Om toch te kunnen optreden, 
vond de harmonie het een leuk idee om vrijwillig, exclusief en helemaal 
coronaveilig te gaan spelen voor Levensvreugde Verblijven. 
Zondag 20 september, in mooi zomerweer, streek de harmonie 
omstreeks 14.30 uur neer in onze voorziening. Vrij indrukwekkend alle-
maal, want het gezelschap bestaat uit ongeveer 40 muzikanten, onder 
de deskundige leiding van dirigent Stijn De Raes. 
Er was eerst een optocht van het trommelkorps. Nadien installeerden de 
muzikanten (allen mooi uitgedost) zich middenin het bos tegenover de 
parking van het MFC, voor het eigenlijke concert. Dat zou ruim een uur duren 
en o.m. bestaan uit bekende filmmuziek en andere populaire nummers. 
Heel wat interne zorggebruikers waren op de afspraak. Ze woonden 
het optreden bij vanop de wandelpaden en de zitbanken. Ze zullen die 
zondagmiddag trouwens niet vlug vergeten, want het moet gezegd 
dat er een enigszins magische sfeer heerste. De klank was perfect in 
het bos, en de landelijke stilte tussen de nummers (op het enthousiaste 
applaus van de luisteraars na) gaf het concert iets bijzonders. 
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Getuigenis medewerker
Ik geef jullie graag even een schets van mijn avontuur bij Levens-
vreugde Verblijven vzw dat gestart is in december 2020 en waarbij 
ik ondertussen toch al een aantal verschillende functies heb uitge-
oefend op een relatief korte periode.
In de zomer van 2019 kocht ik samen met mijn vriendin een huis in 
de nabije omgeving van Levensvreugde. Op dat moment werkte ik 
als ergotherapeut  in een woonzorgcentrum binnen de regio. Ik was 
er vast in dienst maar ik had meer en meer het gevoel dat dit voor 
mij niet de juiste richting was…
In mijn vrije tijd ben ik sinds 2017 vrijwilliger bij DAIS (Doe Aan Inte-
gratieSport), een sportvereniging voor mensen met een mentale 
beperking. Hierbij coach ik het zaalvoetbalteam en het bowling- 
team. Vanuit dit perspectief dacht ik toen dat het wel fijn zou zijn 
om van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken.
Ik solliciteerde spontaan en enkele weken later kreeg ik een vervangings- 
contract aangeboden om de afwezigheid van een medewerker in 
zwangerschapsverlof op te vangen, dit halftijds als ergotherapeut en 
halftijds als leefgroepbegeleider Klaproos. Ik hoefde hier niet lang 
over na te denken, ondanks het feit dat er op dat moment toch enige 
onzekerheid bestond over mijn toekomstperspectief. Wat na het 
vervangingscontract…
Het zou een zeer bizar jaar worden omwille van de covid-epidemie 
die achteraf gezien nog zeer lang zou aanslepen. Dit zorgde voor 
heel wat belemmeringen voor de werking op vlak van activiteiten. 
Het vergde creativiteit om toch een mooi aanbod aan activiteiten 
aan te bieden aan de zorggebruikers, en dit op een coronaproof 
manier. De periode is in ieder geval voorbij gevlogen.
 

Ik kreeg kort voor Nieuwjaar de mededeling dat er voor mij nog 
steeds plaats was binnen Levensvreugde Verblijven vzw, weliswaar 
binnen een andere functie. Er werd mij een vervangingscontract in 
de functie van begeleider voorgesteld in blok oranje (de Gouds-
bloem). Dankzij de ervaringen van het afgelopen jaar, kon ik mij 
vrij snel aanpassen om mee te draaien binnen het team. Ik kende 
hierdoor de grote lijnen van de werking binnen de leefgroepen in 
Levensvreugde Verblijven vzw. 
De vervanging in blok oranje was echter van korte duur. Aansluitend 
werd er mij een nieuwe uitdaging voorgesteld: Individuele be- 
geleiding van een zorggebruiker uit de Appelboom. Gezien deze 
zorggebruiker enkele weken later verhuisde naar een andere voor-
ziening, was ook dit contract van korte duur. Ik kon echter wel 
tijdelijk begeleider blijven in de Appelboom, dit in combinatie met 
een aantal ergotherapie-uren. Dit was voor mij ook een zeer fijne 
periode, gezien de nieuwe ervaringen in het MFC en de afwisseling 
van de ergotherapie- uren. 
Enkele weken later stond de vacature ergotherapeut 19u in combinatie 
met leefgroepbegeleider Klaproos 19u terug open. De toenmalige 
ergotherapeute had besloten om een andere uitdaging aan te gaan 
waardoor er een plaatsje vrij kwam. 
Dit was voor mij uiteraard een uitgelezen kans om hierop te sollici-
teren en een vast contract te krijgen. 
Op 1/4/21 ging mijn vast contract in en kon ik 
opnieuw mijn functie hervatten waarmee ik 
oorspronkelijk gestart ben. Tot op heden oefen 
ik deze functie dan ook met hart en ziel uit en ik 
hoop nog vele jaren bij Levensvreugde Verblijven 
vzw werkzaam te mogen blijven.

