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ONDERSTEUNINGSNET Lokeren  

jaarverslag  2019 – vierde werkingsjaar 
 

 

 

 

 

   INLEIDING 
 

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren (of ONL) is een samenwerkingsverband van vier organisaties in Lokeren die ondersteuning bieden aan meerderjarigen met een 

beperking: Alderande, OVV De Hagewinde (Ondersteuning Voor Volwassenen), De Sperwer en Emiliani. Deze zijn alle vergund door het Vlaamse Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH). De formele start gebeurde begin 2016. 
 

In de jaren voor de formele opstart van ONL was er altijd al enige samenwerking tussen deze partners, op verschillende manieren. Eind 2015 beslisten de raden van 

bestuur en de directies om veel nauwer te gaan samenwerken, met de bedoeling voor meerderjarigen met een beperking in Lokeren en omgeving een naadloze 

zorg van hoge kwaliteit te kunnen garanderen. We werken daarbij zo veel als mogelijk vraaggestuurd: we willen samen proberen een antwoord te bieden op alle 

vragen rond ondersteuning die ons gesteld worden. We proberen daarbij ook innovatief te zijn. Waar dat nuttig is bedenken we nieuwe antwoorden op gestelde 

vragen. 

De samenwerking wordt progressief en projectmatig steeds verder ontwikkeld. 
 

Om deze samenwerking te ondersteunen en te ontwikkelen, hebben de partners personeelsmiddelen gebundeld: het samenwerkingsverband beschikt over een 

halftijds beleidsmedewerker (Dominiek Moerman) en een voltijdse consulente (Lieve Peleman). Zij hebben hun kantoor in het Sociaal Huis van de Stad Lokeren, 

Lepelstraat 4. Voor de ontwikkeling van sommige projecten werken we ook met deeltijdse projectmedewerkers. 

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren werkt nauw samen met het Sociaal huis en met de Stad Lokeren. 
 

In deze tekst brengen we beknopt verslag uit van onze werking in 2019, ons 4° werkingsjaar. 

 

  CENTRAAL AANMELDPUNT van ONL 
 

Het Centraal AanmeldPunt of CAP is één van onze concrete samenwerkingsprojecten, met kantoor in het Sociaal Huis van Stad Lokeren.  
Het CAP ging van start in januari 2016 en startte formeel in het kantoor in het Sociaal Huis in april 2016. Het CAP wordt bemand door een voltijdse consulente, 
Lieve Peleman. De halftijdse beleidsmedewerker springt bij waar nodig. 
 

Mensen met een beperking, hun sociaal en professioneel netwerk, kunnen er vrijblijvend en gratis terecht met al hun vragen over ondersteuning en vragen voor 
informatie. 
De drempel houden we graag zo laag mogelijk. Men kan daarom op alle mogelijke manieren contact nemen: op afspraak of ook zonder afspraak (tijdens de 
dagelijkse openingsuren van het kantoor), of telefonisch, per brief, per mail.  
 

En er is natuurlijk ook onze website en onze facebookpagina: www.ondersteuningsnetlokeren.be   &    https://www.facebook.com/ondersteuningsnetlokeren 
  

http://www.ondersteuningsnetlokeren.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetlokeren


|  ONDERSTEUNINGSNET Lokeren  |  jaarverslag 2019  |  p. 2  | 

     CENTRAAL AANMELDPUNT: enkele cijfers 
 

Eind 2019 bevat ons gegevensbestand ongeveer 275 zorgvragers, die ondersteuning wensen in de regio Lokeren.  
 

1. De meerderheid daarvan wacht op een persoonsvolgend budget (PVB). Sommigen kregen dit door het VAPH reeds principieel toegewezen, maar nog niet 

effectief ter beschikking gesteld. Dit is een gevolg van de aanhoudende wachtlijsten bij onze subsidiërende overheid, het VAPH.  
 

