
Een wandeling doorheen 2018
Activiteitenverslag

Vzw Blijdorp, dienstverleningscentrum voor  
personen met een verstandelijke handicap  

uit de streek van Dendermonde



2018 een blik richting toekomst Vrije Gesubsidieerde 
 school voor BuBaO Type 2

Bij de start van het nieuwe kalenderjaar 
hielden de leden van de Raad van Bestuur 
en het Directiecomité hun jaarlijkse studie- 
dag. Diverse strategische luiken en hun 
beïnvloedende factoren kwamen aan  
bod. Volgende thema’s werden tijdens  
het jaar uitgewerkt: 

Naar aanleiding van het invoeren van  
het basisondersteuningsbudget en het 
M-decreet, werd de afstemming tussen  
de scholen en het Multifunctioneel  
Centrum bijgestuurd. De gasten met  
een grote zorgnood zullen steeds  
gebruikmaken van het MFC.

Als gevolg van de uitgangspunten van de  
persoonsvolgende financiering worden 
slechts beperkt budgetten toegekend aan 
volwassen personen met nood aan mobiel- 
ambulante begeleiding. Binnen Habitar werd 
daarom via 1 medewerker ingezet op de 
nieuwe functie ‘globale ondersteuning’.

De eerste correctiefase op de oneerlijke 
verdeling van de budgetten in de transitie 
naar PVF bij de volwassenen, betekende 

Onze school voor Buitengewoon Basison- 
derwijs was volop in beweging. Er waren 
veel kinderen die de overstap maakten van 
kleuter naar lager en van lager naar secun-
dair onderwijs. De therapeuten gaven klassi- 
kale ondersteuning aangezien het groter 
aantal leerlingen per klas. De leergroepen 
trokken naar zee voor een midweek als 
extramuros-activiteit. De leerlingen fietsten 
met nieuwe aangepaste fietsen in de achter- 
tuinen van het groene Blijdorpdomein.

De communicanten hielden hun viering in 
de kerk en genoten daarna van een recep-
tie in Blijdorp, samen met de leerlingen die 
hun lentefeest vierden. Aansluitend volgde 
een opendeurnamiddag waarop iedereen 
van harte welkom was en kon genieten van 
een ruim aanbod aan activiteiten. 

Ook op onze Facebookpagina was er veel in 
beweging. De directeur trok naar de Ronde 
van Vlaanderen voor schooldirecties.  
Collega’s van andere scholen verplaatsten zich 
naar hier om zich bij te scholen en vice versa. 

Ja, er werden vele watertjes doorzwommen!

voor Blijdorp 569.40 zorggebonden  
punten op jaarbasis. Deze middelen  
werden volledig in de begeleidende en  
ondersteunende functies in de zorg in- 
gezet. Concreet waren dit 255/40 of  
6.37 voltijdsequivalenten. 

Binnen de zorg werden partnerschap-
pen gerealiseerd met ‘Huis van het Kind’ 
in Dendermonde en Buggenhout, CAW 
Oost-Vlaanderen ‘Project Leegstand’,  
‘1 gezin - 1 plan’ en ‘ELZ – Dender’.

Op 8 november werd een intentieverklaring 
tot doorgedreven samenwerking met vzw 
Eindelijk - Projecten NAH ondertekend.

Binnen het masterplan infrastructuur  
werden de ruimtelijke ordeningsplannen 
voor de sites Buggenhout en Dendermonde  
afgerond. Het dossier Rochusstraat 37, 
‘Wonen in de stad’ kreeg een bouwver- 
gunning. Lastenboeken werden gefinali-
seerd. Voor de uitbreiding ‘Wonen op het 
domein’ en ‘Inclusieve dagondersteuning’  
in de stad, Rochusstraat 35, zijn de plannen 
in ontwerp.
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Nooit geziene instroom:  
28 nieuwe leerlingen in 2018! 
Het M-decreet herzien?