Groetjes,
Nick
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Comfortroom 
In het voorjaar werd in blok grijs, in onze woonondersteuning, een 
zogenaamde ‘comfortruimte’ ingericht. Een dergelijke plek is te 
vergelijken met een snoezelruimte, al worden er in een comfortruimte 
minder zintuiglijke prikkels aangeboden. 
De ruimte kadert in een project om eventuele agressie bij minder-
jarigen te verminderen. Ze biedt ook een alternatief voor afzonde-
ring of fixatie. Om de ruimte te realiseren, konden we rekenen op 
Vipa-middelen (overheidssubsidies). Levensvreugde Verblijven vzw 
stond zelf in voor de rest van de financiering. 
De comfortruimte is ongeveer 3 op 4 meter groot, en werd volledig 
ingericht door een gespecialiseerde firma. Naast een waterbed, een 
fluogordijn en een bubble-unit (een met water gevulde buis waarin 
gekleurde luchtbellen opstijgen) vind je er een voelwand met vervang-
bare objecten. Alle materiaal is afwasbaar. Een klankinstallatie zorgt 
voor rustgevende muziek. 
De ruimte bevindt zich niet toevallig in de onmiddellijke omge-
ving van leefgroepen Hazelaar, Klaproos en Appelboom, groepen 
waarvan zorggebruikers geregeld nood hebben aan rust en stilte. 
Sommigen maken volgens een vast weekschema gebruik van de 
ruimte, anderen verblijven er occasioneel. Alle interne zorggebrui-
kers (zowel minderjarigen als volwassenen) kunnen er gebruik van 
maken, wat ook veelvuldig gebeurt. We merken dat de meesten 
zeer graag terugkeren — het simpele bewijs dat deze knusse plek 
de investering meer dan waard was. 
  

ZORGVERNIEUWING 
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Renovatie wilgenroos 
De Wilgenroos, in blok paars, is een groep van de dagonders-
teuning waar zorggebruikers die wat meer nood hebben aan rust 
het kalmer aan kunnen doen. Aparte (comfort)ruimtes zijn dan ook 
belangrijk om aan deze zorgvraag tegemoet te komen. Met twee 
opeenvolgende uitbreidingen van het lokaal – de eerste in 2018, 
de tweede in 2020 – kon deze doelstelling grotendeels gereali-
seerd worden. Bovendien volgde in 2020 een grondige renovatie; 
dit gebeurde met de opbrengst van Badminton4Life (editie 2019). 
Zo kwam er functionele zonnewering, werd het plafond verlaagd 
en kreeg alles een nieuwe verflaag. Ook het meubilair (tafels, 
stoelen, wandkasten, kuipzetels, een salontafel) werd vervangen. 
Het vroegere bureau van onze sociale dienst, dat sinds de eerste 
uitbreiding deel uitmaakt van het lokaal, werd omgebouwd tot 
gezellige rust- en snoezelruimte. Kortom, de hele infrastructuur 
van de Wilgenroos is sinds vorig jaar volledig afgestemd op de 
specifieke wensen van de zorggebruikers.