De Vlaamse Overheid voorziet het VAPH van onvoldoende budgetten. Op Vlaams niveau zijn er zo ca. 15.000 meerderjarige mensen met een beperking die 

wachten op de effectieve ter beschikkingstelling van het beloofde budget. Dit leidt soms tot pijnlijke situaties die bij een eventuele escalatie aanleiding kunnen 

geven tot vermijdbaar leed bij de persoon met een beperking of zijn naasten en die daardoor soms tot een hogere maatschappelijke kost aanleiding geven dan 

het gewoon ter beschikking stellen van geschikte ondersteuning. Het tijdig ter beschikking stellen van gepaste ondersteuning heeft m.a.w. ook een preventief 

karakter. 

Ons samenwerkingsverband is van mening dat de Vlaamse Regering hier dringend een koerswijziging moet inzetten. Besparen op de sector is dus geen optie! 
 

2. Andere mensen uit ons gegevensbestand zijn nog bezig met de aanvraagprocedure voor een PVB. Ook voor hen geldt dezelfde commentaar. 
 

3. RTH: een derde groep mensen wachten op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dit zijn meestal mensen met een minder ernstige beperking of handicap, of 

met een vermoeden van handicap. Hier geldt geen complexe toegangsprocedure. Mensen zouden bijna meteen deze beperkte begeleidingsvorm moeten 

kunnen opstarten.  Vanaf september 2019 kwam er een bescheiden uitbreiding van RTH over geheel Vlaanderen, waarbij ook 3 van onze partners een 

uitbreiding van hun RTH-erkenning kregen. Maar helaas, deze uitbreiding is niet voldoende om een antwoord te kunnen geven op alle vragen die bij ons CAP  

binnen komen. We blijven dus kampen met een RTH-wachtlijst. Bij het schrijven van dit verslag is dit vooral het geval voor de module mobiele of ambulante 

begeleiding bij wonen.  
 

Het VAPH voorziet dus ook hier onvoldoende subsidie om alle RTH-vragen “rechtstreeks” en dus zonder wachttijd een antwoord te kunnen geven. 

 

AANMELDINGEN: 
 

Hiermee bedoelen we contactnames met een nieuwe vraag voor informatie of voor ondersteuning. Deze contactnames kunnen gebeuren via telefoon of via mail 

of door gesprekken en bezoeken, op afspraak of zonder afspraak. Het kan gaan om mensen die nieuw zijn voor het CAP of om mensen die al bekend zijn bij CAP. 
 

aanmeldingen 2016 2017 2018 2019 

 84 136 92 111 
 

In 2019 hadden we dus 111 nieuwe aanmeldingen.  

Van de 111 nieuwe aanmeldingen in 2019, waren er 5 personen die reeds gekend waren binnen ONL, dus 106 nieuwe zorgvragers. 
 

aanmeldingen 2018 2019 

totaal 92 111 

waarvan nieuwe zorgvragers 85 106 

waarvan gesprekken met het CAP 55 59 
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WIE WAREN DE AANMELDERS in 2019? 
 

sociaal netwerk van de persoon 31 Justitie/politie 2 GTB 2 

ONL-partner (VAPH) 10 bijstandsorganisatie 4 ziekenfonds  3 

andere VAPH-voorziening 7 OCMW 8 minderjarigenzorg (uitgez. Hagewinde) 14 

persoon met een beperking zelf  5 GGZ 10 D.O.P. 6 

pleegzorg 2 school 2 andere 5 

 TOTAAL 111 

 

Van die 111 nieuwe aanmeldingen, nam in 36 gevallen de persoon met een beperking of iemand uit zijn sociaal netwerk zelf contact met ons.  
De andere kwamen vooral tot bij ons via een grote variatie aan professionele doorverwijzers.  
 
 

HULPVRAAG BIJ AANMELDING in 2019? 
 

VRAAG OM ONDERSTEUNING 

woonondersteuning + dagondersteuning 37 woonondersteuning 5 

dagondersteuning 14 dagondersteuning + woonondersteuning + vrije tijd 1 

individuele begeleiding wonen 28 individuele begeleiding werken 2 

individuele begeleiding wonen + dagondersteuning 2 dagondersteuning + individuele begeleiding werken 3 

woonondersteuning + individuele begeleiding wonen 1 vrije tijd 1 

algemene info VAPH 5 andere 9 

individuele begeleiding wonen + werken 3 TOTAAL 111 

 

GEVOLG NA KENNISMAKING OF GESPREK? 
 

