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DOEL
• We beschrijven het aanbod van de voorziening en de modaliteiten ervan
• We beschrijven hoe we het aanbod van de voorziening kenbaar maken aan de gebruiker en aan derden
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TOEPASSINGSGEBIED
We beschrijven het volledige aanbod van de verschillende zorgvormen waarvoor Blijdorp erkend is.

3 HET AANBOD VAN BLIJDORP
Blijdorp is erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap en door het Departement
Onderwijs. We verwijzen naar de recente erkenningsbesluiten1 waar de aantallen van de erkenningen vermeld zijn.
We hebben volgende erkenningen:
° Van het departement Onderwijs
- school voor Buitengewoon Kleuter en Lager onderwijs type 2 (BuBaO).
- school voor Buitengewoon Secundair onderwijs type 2 (BuSO) met opleidingsvorm 1 (OV 1).
° Van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (Departement Welzijn)
- semi-internaat
- internaat
- dagcentrum
- tehuis niet-werkenden
- kortopvang
- dienst beschermd wonen / dienst inclusieve ondersteuning (DIO)
- dienst begeleid wonen
- rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
Alles is georganiseerd binnen 2 vestigingen, nl de vestiging jongeren en de vestiging volwassenen.
De jongeren / minderjarigen hebben hun locatie in Buggenhout. De volwassenen zijn verspreid over 3 locaties
namelijk Baleunis, Habitar en Sint-Rochus.
Voor een volledige beschrijving verwijzen we naar de Charters voor Collectieve Rechten en Plichten2 per
zorgvorm, het Naslagwerk3 en de brochure van Blijdorp4
4
4.1

KENBAAR MAKEN VAN HET AANBOD
Aan de (kandidaat) gebruiker:

Bij de aanmelding of kennismaking van een nieuwe kandidaat gebruiker en/of hun netwerk wordt een brochure
Blijdorp persoonlijk overhandigd of opgestuurd. Zie Procedure 4f1 De intake.
Wijzigingen in het aanbod van de voorziening worden gecommuniceerd via BD-echo 5.
4.2

Aan derden:
4.2.1 Op eigen initiatief:
• Via de website van Blijdorp: www.blijdorp.be
• In het activiteitenverslag worden jaarlijks cijfergegevens opgenomen in verband met de zorgvormen
(erkenning en bezetting) die het vorige jaar aangeboden werden. Dit wordt verspreid aan geïnteresseerde
ouders, familie, medewerkers en samenwerkende instanties.
4.2.2 Op vraag van derden:
• Via informatiestanden op beurzen in de regio
• Via presentaties op vergaderingen van lokale verenigingen
• Bij studiebezoeken door derden aan Blijdorp bv. scholen, externe diensten, andere instellingen,…
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4.3

Aan Medewerkers

Wijzigingen in het aanbod van de voorziening worden gecommuniceerd naar medewerkers via BD-info6.
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HISTORIEK VAN HET AANBOD VAN BLIJDORP

Maart 1970:
September 1970:
Juni 1974:
Oktober 1974:
Januari 1979:
Oktober 1986:
Januari 1991:
September 92

Oktober 1996
September 1999:

September 2002
November 2003
September 2004
December 2004
Oktober 2005
Oktober 2006
September 2008
September 2009

Maart 2011
December 2011
Maart 2012

oprichting V.Z.W. Functioneel Revalidatiecentrum voor gehandicapten in de streek van
Dendermonde.
oprichting van school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor personen met een
matige en ernstige verstandelijke handicap.
erkenning door het Fonds 81 van een semi-internaat.
oprichting van een internaat.
erkenning van het dagcentrum en bezigheidshome.
oprichting BUSO- school, opleidingsvorm 1 en 2.
erkenning van dienst Begeleid Wonen Dendermonde. (zie kwaliteitshandboek Habitar
Begeleid wonen)
In 1992 vond een herstructurering plaats. Tot nu waren Blijdorp 1 (VZW Functioneel
Revalidatiecentrum voor gehandicapten van de streek van Dendermonde) en Blijdorp 2, twee
volledig afzonderlijke verenigingen. Blijdorp wordt vanaf nu in de praktijk één geheel onder
het beleid van één directeur. Officieel blijven de twee VZW's apart bestaan.
Start nieuwe vestiging in BD-Baleunisstraat, Tehuis niet werkenden.
In 1999 start Blijdorp met Beschermd Wonen. Oorspronkelijk worden deze bewoners
gehuisvest in huizen gelegen te Sint-Rochusstraat 40 en 50 te Dendermonde. In 2001 worden
via eigen middelen nog studio's bijgebouwd die zowel voor Beschermd Wonen als Begeleid
Wonen gebruikt worden. Inmiddels worden ook afspraken gemaakt met gemeentebesturen om
studio's of appartementjes binnen de sociale woningbouw ter beschikking te stellen.
Start Dagcentrum in BD-Baleunisstraat.
In 2003 wordt Begeleid Werken opgestart. Een jobcoach begeleidt mensen met een beperking
in een beperkte taak in een normaal werkmilieu.
In Blijdorp Buggenhout, BUSO is Opleidingsvorm 2 volledig afgebouwd.
Eind 2004 wordt een volgende stap gezet: Blijdorp heet voortaan ook officieel VZW Blijdorp
en vanaf 01/01/2005 wordt de gehele werking ondergebracht in 1VZW.
Begeleid en Beschermd wonen worden officieel samengevoegd als “Woondienst Habitar”
Start van “Den Appelier”, een nieuwbouw home voor ouderwordende personen met een
verstandelijke beperking..
Start van ‘Trajectbegeleiding’ binnen Habitar.
De organisatiestructuur wordt herbekeken. Voortaan bestaat Blijdorp uit 2 inhoudelijke
vestigingen namelijk vestiging jongeren en vestiging volwassenen. De werking wordt
georganiseerd op verschillende locaties zijnde Blijdorpstraat 3 te Buggenhout, SintRochusstraat 35 en Baleunisstraat 3 en 70-72 te Dendermonde.
Start DIO (Dienst Inclusieve Ondersteuning)
Einde Trajectbegeleiding door overdracht van deze erkenning naar DOP (Dienst
Ondersteuningsplan).
Start RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening) binnen Habitar.

Voor meer gedetailleerde informatie tot dec 1995, verwijzen we naar het boek “onderweg naar morgen pp. 29 en
volgende7 en de website www.blijdorp.be 8(Algemeen, historiek).
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VERWANTE DOCUMENTEN EN HULPMIDDELEN
Erkenningsbesluiten
Charters voor Collectieve Rechten en Plichten
Naslagwerk
Brochure Blijdorp (zie burelen sociale dienst)
BD-echo
BD-Info
Boek “Onderweg naar morgen” (te verkrijgen via de recepties)
Website Blijdorp www.blijdorp.be
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
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7.1

Sociale Dienst

Toelichting van het aanbod in het kader van de intakeprocedure.
Beheer van de Brochure Blijdorp.
7.2

Ad hoc medewerker

Verstrekken van informatie aan derden in het kader van studiebezoeken, beurzen, aan lokale verenigingen,…
7.3

Documentbeheerder

Zorgt bij een wijziging aan het aanbod dat de website aangepast wordt, dat gebruikers en medewerkers op de
hoogte gebracht worden via BD-info en BD-Echo.
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REGISTRATIES

Registratie

Wie

Indexering

Erkenningsbesluiten VAPH

Administratief
Coördinator

Per zorgvorm
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Bewaartermijn
Waar
Bureau Administratief
Coördinator (nadien centraal
archief), permanent.
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