ZORGVERNIEUWING 

“Aparte (comfort)ruimtes zijn 
dan ook belangrijk om aan deze 
zorgvraag tegemoet te komen”
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De Olijfboom
Zoals sommigen onder jullie zich herinneren, mochten we rond 
de periode mei 2020 geen bezoek toelaten in de gebouwen. Alle 
bezoeken tussen de zorggebruiker en diens netwerk moesten 
buiten in de babbelbox - tent plaatsvinden. Dit was een zeer 
geslaagd en fijn concept, al maakten we ons wel wat zorgen over 
de praktische kant in de toekomst. Hoe gingen we die bezoeken 
bijvoorbeeld aanpakken als het slecht en koud weer zou worden? 
Net in die periode viel de projectoproep van de Koning Boudewijn-
stichting in onze mailbox! Deze luidde: 'Hoe het sociaal contact in 
ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen behouden, faciliteren 
en hervatten?'. Wat een kans!

We schreven een aanvraag uit, waarbij we een nieuwe, externe, 
multifunctionele ruimte voor ogen hadden. Deze moest kunnen 
dienen als kwalitatievere babbelbox, in het geval dat bezoek nog 
steeds niet in de voorziening zou mogen plaatsvinden. Als we één 
ding geleerd hebben uit corona, dan is het onder andere dat multi-
functionele ruimtes een zeer grote meerwaarde zijn. Daarom gingen 
we voor een ontwerp met alles erop en eraan, dat in de toekomst 
meerdere noden kan invullen. De huiselijke sfeer in onze voorzie-
ning willen we ook hier doorzetten, dus ook dit was een vereiste. 

Het dossier werd in de zomer goedgekeurd en uiteindelijk werd de 
container op 2 december 2020 geleverd op het domein. Deze werd 
intussen ‘de Olijfboom’ gedoopt en wordt dankbaar gebruikt voor 
en door onze zorggebruikers. Voorlopig zal deze unit nog geen 
dienstdoen als bezoekruimte, maar is het wel al een echte meer-
waarde gebleken als extra ruimte! De unit heeft momenteel een 
brede invuling en fungeert o.m. als gespreks-en therapieruimte.

Het terras werd voorzien van een 
overkapping zodat de kinderen 

onder alle weersomstandigheden 
vrij naar buiten kunnen gaan.

Buiteninrichting MFC 
Voor de zomer werd ook de buiteninrichting van MFC de Appel-
boom aangepast. De aanpassingen hadden als doel een tuin te 
creëren waar zorggebruikers enerzijds tot rust kunnen komen (door 
het inrichten van zithoekjes en de mogelijkheid tot  compartimen-
tering) en anderzijds gestimuleerd worden (door het voorzien van 
buitensnoezelmateriaal, sportmateriaal en spelmateriaal). Ook deze 
aanpassingen kaderden in het project ter preventie van agressie 
bij minderjarigen. Ook hier konden we rekenen op VIPA-middelen 
om dit alles te realiseren. De overige kosten werden door Levens-
vreugde Verblijven vzw gedragen.  
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Het project werd in 2020 volledig gerealiseerd, waardoor de zorg-
gebruikers van het MFC in deze moeilijke periode van “lockdown” 
toch voldoende bewegingsruimte hadden, zowel binnen als buiten. 
Wekenlang waren de scholen dicht en konden de kinderen niet 
naar huis. Hierdoor bouwden zich meer spanningen op. Door de 
inrichting van de buitenruimte, het overdekt terras, … leefden de 
kinderen en jongeren minder dicht op elkaar en kon elk zijn eigen 
plekje zoeken. 

“Door de inrichting van de  
buitenruimte,… leefden de kinderen  
en jongeren minder dicht op elkaar  
en kon elk zijn eigen plekje zoeken.”

De lounge zorgt voor het 
gevoel van een tweede 
leefruimte, waardoor de 
groep zich kan opsplitsen 
en de jongeren meer ruimte 
hebben. De jongeren kunnen 
vrij naar buiten gaan en daar 
tot ontspanning komen.

In het hutje kunnen de 
allerkleinsten hun fantasie 

de vrije loop laten (winkeltje 
spelen, huisje spelen), 

alsook kunnen ze zich in het 
afgesloten gedeelte even 

afzonderen van de vele prik-
kels en van de anderen.