Van de 111 aanmeldingen in 2019, kwamen 59 voor een uitgebreider gesprek. Wat was de opvolging daarvan? 
 
 

wachten op RTH 17  17 doorverwijzingen naar:  

wachten op PVB 4 ziekenfonds: (aanvraag PVB) 1 

wachten op PVB en/of RTH 2 DOP 2 

wachten op RTH +  procedure PVB starten 3 VAPH-voorziening buiten ONL 4 

wachten intake ONL 7 gezinszorg 1 

doorverwijzing 10 CAW 1 

wachten op RTH + doorverwijzing 7 OCMW 2 

Procedure PVB starten 3 GGZ / psychiatrie 1 

andere 6 GTB 2 

TOTAAL 59  andere 3 
 

 

Van de 111 aanmeldingen in 2019 kwamen 52 mensen niet op gesprek.  
Zij konden meestal telefonisch of per mail verder geholpen worden, of er werd reeds rechtstreeks naar één van onze partners doorgestuurd voor bezoek of opstart.  
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GESPREKKEN EN BEZOEKEN in 2018 en 2019: 
 

De onderstaande tabel geeft je een beeld van de uitgebreidere effectieve gesprekken die het CAP voerde met zorgvragers, op afspraak of zonder afspraak, in het 

kantoor van het CAP of op verplaatsing. Telefoongesprekken of mailcontacten werden hierin dus niet meegeteld.  

In 2019 waren er zo 201 gesprekken, waarvan 59 nieuwe mensen, die nog niet bekend waren bij het CAP 
 

 

 spontaan 
bezoek 

op afspraak 
in CAP 

op afspraak  
bij partner ONL 

afspraak 
elders 

totalen 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

gekende 
personen 

aantal contacten 5 7 56 57 31 38 50 40 142 142 

aantal cliënten 5 7 43 30 24 34 33 26 (105) 97 

nieuwe 
personen  

aantal contacten 3 3 26 30 9 6 12 20 50 59 

aantal cliënten 3 3 26 30 9 6 12 20 (50) 59 
 

 

De meeste mensen vragen vooraf een afspraak voor een gesprek.  

Een minderheid komt zonder afspraak, tijdens onze openingsuren. Maar zoals gezegd, die laatste mogelijkheid willen we blijven behouden, omwille van de 

laagdrempeligheid. Dat kan dagelijks, wisselend in de voor- of in de namiddag (zie onze openingsuren op onze website of FB-pagina). 

 

OPNAMES in 2019 via het CENTRAAL AANMELDPUNT:  
 

 PVB: 20 mensen met een persoonsvolgend budget (PVB) startten een ondersteuningstraject via het CAP bij één van onze 4 partners. 

 RTH: er startten 38 mensen via het CAP in een traject van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. 

 automatische toekenning geïnterneerden met een beperking: geen opstarten 

 AMA: 4 mensen zijn gestart via het aanbod AMA (arbeidsmatige activiteiten voor een ruime doelgroep van mensen met ernstige belemmeringen van medische, 
mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard)).  

 
 

KORTVERBLIJF via het CAP in 2019: 
 

 Het CAP kreeg 6 nieuwe vragen voor kortopvang.  

 3 personen konden (voor hun gevraagde periode) terecht bij één van onze vier partners.  

Deze partner ontving voor respijtzorg ook een aantal extra punten vanuit vzw Kompas.  
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   INHOUDELIJKE WERKING en PROJECTEN 
 

Ons Centraal aanmeldpunt is voor het ruime publiek waarschijnlijk het meest zichtbare project van onze samenwerking. Maar dat is uiteraard niet het enige. 

Binnen ONDERSTEUNINGSNET Lokeren lopen er verschillende andere projecten, groot en klein en waardoor onze partners hun werking soms echt aan mekaar 

verankeren of vervlechten, waar dat een meerwaarde kan zijn. 

 

Een beknopt overzicht van de  belangrijkste projecten waaraan we werkten in 2019: 
 

SAMENWERKING OP GEBIED VAN VRIJE TIJD: 
 

Reeds voor de formele start van ONL werkten de verschillende partners met mekaar samen voor het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor meerderjarigen met 

een beperking in Lokeren. Dit werd binnen ONL verder gezet en verder ontwikkeld, en aangestuurd door een specifieke werkgroep. 