Totaal: 191 jongeren op 31/12/2018
(184 in MFC/School + 7 RTH)



Nieuwe projecten in BuSO Multifunctioneel Centrum

Dankzij het project “Pimp je Speelplaats” 
ontvingen we een mooie subsidie om onze 
terreinen rond de nieuwbouw paviljoen 7 aan 
te leggen. We kozen voor een groene, rustge-
vende indeling met plaats voor de schommel, 

Enkele voorbeelden van leuke activiteiten:
  snoezelbadjes geven
  een foodmarket houden
  een tochtje maken met de overzetboot
  als contactclown zorgen we voor animatie
  gekke kapsels worden uitgevonden
  een basale kookactiviteit houden

2 petanquebanen, een lig- en praathoek, een 
grasplein voor organisatie van leuke activitei-
ten met de klassen en zo ook een extra ruim-
te voor spreiding van de toezichten tijdens de 
speeltijden. Wij zijn enthousiast!

De TOVERTAFEL is een geweldige aanwinst 
in onze school. Deze speelse zorginnovatie 
daagt de leerlingen uit tot spel en beweging 
via interactieve lichtprojecties op een tafel 
of de vloer. Superleuk om onze leerlingen 
hiermee aan het werk te zien! Deze tover- 
tafel werd verkregen dankzij de inzet van 
onze medewerkers en vrijwilligers van 
Goodwill die in hun vrije tijd tappen in  
het Sportpaleis.

Een blik op een buitenterrein van de school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs

Genieten van het spel met de tovertafel

In 2018 hebben we de werking van woensdag-
namiddag en de vakantieopvang in een nieuw 
jasje gestoken. Alle medewerkers hebben 
meegewerkt aan de ontwikkeling ervan.

Tijdens de vakanties hebben we nu een 
extra aanbod aan activiteiten rond een 
specifiek thema.

Op woensdagnamiddag bieden we vier 
ateliers aan. De thema’s worden tweemaal 
per jaar samen met de gasten gekozen. De 
eerste thema’s waren relaxatie, muzische 
vorming, sport en gewoon-zijn. 

Naast de ateliers zijn er acht groepen die 
een aanbod geven op maat van de jonge-
ren. Een animatieteam ondersteunt  
de begeleiders. 

foodtruck voetmassage



Netwerkbabbel
 Begeleid werken  -  Habitar
In 2018 was het tijd om onze werkplekken 
en cliënten Begeleid Werken in de bloeme-
tjes te zetten. In november organiseerden 
we een Netwerkbabbel. Ook de ouders 
en directe context kregen samen met de 
werkplek en de cliënten Begeleid Werken, 
een welgemeende bedanking. De reguliere 
werkomgeving is belangrijk voor het zinvol 
invullen van de tijd, het inzetten van inte-
resses en talenten van cliënten en deze te 

combineren met een geschikt takenpakket. 
Dit vraagt ondersteuning en opvolging  
van het hele netwerk. De begeleid werker, 
hun netwerk en de werkplek kunnen  
rekenen op de ondersteuning van de job-
coach. Blijdorp heeft al heel wat ervaring  
in dit aanbod en kan in de ruime regio  
een beroep doen op een veertigtal verschil-
lende werkplekken. Dit is heel mooi en  
van grote betekenis!

Samenwerken werkt!

Afdelingen Wonen 1&2

Afdeling Dagondersteuning
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Totaal: 321 volwassenen op 
31/12/2018 (279 in PVB + 42 RTH)

De traditionele nieuwjaarsreceptie voor 
ouders van de volwassen bewoners en deel-
nemers van de dagondersteuning, barstte 
uit haar voegen! Na wat wikken en wegen 
beslisten we dat de activiteit vanaf nu een 
mini ‘festival’ en braderie zou worden: 
een ZOMERFEEST!