Ook dit voelpaneel sluit aan 
bij de belevingswereld van de 
zorggebruikers. De aantrekke-
lijke vormen en kleuren zorgen 
voor een aangename speeler-
varing en afleiding.
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PERSONEELSLEDEN

173
MANNEN

17
VROUWEN

156
FTE

138,3
CONTRACT 

ONBEPAALDE DUUR

89,15 %

- 35 JAAR

58 
35 - 44 JAAR

32 
45 - 49 JAAR

20 
50 - 54 JAAR

21 
+55 JAAR

42 

Landingsbaan 
20% minder werken
aanvragen 2019: 9

50% minder werken
aanvragen 2019: -

Tijdskrediet 
100% schorsing
aanvragen 2018: 0

Tijdskrediet 
50% schorsing
aanvragen 2019: 8

Tijdskrediet 
20% schorsing
aanvragen 2019: 4

Ouderschapsverlof 
100% schorsing
aanvragen 2019: 2

Ouderschapsverlof 
50% schorsing
aanvragen 2019: 3

Ouderschapsverlof 
20% schorsing

10% schorsing

Zorgkrediet 
medische bijstand 
20%

109 
BEGELEIDERS

 

29 LOGISTIEK

12  ADMINISTRATIE
 

5  HOOFDBEGELEIDERS
 

4 
PEDAGOGISCHE DIENST 

3  MEDISCHE DIENST
 

3  
SOCIALE DIENST

 

1  KINESISTEN
 

2  ERGOTHERAPEUT
 

5  COÖRDINATOREN & DIRECTIE

Deze aantallen zijn hoofden, geen fulltime equivalenten

CIJFERS MEDEWERKERS
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WOON- 
ONDERSTEUNING

MANNEN

61
VROUWEN

44
LICHT

4
MATIG

68
ERNSTIG

33
TOTAAL

105

MFC
MANNEN

15
VROUWEN

5
TOTAAL

20

RTH

MANNEN

19
VROUWEN

12
TOTAAL

31

MANNEN

30
VROUWEN

27
LICHT

5
MATIG

37
ERNSTIG

12
GEM. 

LEEFTIJD

38,7
TOTAAL

57
DAG- 

ONDERSTEUNING

ZORGGEBRUIKERS

GEM. 
LEEFTIJD

51,5

GEM. 
LEEFTIJD

27,4
GEM. 

LEEFTIJD

15,5
15



VIPA rode appel
In de toekomst willen we graag leefgroep de Rode Appel in het 
MFC volledig omvormen. Binnen onze minderjarigenwerking zijn er 
twee leefgroepen, nl de rode en de gele appel. De rode appeltjes 
bestaat uit kinderen met een grotere zorgnood en een sociaal 
emotioneel laag ontwikkelingsniveau. Deze kinderen hebben, naast 
de nood aan een aangepaste begeleidingsstijl, ook nood aan een 
aangepaste ruimte die toegespitst is op hun basale noden. 
We willen binnen de huidige leefgroep vier ruimtes aanpassen, waar-
door de Rode Appel zal beschikken over een ruimte die volledig 
aangepast is aan de specifieke noden van de zorggebruikers in 
deze groep. De ruimte kadert in een project om eventuele agressie 
bij minderjarigen te verminderen. Om de ruimte te realiseren, zullen 
we ook hier beroep doen op VIPA-middelen (overheidssubsidies). 

De huidige ruimte zal gecompartimenteerd worden in vier aangepaste 
deelruimtes: 

INVESTERINGEN 
EN TOEKOMST 
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Eetruimte 

De eetruimte zal aangepast worden door het bevestigen van akoes-
tische/geluiddempende panelen op het plafond alsook tussen de 
tafels. Deze aanpassingen zorgen voor een betere akoestiek om op 
die manier auditieve prikkels beter op te vangen. Door de mogelijkheid 
om deze visuele- en auditieve prikkels te dempen, kan men een meer 
ontspannen sfeer tijdens de eetmomenten creëren en escalaties, ten 
gevolge van de overvloed aan prikkels, voorkomen. 

Multi-zintuigelijke ruimte 

We willen een ruimte creëren waar zorggebruikers tot rust kunnen komen 
in een niet vrijheidsberovend kader. Deze plek zal met behulp van wanden 
een gecompartimenteerde ruimte vormen binnen de leefgroep. Hierdoor 
is deze afgeschermd van prikkels uit de leefgroep. De multi-zintuigelijke 
ruimte kan een ruimte zijn waarbij de zorggebruikers op een veilige 
manier kunnen ontspannen en spelen, om zo escalatie te vermijden. 