In de jeugdclub OKAPI organiseren we op donderdagavond een café met allerlei activiteiten. Dit is een concrete samenwerking van onze professionelen en enkele 

zeer geëngageerde vrijwilligers. 

Binnen ZOEF (= Zalige Ontspanning En Fun) wordt een ruim aanbod van activiteiten georganiseerd waar de cliënten van onze partners kunnen op intekenen. De 

meeste activiteiten worden bedacht en begeleid door een groep van zeer geëngageerde vrijwilligers uit Lokeren en omgeving. In 2017 en in het voorjaar 2018 

ondernamen we een zoektocht naar nieuwe vrijwilligers om de ploeg te versterken. In 2019 werden beide werkingen geëvalueerd en goed bevonden: we zetten 

door. Het programma van ZOEF en OKAPI is steeds te vinden op onze website, onder “vrije tijd”.   

 

Onze dank aan alle vrijwilligers die met zoveel inzet en creativiteit meewerken aan ZOEF of OKAPI! Zonder hen was dit onmogelijk. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kandidaten mogen zich bij ons aanmelden of in de lunchbar van Alderande. 

We onderzoeken ook of het zinvol zou kunnen zijn om de vrijwilligerswerking van onze verschillende partners samen te voegen tot één sterk uitgebouwde 

vrijwilligerswerking, eventueel vanuit een nieuwe vzw voor autonoom vrijwilligerswerk. 

 

AFSTEMMING VAN ONDERSTEUNINGSPAKKETTEN EN TARIEVEN: 
 

Dit project speelt in op de regelgeving van het persoonsvolgende budget (PVB) van 2016. Met een PVB betaal je de ondersteuning die je afspreekt met een 

voorziening. We maakten in 2017 samen een overzicht van de ondersteuning die elke partner kan bieden op de verschillende ondersteuningsvragen. Eventuele 

overlappingen en variaties werden zichtbaar. In een gemeenschappelijke taal werd een overzicht gemaakt van alle mogelijke ondersteuningspakketten. Per 

pakket werden tarieven afgesproken, om te voorkomen dat er grote verschillen zouden zijn voor een gelijkaardige ondersteuning bij verschillende van onze partners. 

Deze tarieven worden niet geformuleerd in één  bedrag, maar in vorken met een zekere marge. Om de ondersteuning zoveel mogelijk op de specifieke vraag 

van de cliënt en op zijn specifieke noden te kunnen afstemmen, is er immers veelal nog wat speling nodig. 

Dit overzicht wordt nu als instrument gebruikt door de consulent in ons Centraal Aanmeldpunt. Op die manier is het CAP in staat zorgvragers een richtprijs te 

geven voor de ondersteuning die ze wensen. Maar de effectieve prijs voor de gehele ondersteuning wordt afgesproken tussen de kandidaat en de voorziening zelf.  
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AFSTEMMING VAN TARIEVEN VOOR WOON- en LEEFKOSTEN: 
 

Meerderjarige mensen met een beperking die een persoonsvolgend budget krijgen van het VAPH, kunnen dat budget enkel gebruiken om hun ondersteuning te 

betalen. Maar indien ze in een voorziening verblijven of één of meerdere dagen per week naar een dagcentrum gaan, dan zijn er ook andere kosten te betalen 

zoals de huur van een kamer of een studio, voeding, onderhoud, wasserij, vervoer, enz… Deze kosten moeten de cliënten betalen met hun persoonlijk inkomen 

(loon, inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, invaliditeitsuitkering, spaargeld…). 

Elke voorziening moet aan zijn cliënten en aan de kandidaat-cliënten uiteraard een helder tariefoverzicht kunnen voorleggen. 

Ook op dit gebied willen we binnen ONL afstemming tussen onze partners. Sinds 2017 wordt door een specifieke werkgroep hard gewerkt aan een 

gemeenschappelijke visie, een gemeenschappelijk begrippenkader en een gemeenschappelijke tariefstructuur. In 2018 was er minder ruimte en tijd om hier aan 

verder te werken, maar in 2019 maakte de werkgroep serieuze vooruitgang. De 4 partners delen nu een gezamenlijke begrippenkader en een gezamenlijke visie 

op de verschillende aspecten. In 2020 wordt dit afgerond en zal elk van de partners kunnen starten met het nieuwe systeem. 
 