Iedereen werd gemobiliseerd, het moest 
en zou nu eenmaal een feest VOOR, MET 
maar vooral ook VAN EN DOOR onze gasten 
worden! Het creatief atelier draaide op volle 
toeren, hout werd gekapt en verwerkt tot 
grappige diertjes, palletten werden omge-
toverd tot decoratieve togen, bakfietsen 
werden echte ijskarren. Het huishoudelijk 
atelier werd omgetoverd tot een ambachte-
lijke keuken waar huisgemaakte confituren, 
wafeltjes, popcorn, limoncello en advocaat 
gemaakt werden. Het tuin- en dieratelier 
verkocht plantjes bij de vleet. Kortom het 
was alle hens aan dek! Er werd een verkoop-
stand uitgewerkt waar iedereen terecht kon.

Je voelde er onmiddellijk de 
warme sfeer, de gezelligheid, 
Werchter is hier niets bij!

- Fam. D’Hooge

Het was keicool!

Zomerfeest op 17 en 18 mei 2018: 
 een niet te missen topactiviteit!

Ouders, familie en vrienden konden niet 
alleen langslopen in de verkoopstand met 
zelfgemaakte producten. Ze werden vooral 
vergast op allerlei lekkers. Bij het onthaal 
kregen ze een heuse aperitief, er waren ook 
frietjes en ijskreem om de innerlijke mens te 
versterken. Het lekkere warme weer maakte 
dat de sfeer er goed in zat en dan vergeten 
we nog te vertellen dat de muziekgroep Par 
Hasard en de dansgroep Dansexpress een 
optreden verzorgden op het centrale podium. 

Iedereen was in de weer om zijn of haar 
steentje bij te dragen. Aan iedereen dus  
van harte dank om hier een fijn feest van 
te maken! Tot volgend jaar! Op 9 en 10 mei 
2019 zijn we alweer van de partij! 



Werken in Blijdorp

Kiezen voor een job in Blijdorp is kiezen  
om iets te betekenen voor mensen met 
een bijzondere nood aan zorg, is kiezen  
om zin te geven aan je dagelijkse werk 
vanuit waardengedreven overtuigingen. 
Samenwerken, respectvol handelen, ver-
bondenheid, verantwoordelijkheid en 
kwaliteitsvol werken zijn noodzakelijke 
competenties binnen onze werking. 

Bijna 400 medewerkers zetten zich in  
om onze missie mee vorm te geven.  
Dit zijn 305 medewerkers uit Welzijn en  
88 uit Onderwijs.

Enkele instroomcijfers: 
  In 2018 kon Blijdorp 66 nieuwe 
medewerkers verwelkomen.

  63 % werd aangenomen binnen 
begeleidende functies (42).

  19 % binnen logistieke functies (13).
  10 % binnen inhoudelijk onder- 

steunende diensten (7).
  4 % binnen administratieve diensten (3).

Om voor deze medewerkers een goede 
inwerking te garanderen, organiseerden we 
in totaal 5 startdagen voor hen, met 42 
deelnemers in totaal. 

Om medewerkers blijvend te ondersteunen 
in hun dagelijkse uitdaging zetten wij in op 
een open leercultuur. In 2018 volgden 364 
personen vorming, dit zijn er 36 meer dan 
in 2017. In totaal werden 7431 uren bijscho-
ling gevolgd, dit is bijna een verdubbeling in 
vergelijking met vorig jaar. Het gemiddeld 
aantal uren vorming per medewerker  
bedroeg 20.4 tegenover 13.5 in 2017.

Concreet wil dit zeggen dat we aan een ge-
middelde van 3 opleidingsdagen van 7 uur 
per medewerker komen. Dit is een dag meer 
per medewerker dan vorig jaar.

Multidisciplinariteit staat centraal in de onder-
steuning van onze gebruikers. We trachten 
de gebruiker in al zijn facetten in beeld te 
brengen en slaan hiervoor als diensten zorg 
(ergo-logo, medisch, sociaal, kine, ortho) de 
handen in elkaar. Samenwerking is hierbij het 
sleutelwoord, met de stem van de gebruiker 
en het netwerk als leidende kracht. Deze 
samenwerking komt duidelijk aan bod in het 
proces van doorverwijzing van minderjarige 

Diensten zorg hand in hand

Wij bouwen op elkaar 
en ondersteunen de 
gebruiker naar de top.

gebruikers naar de volwassenenwerking. We 
mochten het voorbije jaar elf jongeren vaar-
wel zeggen in Buggenhout en tegelijk welkom 
heten op onze campus voor volwassenen. 
Elkeen neemt hierbij vestigingsoverschrijdend 
zijn rol op om de gebruiker, het netwerk en 
de betrokken medewerkers te bevragen, 
te informeren en het integratief beeld te 
duiden. Samen zorgen wij ervoor dat zij een 
vlotte start kunnen maken.



