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ONDERSTEUNINGSNET Lokeren  

dit was 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ONL ? 
 

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). We gingen formeel van start begin 2016. 
 

In de jaren daarvoor was er altijd al enige samenwerking tussen deze partners, op verschillende manieren. De 

meeste van die projecten lopen nu nog steeds door: onderlinge afstemming, uitwisselen van expertise, 

vrijetijdsactiviteiten, samenwerking met andere sectoren …  

Eind 2015 beslisten de raden van bestuur en de directies om veel nauwer te gaan samenwerken, met de 

bedoeling voor meerderjarigen met een beperking (of met een vermoeden van 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. En waar dat nuttig of nodig is, bedenken we ook nieuwe antwoorden. 

De samenwerking wordt progressief en projectmatig steeds verder ontwikkeld.  

Door de hevige coronacrisis liepen we wel vertraging op bij verschillende nieuwe projecten. 
 

Om deze samenwerking te ondersteunen en te ontwikkelen, bundelen de partners personeelsmiddelen: het 

samenwerkingsverband beschikt over een voltijdse consulente (Lieve Peleman) die vooral ter beschikking staat 

van zorgvragers en een halftijds beleidsmedewerker (Dominiek Moerman) die vooral de ontwikkeling van de 

samenwerking ondersteunt.  

We hebben ons 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 onder meer nauw samen met het Sociaal huis en met de Stad Lokeren. 
 

Wat bracht ons 5° 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. Door de coronacrisis was op gesprek komen zonder afspraak tijdelijk niet meer mogelijk.  
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     CENTRAAL AANMELDPUNT: enkele cijfers 
 

Eind 2020 bevat ons gegevensbestand ongeveer 250 zorgvragers die ondersteuning wensen in de regio 

Lokeren.  

 

 

AANMELDINGEN: 

 

Hiermee bedoelen we alle mogelijke contactnames met een nieuwe vraag voor informatie of voor 

ondersteuning. 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 2020 

 84 136 92 111 90 
 

In 2020 hadden we dus 90 nieuwe aanmeldingen. Dat is in dit coronajaar nauwelijks minder dan voordien. 

Van de 90 nieuwe aanmeldingen in 2020, waren er 7 personen die reeds gekend waren binnen ONL, dus 83 

nieuwe zorgvragers. 
 

aanmeldingen 2018 2019 2020 

totaal 92 111 90 

waarvan nieuwe zorgvragers 85 106 83 

waarvan gesprekken met het CAP 55 59 40 

 

 

WIE WAREN DE AANMELDERS in 2020? 

 

sociaal netwerk van de persoon 18 D.O.P. 3 ziekenhuis 1 

ONL-partner (VAPH) 9 bijstandsorganisatie 3 ziekenfonds  7 

andere VAPH-voorziening 5 OCMW 5 minderjarigenzorg  13 

persoon met een beperking zelf  4 GGZ 8 andere 1 

pleegzorg 4 school 9   

TOTAAL 90 

 

Van die 90 nieuwe aanmeldingen, nam in 22 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.  

 
 
WAT WAS DE HULPVRAAG BIJ AANMELDING in 2020? 

 

vraag om ondersteuning 
 

woonondersteuning + dagondersteuning 30 woonondersteuning 6 

dagondersteuning 11 individuele begeleiding wonen + werken + vrije tijd 1 

individuele begeleiding wonen 21 individuele begeleiding werken 3 

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

woonondersteuning + individuele begeleiding wonen 1 hulpmiddelen 1 

dagondersteuning + andere  1 algemene info VAPH + andere 2 

algemene info VAPH 2 andere 5 

individuele begeleiding wonen + werken 1 TOTAAL 90 
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WAT WAS HET GEVOLG NA DE KENNISMAKING OF HET GESPREK? 
 

Van de 90 aanmeldingen in 2020, kwamen 40 voor een uitgebreider gesprek. Wat was de opvolging daarvan? 
 
 

wachten op RTH 12  12 doorverwijzingen naar:  

wachten op PVB 8 ziekenfonds: (aanvraag PVB) 4 

wachten intake ONL 2 GGZ/psychiatrie 2 

doorverwijzing 6 VAPH buiten ONL 1 

wachten op RTH + doorverwijzing 6 GTB 3 

wachten trede 3 of 4 (arbeid) 1 andere 2 

procedure PVB starten 1   

andere 4   

TOTAAL 40    
 

Van de 90 nieuwe aanmeldingen in 2020 kwamen 50 mensen niet op gesprek in het CAP. In dit coronajaar is 
dat ook niet zo vreemd. 
Zij konden meestal telefonisch of per mail verder geholpen worden, of er werd reeds rechtstreeks, vaak samen 
met consulent van het CAP, bij één van onze partners afgesproken voor bezoek of opstart.  

 

GESPREKKEN EN BEZOEKEN: 
 

In 2020 voerde het CAP 134 uitgebreidere gesprekken met zorgvragers, in het kantoor van het CAP of op 

verplaatsing. Telefoongesprekken of mailcontacten zijn hierin dus niet meegeteld. 
 

Gesprekken en bezoeken 2018 2019 2020 

op afspraak CAP 82 87 63 

spontaan bezoek CAP 8 10 2 

afspraak bij partner ONL 40 44 39 

afspraak elders (thuis, andere voorziening of dienst) 62 60 30 

TOTAAL 192 201 134 

 

Minder dan de vorige jaren dus. Maar toch geen corona-effect, denken we. 
 