ZORGINKOOP BINNEN DE DAGONDERSTEUNING: 
 

Voor de start van ONL werkten onze partners ook reeds samen op gebied van dagondersteuning. Cliënten van de ene voorziening konden voor een halve dag of 

voor enkele dagen per week activiteiten volgen in de dagondersteuning van een andere partner. Dit werd onderling verrekend. Sinds de start van ONL werd dit 

systeem verder gezet en verfijnd. In 2017 werd door een werkgroep een nieuw en eenvoudig systeem voor de verrekening bedacht, dat past binnen het nieuwe 

systeem van de persoonsvolgende financiering. In 2019 werd dit systeem positief geëvalueerd. Het verhoogt immers de keuzemogelijkheden voor de cliënten. 

We gaan er mee door! 
 

DAGONDERSTEUNING: SOEPKAR OP DINSDAG: 
 

Reeds een hele tijd wordt op vrijdagnamiddag verse soep gemaakt in de lunchbar van Alderande, die dan op zaterdag met een bakfiets verkocht wordt aan 

geïnteresseerde burgers binnen een aantal straten in Lokeren. We vonden samen dat hier nog meer in zat. 

In 2017 beslisten we om te experimenteren met een uitbreiding van de soepkar op dinsdag, in een concrete samenwerking tussen de 4 partners van ONL en het 

Bu.S.O. De Karwij van De Hagewinde. 

Op maandagnamiddag maken leerlingen van de opleiding grootkeukenmedewerker van De Karwij verse soep, die dan op dinsdagvoormiddag om beurt door 

enkele cliënten van onze vier partners met een begeleider met de bakfiets verkocht wordt in de Heirbrugstraat (centrum Lokeren). Dit bescheiden project werd ook 

in 2019  verder gezet. We hopen dit in de toekomst nog te kunnen uitbreiden.  

Dit is typisch een project waar mensen met een beperking een dienst kunnen verlenen aan de lokale gemeenschap. Dat draagt ook bij tot hun inclusie. Daar zijn 

we voortdurend naar op zoek. De reacties van de klanten zijn trouwens heel positief!   

 

SAMENWERKING VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING: 
 

We vermeldden het reeds hoger: mensen met een beperking, of met een vermoeden van een  beperking, die minder intensieve of minder frequente ondersteuning 

nodig hebben, kunnen ondersteuning vragen via “rechtstreeks toegankelijke hulpverlening” (RTH). Het kan gaan om individuele begeleiding rond wonen of werken, 

dagopvang en verblijf. 

Voorzieningen die hierin actief willen zijn, vragen hiervoor een erkenning aan bij het VAPH. 
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Binnen ONL hebben we in 2017 beslist om onze erkenningen virtueel te bundelen tot één samenwerkingsverband voor RTH. De toeleiding van kandidaten voor 

dit soort ondersteuning gebeurt vanuit ons gezamenlijk Centraal Aanmeldpunt. We zetten deze werkwijze verder in 2019.  
 

RTH was oorspronkelijk bedoeld om mensen vlot en zonder complexe aanvraagprocedures minder intensieve of minder frequente ondersteuning te kunnen 

aanbieden. Helaas zijn de middelen die het VAPH ter beschikking kan stellen voor RTH te beperkt, waardoor er in Vlaanderen en ook in onze regio, lange 

wachtlijsten zijn. De wachtlijst van onze kandidaten wordt beheerd door ons Centraal Aanmeldpunt. 
 

In 2019 voerde het VAPH een correctie door in de hoogte van het persoonsvolgend budget (PVB) van heel wat cliënten. Ten gevolge van deze correctie stopte het 

PVB van heel wat mensen en werden ze doorgeschoven naar RTH. Dat was vooral het geval bij mensen die mobiele of ambulante woonbegeleiding kregen (vooral 

het vroegere begeleid wonen). Vooral bij onze partner De Sperwer en in mindere mate bij Alderande. Helaas kunnen deze mensen met RTH niet steeds dezelfde 

intensieve ondersteuning krijgen als voordien. Dat betreuren wij. In 2020 volgt er nog een dergelijke beweging. 
 