Ombouw van de zolder van 
 het MFC-Verblijf Buggenhout

Na jaren van intensief gebruik zijn onze ge-
bouwen van het Multifunctioneel Centrum 
- Verblijf toe aan een grondige renovatie.

In een eerste fase hebben we de zol-
derverdieping van Appelsientje volledig 
omgebouwd tot een leefruimte met slaap-
kamers en het nodige sanitair. 200 m² aan 
leefruimte werd hiermee in een nieuw jasje 
gestoken. Een nauwe samenwerking tussen 
de technische dienst, IT en de medewer-
kers van het MFC resulteerde in een op 
onze werking afgestemde leefruimte waar 
onze gasten volop zullen van genieten. In 
het voorjaar 2019 zal dit verdiep in gebruik 
genomen worden.  

Deze ombouw geeft ons nu de mogelijk-
heid om de volgende fase aan te vatten. 

Deze fase omvat het uitvoeren van de nood-
zakelijke aanpassingen in de verblijven  
Citroentje, Appelsientje (gelijkvloers) en 
Bruintje. Samen geeft dit zo’n 1000 m² te 
renoveren oppervlakte. 

Onze medewerkers zijn alvast enthousiast 
over wat de toekomst hen zal brengen.

Ook in 2018 werd heel wat gerealiseerd:
  Dringende renovatiewerken: daken, auto-

matische schuifdeuren, ramen en deuren 
van de scholen en MFC, renovatie huizen 
Sint-Rochusstraat, renovatie van keuken-
uitrusting in de Lelie (leefgroep volwas- 
senen) en zonneweringen. 

  Uitbreiden en vernieuwen zorguitrusting 
met onder meer: douchebrancard- en 
douchebed, WC-stoel, tillift en vervan- 
ging meubilair.

  Vernieuwen en uitbreiden van educatief 
materiaal: tovertafel, go-carts en  
fietsen, rolwagenfiets, Thera Trainer  
en snoezelmateriaal.

Dit was mede mogelijk dankzij specifieke 
giften, fondsen en evenementen ten  
voordele van Blijdorp. 
 
Er wordt met de schenkers steeds afgestemd 
rond de bestemming. In 2018 zorgden zij 
opnieuw voor veel blije gezichten!

Blijdorp investeert en 
 bouwt verder aan de toekomst…

Dankzij giften, fondsen en 
evenementen kan net iets 
meer… Oprecht dank je wel 
namens al onze gebruikers!

Creatief en met oog voor 
detail en beleving, zochten 
wij samen telkens naar 
de beste oplossing!

Ook in 2019 wachten grote uitdagingen!  
Wil ook jij hierbij helpen? Geef ons dan 
zeker een seintje!

Giften zijn altijd welkom op 
BE96 2930 1111 1205.  Vanaf 40 euro 
ontvang je een fiscaal attest.

schenkingen@blijdorp.be



Vrijwilligers maken het verschil

Ellen, een vaste vrijwilligster in de volwassenenwerking vertelt:

Een jaar geleden wou ik uit mijn isolement stappen. Ik zat namelijk 
op invaliditeit en wou toch weer het gevoel krijgen dat ik iets kon 
betekenen. Ik kende Blijdorp en heb mijn aanvraag voor vrijwilligers- 
werk ingediend. Samen met de coördinator vrijwilligerswerking, 
gingen we op zoek naar wat ik wou doen en waar Blijdorp het 
meest nood aan had.

