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Voorwoord

Beste lezer,

Het is onvermijdelijk om corona of Covid 19 in verslaggeving over 2020 te vermelden, dus begin ik er maar     
meteen mee. Hoe onschuldig en zorgeloos startten we het jaar met onze traditionele personeelsvergadering, 
knus in het ‘grote’ vergaderlokaal van Mechelen. Daarna gingen we met de hele bende lekker eten. Met een der-
tigtal medewerkers palmden we een hele verdieping van een restaurant in. Op 9 maart hadden we de algemene 
vergadering van TopiX in Lier. We kregen een rondleiding in het nieuwe gebouw van De Lier en ontmoetten 
enkele collega’s in het voorbijgaan.

En dan…. enkele dagen later was daar die andere realiteit. Plots werden we een gevaar voor elkaar en konden 
we niet ver genoeg uiteen blijven... We zijn nu meer dan een jaar verder en een live vergadering met de 
personeelsgroep is er niet meer geweest. Noch met Topix, noch met zovele andere mensen. 

We hebben ons zoals iedereen in een razendsnel tempo aangepast aan de nieuwe realiteit vanaf midden maart. 
Het was bijzonder vreemd om als hulpverleners geen fysieke hulp te mogen verlenen, net wanneer het zo nodig 
was. Gelukkig werd er op alle fronten veel geleerd tijdens de eerste lockdown. Zo konden we blijven werken 
tijdens de volgende perioden met verstrengde maatregelen. 

En niet alles was slecht. Voor een aantal cliënten waren het telefoneren, de digitale tools en het wandelen dank-
bare methodieken die een vaste plek in de rugzak van begeleiders gekregen hebben. En hier en daar ontdekten 
cliënten dat ze meer konden dan ze dachten. Hun zelfstandigheid en eigenwaarde groeiden. Het deed ook 
deugd om de solidariteit te ontdekken van medeburgers voor cliënten in quarantaine: de boodschappen werden 
gedaan door vrijwilligers uit de eigen stad. En ook onder onze eigen vrijwilligers bleven er nog actief: een 
verhuis kan niet eeuwig uitgesteld worden, het leren lezen vraagt regelmatig inspanning. 

Er is in 2020 veel gewerkt, anders gewerkt, maar natuurlijk is er ook veel blijven liggen, was er veel niet 
mogelijk. Dat zal een constante zijn in dit jaarverslag.

Ondertussen zijn de begeleiders en al enkele cliënten gevaccineerd. Het einde van de tunnel begint nu echt wel 
in zicht te komen. Het zal misschien nog een grote uitdaging worden om terug te keren naar het pre-corona 
tijdperk? Of zal het echt een ‘nieuw normaal’ worden en blijven? 2021 zal zeker weer een boeiend jaar worden!

Leen Quadflieg 
Directeur
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Enkele cijfers
Cliënten 2020

Ambulant:  Een gesprek in één van onze kantoren.
Dit verlaagde van 7% in 2019 naar 4% in 2020.

Mobiel: Huisbezoeken.
Dit verlaagde van 75% naar 50%.
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Aard van het contact met de cliënt

Ambulant

Mobiel

Telefonisch

Andere

Voor de spectaculaire daling van het aantal huisbezoeken is natuurlijk maar één reden: de eerste lockdown.  
Die zijn nooit gedaald tot 0. Begeleiders konden ‘op maat’ beslissen wanneer het echt noodzakelijk was om 
toch naar de cliënt te gaan of die te vergezellen tijdens een essentiële verplaatsing. De latere wandelingen, 
raam/deur-contacten, tuin/balkongesprekken werden ook als mobiel geregistreerd.  

Ook de stijging van het aantal telefonische contacten is door corona te verklaren. Hier ging het om het 
klassieke telefoneren, maar even goed om beeldbellen en chatten. Op deze manier werd zo goed als mogelijk 
contact gehouden, ondersteuning geboden en probeerden we een crisis te detecteren.
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Geslacht cliënt per regio
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2019: We begeleidden 179 mannen (54%) en 151 vrouwen (46%). Totaal: 330 cliënten. 
2020: We begeleidden 197 mannen (54%) en 169 vrouwen (46%). Totaal: 366 cliënten.
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Aantal cliënten per regio

Lier

Mechelen

Vilvoorde

2019: 53% van de cliënten werden in de regio Mechelen begeleid, 46% in Lier en 1% in Vilvoorde. 
2020: 48% van de cliënten werden in de regio Mechelen begeleid, 51% in Lier en 1% in Vilvoorde.