De meeste mensen vragen vooraf een afspraak voor een gesprek. In de coronatijd kon het ook niet anders: wie 

iemand in het Sociaal Huis wil spreken moest (en moet) tijdens de coronacrisis vooraf een afspraak maken. 

 

OPNAMES via het CENTRAAL AANMELDPUNT:  
 

 PVB: 16 mensen met een persoonsvolgend budget (PVB) startten een ondersteuningstraject via het CAP bij 

één van onze 4 partners. 

6 personen woon-en dagondersteuning 
4 personen dagondersteuning 
3 personen individuele begeleiding bij het wonen 
2 personen individuele begeleiding bij het werken 
1 persoon individuele begeleiding bij het wonen en werken 

 

 RTH: er startten 24 mensen via het CAP in een traject van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening: 

15 personen dagopvang 
4 personen verblijf 
3 personen mobiele/ambulante begeleiding wonen 
2 personen mobiele/ambulante begeleiding werken 
 

 Kortverblijf: 
o er meldden zich 5 zorgvragers aan die een nieuwe vraag hadden naar kortverblijf. 

o 4 personen konden (voor hun gevraagde periode) terecht bij één van onze vier partners.  
 

 Meerbanenplan: 1 opstart 
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   INHOUDELIJKE WERKING en PROJECTEN 
 
Door corona werden een aantal lopende projecten noodgedwongen tijdelijk stilgelegd, zoals de uitwisseling van 
cliënten tussen de dagactiviteiten van verschillende partners, de soepkar op dinsdag, de vrijetijdsactiviteiten met 
ZOEF en in de OKAPI, de kennismakingstrajecten voor het personeel bij onze 4 partners. 
 
De voorbereiding van de meeste nieuwe projecten ging verder, maar alles liep wel vertraging op, zoals het 
woonproject Samenhuizen Heirbrug in samenwerking met SHM Tuinwijk, een project rond dagactiviteiten in het 
stadscentrum van Lokeren en een project waarbij we zoeken naar nieuwe vormen van mobiele ondersteuning 
voor een diverse doelgroep. 
 

Het project “woon-en leefkosten” werd begin 2020 mooi afgerond. We ontwikkelden een gezamenlijke kijk op het 
systeem van tarifering voor dit soort kosten, voor mensen die met een persoonsvolgende budget woon- of 
dagondersteuning bij onze partners aangaan.  
Op die manier waren onze partners op tijd klaar om vanaf 1 januari 2021 voor alle cliënten met een PVB de 
overstap te maken naar het nieuwe systeem, volgens de richtlijnen van het VAPH. 

 
 

   UITDAGINGEN: 
 
We staan voor heel wat uitdagingen in onze regio. Een kleine greep: 
 

 RTH: er zijn in onze regio veel meer mensen die ondersteuning wensen via “rechtstreeks toegankelijke 

hulpverlening” (RTH) dan we kunnen helpen, ondanks de uitbreiding in het najaar 2019. Van “rechtstreeks” 

is dus niet echt sprake. De overheid moet dringend opnieuw over de brug komen met meer middelen. 

Ondertussen zoeken we naar mogelijkheden om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Gelukkig kwamen er eind 2019 ook meer middelen voor kortverblijf.  
 

 PVB: veel mensen wachten op de effectieve terbeschikkingstelling van hun persoonsvolgend budget (PVB), 

dat is bekend. Maar er zijn ook mensen die reeds een budget hebben en die we toch nog niet kunnen 

helpen. Dat gaat vooral om mensen met een complex profiel. We zoeken naar mogelijkheden om onze 

wooncapaciteit voor hen uit te breiden. En ook voor mensen die in de toekomst “woonondersteuning” 

wensen, willen we onze wooncapaciteit verhogen. 
 

 PVB: we verwachten een evolutie in de manier waarop mensen hun budget inzetten. Daar willen we zoveel 

mogelijk op inspelen. 
 

 Veel mensen wachten op ondersteuning, omdat ze hun PVB-vraag nog niet goedgekeurd of ter beschikking 

gesteld kregen, of door de wachtlijst in RTH. Ook voor deze mensen willen we in onze regio zoeken naar 

manieren om hen toch al deels te ondersteunen. 
 

 Naar het jaareinde vernamen we van het Lokerse stadsbestuur dat ze al hun sociale diensten in de nabije 

toekomst willen samenvoegen in een groot leegstaand gebouw op de Grote Kaai, waarin ook het eerste 

Lokerse lokale dienstencentrum zou komen. En als alles goed gaat, verhuizen wij mee, ergens in  2022-

2023. Om naar uit te kijken dus! 

 

 

Dit was 2020, in een notedop .... 

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

Aarzel niet contact met ons op te nemen:  

 
 
Lieve Peleman - consulent          Annelies De Ridder – projectmedewerker    Dominiek Moerman – beleidsmedewerker 
lieve.peleman@ondersteuningsnetlokeren.be     projecten@ondersteunngsnetlokeren.be     dominiek.moerman@ondersteuningsnetlokeren.be 

 

 
 

 en volg onze website en onze FB-pagina. 
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