Verzorgingsruimte 

Een ruimte creëren binnen de leefgroep waar zorggebruikers kunnen 
verzorgd worden. Op die manier dient men de leefgroep niet meer 
te verlaten om een verzorging te laten plaatsvinden en kan men een 
continue nabijheid garanderen. De nabijheid van begeleiding is enorm 
belangrijk om een veilig gevoel te creëren bij onze zorggebruikers. 

Flexibele rust/separatieruimte

We willen een ruimte installeren binnen de leefgroep die ontworpen 
is als “kamer in kamer”  en inzetbaar is als flexibele rust- en sepera-
tieruimte (prikkelarm). Na een periode van opwinding is er vaak direct 
behoefte om uit te rusten binnen een prikkelarm, maar niet vrijheidsbe-
rovend kader. Deze ruimte is zo ontworpen dan men haar zowel open 
als gesloten kan gebruiken. Hierdoor kan deze ruimte ook dienen als 
“uitraaskamer”. Ze biedt op momenten van escalatie een veiligheid voor 
de zorggebruikers, alsook voor hun omgeving. 
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Multi-zintuigelijke ruimte  
Dagondersteuning

Ook in de dagondersteuning wensen we een multi-zintuigelijke ruimte 
te creëren op maat van de zorggebruikers. Deze ruimte zal zowel prik-
kelarm als prikkelstimulerend kunnen zijn, afhankelijk van de noden van 
de zorggebruiker(s). Ze moet de mogelijkheid bieden om te werken 
aan een-op-een activiteiten of aan activiteiten in kleine groep, in een 
rustige omgeving. Binnen deze ruimte kan men dan ook een “Beleef-tv” 
aanbieden. De bedoeling is om de ruimte door gespecialiseerde firma’s 
zo efficiënt en veilig mogelijk te laten aankleden, met aangekocht mate-
riaal (aangeklede wanden, vloermatten, bubbel unit), maar daarnaast ook 
met zelfgemaakt snoezelmateriaal (eventueel met het oog op projecten 
voor stagiaires). 

Masterplan – blok blauw en blok wit
In 2020, het jaar waarin veel energie en aandacht ging naar covid-19, 
werden er toch enkele stappen gezet in de realisatie van het master-
plan, meer bepaald inzake de projecten van blok blauw en blok wit. 
De voorontwerpen werden opgemaakt en nadien afgetoetst met Inter 
inzake toegankelijkheid, met het VAPH, met de zorginspectie en met 
VIPA, inzake functionele en technische visie en normering. 
In de eerste helft van 2021 zullen deze 2 VIPA subsidiedossiers worden 
ingediend.

 

Blok wit - architecten Artec + 

De afbraakwerken van het zijgebouw van blok wit staan als eerste op het 
programma. In die zone wordt een nieuwe vleugel opgetrokken, met op 
het gelijkvloers een grote multifunctionele ruimte die kan onderverdeeld 
worden in verschillende werkhoeken voor het industrieel werk, en de 
bijhorende noodzakelijke ruimten zoals bergingen, sanitair,…  De ruimte 
aanpalend aan de grote ruimte zal ook multifunctioneel gebruikt  worden, 
vooral voor zorggebruikers die meer behoefte hebben aan een prik-
kelarmere omgeving. Het gelijkvloers biedt dus werkgelegenheid voor 
zowel de mensen van de woonondersteuning , de dagondersteuning en 
van het verblijf op +1. 
Er is een lift voorzien naar niveau +1, waar er 3 verblijfskamers worden 
ingericht, telkens met terras. De lift is zodanig ingeplant, dat hij ook kan 
gebruikt worden voor de huidige bureaus en vergaderzaal in het deel van 
blok wit dat ongewijzigd blijft.  
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Blok Bauw – architecten Lava

Blok blauw wordt volledig afgebroken en vervangen door een 
nieuwbouw, met op kelderniveau bergingen en fietsenstalling, op 
het gelijkvloers het onthaal, een cafetaria en twee leefgroepen, en 
tot slot op de eerste verdieping een derde leefgroep. In deze leef-
groepen is er telkens een ruime leef-en eetruimte voorzien, terwijl 
de kamers van de zorggebruikers apart sanitair met het nodige 
hedendaagse comfort hebben. Momenteel wordt de haalbaarheid 
bekeken van een uitbreiding van het bouwvolume op financieel 
vlak en op vlak van brandveiligheid. 
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