Telefonische hulpverleningsgesprekken:
Dit verhoogde van 1% in 2019 naar 35% in 2020.

Andere: Cliënt en begeleider samen op verplaatsing.
Dit verlaagde van 17% naar 11%. 
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Subsidievormen per regio

Mechelen Lier Vilvoorde

RTH: Stijging van 230 cliënten naar 265 cliënten.
PVF: Stijging van 74 naar 79 cliënten met een persoonsvolgend budget.
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en cliënten
 
 
In december 2020 belden we 22 cliënten om van hen zelf te 
horen of we in Oikonde nog wel goed bezig waren met onze 
coronamaatregelen. Wat vonden onze cliënten ervan dat we 
een tijdje niet meer op huisbezoek kwamen? Was het een 
goed idee om te gaan wandelen als dat kon? Waren we nog 
voldoende betrokken bij onze cliënten? Of voelden ze zich in 
de steek gelaten? 

Wat bleek uit die telefoons? 

Iedereen was de corona meer dan beu! 
20 van de 22 cliënten hadden begrip voor het feit dat Oikonde maatregelen nam om de kans op besmetting 
zo klein mogelijk te maken. Zij vonden de gewone manier van begeleiding wel veel fijner. Tegelijk hadden ze 
het gevoel dat Oikonde deed wat mogelijk was om hen toch verder te helpen. Gaan wandelen bleek voor een 
aantal mensen een heel goede oplossing te zijn. Anderen maakten gebruik van beeldbellen of chatten. Dat de 
meeste cliënten zich niet in steek gelaten voelden, was voor ons heel fijn om te horen.  

2 cliënten vonden dat Oikonde wel te ver was gegaan in zijn maatregelen. Andere diensten kwamen nog 
wel aan huis. Oikonde bleef weg. Hoe kon dat? Dat valt niet uit te leggen. Voor deze kritiek hebben we zeker 
begrip. Niemand in Oikonde wil terug terecht komen in een situatie waarin huisbezoeken niet meer mogelijk 
zouden zijn.   

Wat leerden we voor de toekomst? 

We leerden dat het een goede zaak is om rechtstreeks aan cliënten te vragen wat ze eigenlijk vinden van hun 
begeleiding door Oikonde. In de toekomst willen we daar een gewoonte van maken. We organiseren voortaan 
minstens 1 keer per jaar een telefoonronde.

‘Ik mis vooral de sociale contacten, heb last van eenzaamheid. Heel jammer dat nu ook geen activitei-ten mogen doorgaan. 

‘We houden contact met bel-

len en beeldbellen maar het 

liefste van al ga ik wandelen.’

‘Als de corona achter de rug is, 

moet Oikonde maar dubbele 

activiteiten organiseren, om in 

te halen.’

‘Toen er in maart geen huis-bezoeken meer mochten van Oikonde, vond ik dat niet schoon.’

‘Het meest van al mis ik de 
kookgroep. En samen de 
nieuwsbrief maken.‘

Digitalisering in coronatijden 

Uit de coronabevraging van de begeleiders bleek dat tijdens de strenge lockdown  slechts met 13 cliënten (op 
320) het contact verbroken was. Een resultaat waar we fier mogen op zijn! 

Er werd door de begeleiders dan ook creatief gezocht naar mogelijkheden om binnen de geldende 
beperkingen toch betekenisvol contact te houden met de cliënten. 

Dit leidde tot raambezoeken, tot wandelingen, tot veelvuldig telefoneren, maar ook tot het uitproberen van 
beeldbellen en chatten. 

Twee derde van de begeleiders maakte gebruik van tools om met (een aantal) cliënten te beeldbellen. 

De helft van de begeleiders maakte gebruik van tools om te chatten met (een aantal) cliënten. 