En er is ook goed nieuws. In 2019 kwam er een uitbreidingsronde voor RTH. Drie van onze vier partners zagen hun erkenning licht stijgen. Die uitbreiding ging 

effectief van start in september 2019: de gezamenlijke erkenning steeg van 463 naar 487 punten. Daardoor kunnen we nu samen nog wat meer mensen 

ondersteunen. En daar zal dan nog een uitbreiding voor kortverblijf bij komen bij Emiliani en Alderande. Vanaf 2020 zullen we dan starten met een gezamenlijke 

virtuele puntenpot van bijna 800 RTH-punten. 

 

ZOEKTOCHT NAAR BETAALBAAR WONEN --- SAMENHUIZEN HEIRBRUG 
 

Vele mensen met een beperking hebben een bescheiden inkomen. Zelfstandig wonen, indien ze dat wensen en aankunnen, is voor hen veelal niet betaalbaar. In 

het kader van inclusie vinden we dat nochtans een belangrijk perspectief. ONL is permanent op zoek naar betaalbare initiatieven, zoals sociaal wonen, huren via 

een sociaal verhuurkantoor, samenhuizen…  

In 2017 kreeg ONL van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Tuinwijk het aanbod om binnen een nieuwe verkaveling  in Lokeren, tussen de Heirbrugstraat en 

de Durme, een woonproject voor mensen met een beperking te realiseren. En dat zijn we sindsdien volop samen aan het voorbereiden. We noemen dit woonproject 

SAMENHUIZEN HEIRBRUG. De stad Lokeren keurde reeds een specifiek “doelgroepenplan voor mensen met een beperking“ goed zodat deze gebouwen voor 

deze doelgroep gereserveerd worden. 
 

Het gaat om twee gebouwen voor samenhuizen: een gebouw voor 4 huurders en een gebouw voor 8 huurders.  

Elke huurder heeft een eigen studio met eigen kitchenette en sanitair. In elk gebouw zijn er ook gemeenschappelijke ruimtes zoals een leefruimte met open 

keuken en een wasplaats. In beide gebouwen kan de huurder dus beslissen om zo zelfstandig mogelijk te wonen in zijn studio of meer “samen te huizen” en gebruik 

te maken van de gemeenschappelijke ruimtes, om samen te koken, te eten, te praten, tv te kijken… 
 

Kandidaat-huurders moeten uiteraard voldoen aan de inkomenscriteria voor sociaal huren en moeten opgenomen worden op de wachtlijst van SHM Tuinwijk.  

De selectie van de huurders zal gebeuren in een samenwerking tussen ONDERSTEUNINGSNET Lokeren en SHM Tuinwijk. 

De ondersteuning bij het wonen zal gebeuren door een apart team begeleiders van ONDERSTEUNINGSNET Lokeren. Eind 2019 werd Annelies De Ridder 

(Emiliani) als deeltijdse projectmedewerkster aangesteld om de inhoudelijke werking en de teamwerking voor te bereiden.  
 

Dit project is door de Vlaamse Overheid Wonen erkend als een proefomgeving voor het ontwikkelen van een soepeler woonreglementering.  

En het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen komt tussen in een deel van de bouwkost. Waarvoor dank! 
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MOBIEL+ 
 

Dit is de werktitel van een nieuw project uit 2019, dat nog volop in voorbereiding is. We zijn op zoek naar nieuwe betaalbare ondersteuningsmogelijkheden voor 

mensen die thuis wonen, bij familie of zelfstandig, en die daar ondersteuning bij vragen. We ontwikkelen oplossingen, zowel voor mensen met een PVB als voor 

mensen zonder een PVB. Voor mensen die wachten op hun PVB hopen we op die manier toch al minstens een deel van de ondersteuningsnood te kunnen lenigen, 

in afwachting van hun budget. Ook dit onderzoek wordt getrokken door Annelies De Ridder als deeltijdse projectmedewerkster. 