Ik ben gestart in Jasmijn, toch wel een groep van bewoners met 
een zware zorgvraag. Ik kwam elke dinsdag en donderdag. Ik ben 
vooral gestart met afwisselende logistieke taken zoals de was weg-
leggen en eten klaar zetten. Dit was goed voor mij, vooral om terug 
mijn vertrouwen te winnen en om beetje bij beetje de bewoners te 
leren kennen. Toch merkte ik na een tijdje dat ik net iets meer wou 
en zo ben ik meer betrokken geweest bij activiteiten en mocht ik 
ook 1 op 1 iets doen met de bewoners. Hier genoot ik enorm van. 

Vrijwilligerswerk geeft me een goed gevoel, je kan iets betekenen 
voor de bewoners. Zowel de teamleden als de bewoners zijn je 
dankbaar en ik voelde mezelf weer nuttig. Ik voelde dat het iets is 
wat ik graag doe! Het geeft me terug energie!

Met meer vrijwilligers zou de begeleiding 
nog meer kwaliteit kunnen geven bij de 
ondersteuning van de bewoners.

Ouders en familie  -  Ontmoeting

Tegen eind maart werden alle nieuwe indi-
viduele dienstverleningsovereenkomsten 
voor de gebruikers binnen de PVF, via een 
persoonlijk contact gerealiseerd. Bij de 
uitvoering van de correctiefase 1 werd voor 
iedereen (ongeveer 320 gebruikers) ook een 
bijlage bij de IDO’s opgemaakt.

Voor de eerste maal organiseerde Blijdorp 
een “ontmoetingsmoment” voor ouders, 
familie, broers en zussen van overleden 
jongeren en volwassenen. Een werkgroep 
nodigde iedereen uit waarvan we nog een 
contactadres hadden. 22 medewerkers 
hebben 66 familieleden van 17 overleden 

gasten mogen verwelkomen. We kozen 
voor een externe locatie om de drempel zo 
laag mogelijk te houden. Rond het thema 
“Water” werkten we met een eenvoudig 
concept: muziek, mooie bezinningsteksten 
en het noemen van de namen bij het aan-
steken van een kaarsje. We deelden herin-
neringen bij een kopje koffie met taart.

Op het einde van het ontmoetingsmoment 
kregen de families het boekje met de voorge-
lezen teksten en een mooie herdenkings- 
attentie gemaakt door het klei-atelier: “golfje 
water op glas”, met telkens de naam van de 
overleden persoon en een mooie foto erbij.



Blijdorp Roemenië 

Het voorbije jaar is er extra aandacht  
gegeven aan de inhoudelijke werking van 
twee huizen die onder het beheer van  
Blijdorp kwamen. Een voorstel tot een  
meer homogene indeling van de groepen 
werd opgemaakt en samen met de mede-
werkers werd een programma uitgewerkt 

om tot een meer gestructureerde en  
inhoudelijk onderbouwde manier van  
werken te komen. De medewerkers  
werden theoretisch bijgeschoold en  
tegelijk werden de leefruimtes letterlijk  
onder handen genomen om de theorie  
in de praktijk te kunnen brengen. 

DAAR DOEN WE 
HET VOOR!

In de zomer trok Orteam, een firma gespe-
cialiseerd in orthopedisch materiaal, naar 
Roemenië. Ze werkten er een drietal dagen 
heel intensief en elf kinderen kregen zo 
voor het eerst een degelijke rolwagen of zit-
orthese. Een andere kijk op hun omgeving 
ging open. De jongen op de foto kan voor 
het eerst na negen jaar zittend eten.

Omdat iedereen recht  
heeft op comfortabel  
en kwalitatief zitten

- Lieven De Cooman (Orteam)



Blijdorp vzw 

Blijdorpstraat 3 
9255 Buggenhout 

052/39 99 90

www.blijdorp.be  
Buggenhout@blijdorp.be

Intercommunale Blijdorp III met als aandeelhouders:  
Berlare, Buggenhout, Bornem, Dendermonde, 
Hamme, Lebbeke, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, 
Puurs-Sint-Amands, Waasmunster, Wichelen, Zele.