Beeldbellen wordt door twee derde van de begeleiders gezien als een kanaal dat ook in de toekomst kan 
gebruikt worden in de ondersteuning van cliënten. Chatten wordt minder gezien als een te behouden kanaal. 
Minder dan de helft van de begeleiders wenst chatten ook in de toekomst te integreren in zijn/haar begeleid-
ingswerk.
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Bewoners studiowonen te Vilvoorde TopiX – een jubileum!
TopiX is ons samenwerkingsverband van 6 organisaties die allen personen met een beperking ondersteunen. 
Het bestaat ondertussen al 5 jaren in de huidige samenstelling. Naast Oikonde gaat het om De Lier (Lier), Leef 
(Ranst), Ondo (Borgerhout), Thuishaven (Mortsel) en Willekom (Mechelen).  De directeuren steunen elkaar 
via regelmatige vergaderingen waar alle mogelijke thema’s aan bod kunnen komen.  De samenwerking is 
geconcretiseerd in:

• Jaarlijkse kwaliteitsaudits bij elkaar.
• Een gemeenschappelijk Data Protection Officer (GDPR-beleid).
• Samen vormingen organiseren  Vb.  autisme.
• Het TopiX-team.

Het TopiX-team zorgt voor een brede 
bekendmaking, is het centrale punt 
voor aanmeldingen, doet de kennis-
makingsgesprekken en beheert de 
interne wachtlijsten.  

In 2020 daalde hun werk significant, 
maar in het najaar kwam een inhaal-
beweging op gang. Dit kan je zien in 
de grafiek van de aanmeldingen van 
de voorbije 5 jaar. 0
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In de grafiek over 2020 is de instroom 
van personen met een persoonsvolgend 
budget (PVB) weergegeven.  In Oikonde 
startten uiteindelijk 12 mensen.  Zij 
werden verwezen vanuit diverse orga- 
nisaties binnen (bijstandsorganisaties, 
OLO) en buiten (Kaizen, De Voorzorg) 
de VAPH-sector. 2 mensen meldden zich 
rechtstreeks aan bij Oikonde. 

Er zijn ook 46 mensen kunnen opstarten 
via Rechtstreekse Hulpverlening (RTH). 

Eind 2020 besliste Oikonde om het werkingsgebied terug te verkleinen vanaf 2021. In 2016 leek het oppor-
tuun om het te vergroten. De oude verplichte afspraken vervielen immers door de hele omschakeling naar 
de persoonsvolgende financiering. Ook de provinciale grenzen speelden geen rol meer. We bakenden 20 km 
rond Lier en Mechelen af. Uit de praktijk van de voorbije jaren blijkt echter dat we weinig of niet werken in de 
Vlaams-Brabantse gemeenten buiten Vilvoorde. Er staan ook weinig of geen kandidaten op de wachtlijst. Een 
logische conclusie drong zich dus op.
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Instroom
PVB (21 cliënten)

In 2020 zijn er veel nieuwe gezichten verschenen in de Thaelstraat. Drie van de vijf bewoners zijn in de loop 
van het jaar verhuisd: eentje ging in zijn eigen huis wonen, de andere gaat samenwonen met de vriend en de 
derde is verhuisd naar een andere regio om dichter bij de vriendin te zijn. Zo moesten we op zoek naar andere 
bewoners. Hierdoor hebben we onze doelgroep eens onder de loep genomen: niet alleen personen met een 
NAH zijn welkom in Vilvoorde, maar ook met ASS en niet alleen de budgethouders, maar ook zij die via RTH 
kunnen binnenstromen. Ondertussen is het terug full house in Vilvoorde. Eventjes toch, want in april 2021 zal 
er nog een bewoner het Vilvoordse huis verlaten. Bij hem lijkt na een moeilijk jaar waarbij corona de trigger 
was, beschermd wonen meer aangewezen. 

We gaan ons vast groepje dat jarenlang in Vilvoorde heeft gewoond, missen. Gelukkig stonden er al 3 andere 
klaar en zijn zij in de loop van 2021 verhuisd naar de Thaelstraat. De vragen van kandidaat-bewoners komen 
wel binnen, al was het coronajaar met de verschillende lockdowns niet evident om andere bewoners aan te 
spreken en te vinden. 

Ook is er een nieuwe vrijwilligster gestart. Vrijwilligster Elke is te midden van de eerste lockdown verhuisd 
naar Vilvoorde. Na een negatieve ervaring met de vorige vrijwilligster: ze was er niet voor de bewoners, we 
konden niet op haar rekenen, konden we wel een positieve ervaring gebruiken en daar heeft Elke voor ge-
zorgd. Zij is de buurvrouw die onze cliënten nodig hebben. Ze stemt goed af en overlegt regelmatig met het 
vaste begeleidingsduo Bep en Mich. 