 

… en er zitten nog enkele andere projecten in de pijplijn. Maar daarover meer in 2020! 

 

 

 

 

 

   SAMENWERKINGEN en CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES 

 
Welzijnsraad Lokeren: 
 

Dit is een formeel adviesorgaan van het Lokerse stadsbestuur. Nog voor de formele start van ONL, waren de Lokerse VAPH-voorzieningen al lid van deze raad, als 

vertegenwoordiger van de voorzieningen voor mensen met een beperking. Sinds 2016 is Dominiek Moerman vertegenwoordiger (ONL), met Lut Van de Vijver 

(directie Emiliani) als plaatsvervanger. Onze aandacht gaat hier voornamelijk naar de belangen van alle mensen met een beperking in de stad, naar alles wat met 

inclusie te maken heeft, naar interessante samenwerkingen en naar alles wat met toegankelijkheid te maken heeft.  

Ook voor de sociale economie levert ONL een vertegenwoordiger: Anja Schrijvers en als vervanger Veerle van Hyfte (beide van Alderande). Sinds 2019 kunnen 

verslagen en relevante documenten van deze raad, geraadpleegd worden op de website van de stad. Neem zeker eens een kijkje! 

 

Lokaal Woonoverleg Lokeren 
 

Ook dit is een formeel adviesorgaan van het Lokerse stadsbestuur. Dominiek Moerman volgt deze vergaderingen, sinds we samenwerken met SHM Tuinwijk. Zo 

hebben we de kans om de ontwikkelingen rond wonen in de stad te volgen, en ook hier de belangen van mensen met een beperking te proberen behartigen. 

 

De Werkcompany - ESF 
 

De Werkcompany werd opgezet en aangevraagd in 2019. Het is een ESF-project van Compaan en de Moazoart met als doel activering voor arbeid te organiseren 

voor de latente arbeidsreserve en de geregistreerde werklozen die geen aansluiting vinden bij het bestaande activerings- of arbeidsaanbod. 

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren wordt hierbij een ondersteunende partner. In 2020 wordt de aard van die samenwerking verder uitgewerkt. 
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Eerste Lijnszone (ELZ Waasland Z-W) 
 

Door het opzetten van de eerstelijnszones wil de Vlaamse overheid de professionele zorg- en welzijnsactoren lokaal beter op mekaar afstemmen. Ook ONL heeft 

zich hierin geëngageerd. We willen immers mee waken over de belangen van alle mensen met een beperking in onze ELZ. Lieve Peleman werd plaatsvervangend 

bestuurslid in de zorgraad die onze ELZ aanstuurt, namens de sector gehandicaptenzorg.  

En we merken nu al een bijkomend effect: het helpt de contacten tussen de VAPH-voorzieningen in de regio te versterken. 

 

 

We werden onder meer ook geraadpleegd over: 
 

 ONL stelde zich kandidaat om de handicapspecifieke ondersteuning te geven bij een inclusief woonproject van Zorgdorpen dat gerealiseerd zou worden in Zele. 

Bij het schrijven van dit verslag hebben we nog geen verder nieuws over de vooruitgang van dit project.   

 AZ Nikolaas (Sint-Niklaas): hoe het ziekenhuis toegankelijker maken voor diverse mensen met een beperking? 

 Toekomstig buurtpark rond de Heirbrugmolen (stad Lokeren): eventuele medewerking aan de ontwikkeling of het onderhoud van een buurtpark. 

 Bospark in Lokeren: over eventuele medewerking met mogelijke nieuwe uitbaters. Onze partner De Sperwer heeft daar sinds meerdere jaren ook al een 

dagactiviteit. 
 

 

 

 

Dit was 2019, in een notedop .... 

Hebt u vragen, voorstellen of adviezen voor ons? Daar staan wij altijd voor open! 

Aarzel niet contact met ons op te nemen: 

 
 
Dominiek Moerman – beleidsmedewerker       Lieve Peleman - consulent    Annelies De Ridder - projectmedewerker    
 

dominiek.moerman@ondersteuningsnetlokeren.be   lieve.peleman@ondersteuningsnetlokeren.be  projecten@ondersteunngsnetlokeren.be 
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