Door de verhuis van de vele bewoners zijn ondertussen de studio’s opgefrist en kunnen ze er weer tegen voor 
de komende jaren. 

Tijdens de hele coronaperiode is de begeleiding in de Thaelstraat niet stilgevallen. Bep en Mich zijn naar 
Vilvoorde blijven gaan met de nodige mondmaskers en handgel bij de hand.

2020 was een apart jaar, maar zeker ook voor Vilvoorde met heel wat verhuis en renovaties.
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Werkingsgebied Mechelen: 
Bonheiden - Boom - Kappele-op-den-Bos - Mechelen - Vilvoorde - Willebroek - Zemst

Om een idee te geven van de wachtende kandidaten voor Oikonde: de wachtlijst in oktober 2020.

Gemeente Wachtlijst Mechelen Wachtlijst Lier Overlap
Berlaar 12
Boechout 4
Bonheiden (Rijmenam) 4
Boom 2
Boortmeerbeek 1
Borsbeek 2
Duffel 7
Edegem 5
Grimbergen 3
Grobbendonk 1
HeistopdBerg (Pijpelheide) 4
Herenthout 3
Hove 3
Kampenhout 1
KapellenodBos (Nieuwenrode) 1
Kontich (Waarloos) 1
Lier (Koningshooikt) 26
Lint 0
Mechelen (Leest, Muizen, Hombeek, Heffen, Walem) 62
Mortsel 9
Nijlen (Kessel, Bevel) 3
Putte (Beerzel) 7
Ranst (Broechem) 4
Rumst 2
STKatWaver (OLVrWaver) 1
Tremelo 1
Vilvoorde 1
Vorselaar 0
Willebroek (Tisselt) 7
Wommelgem 1
Zandhoven (Pulderbos) 3
Zemst 7

Totaal 94 76 18

Niet meer in werkingsgebied
Wel op wachtlijst Lier: 1

188

Het aangepaste kaartje van TopiX:

Werkingsgebied Lier: 
Berlaar - Boechout - Borsbeek - Edgem - Grobbendonk - Heist-op-den-Berg - Herenthout - Hove - Lier - Lint - 
Mortsel - Nijlen - Ranst - Vorselaar - Zandhoven

De overlapregio: 
Duffel - Kontich - Putte - Rumst - Sint-Katelijne-Waver

Meer cijfers
Er werkten 34 mensen voor Oikonde op 31/12/2020. De cijfers spreken voor zich.

Personeel 2020
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‘We misten ook onze collega’s heel erg. Altijd vergaderen via de computer. Elkaar niet meer tegenkomen op de bureau en eens iets kunnen vragen... niet fijn!’ 

‘Het was heel lastig dat we een tijdje 

onze cliënten niet meer live konden zien. 

We hebben veel getelefoneerd, maar 

dat is toch niet hetzelfde.’  

Werken tijdens een pandemie

Er was maar één antwoord mogelijk: meteen overschakelen naar online teamvergaderingen en individuele 
online gesprekken en veel bellen met elkaar. Was dat hetzelfde? Neen, natuurlijk niet. Maar zo overwonnen 
we het ‘niets’. 

Verder investeerden we in beschermingsmateriaal: mondmaskers, handgel, schermen, handschoenen, face-
shields,… Met dit materiaal konden we tijdens de diverse maatregelen na de eerste lockdown blijven werken. 
We maakten de kantoren coronaproof zodat daar veilige dienstbezoeken mogelijk werden. De medewerkers 
kunnen er de post ophalen, printen en scannen, werken tussen twee huisbezoeken én elkaar ontmoeten op de 
beruchte 1,5 meter afstand. Individuele gesprekken live worden afgewisseld met online overleg.  

Begin 2021 startten we terug met personeelsvergaderingen. Online weliswaar, maar noodzakelijk om de 
‘draad met elkaar’ vast te houden als Oikonde.

Corona en personeel
Via een enquête peilden we bij de personeelsleden hoe zij de coronamaatregelen 
van Oikonde beleefden. Wat vonden de begeleiders ervan dat ze een tijdje hele-
maal niet op huisbezoek mochten? Wat vond men van het fulltime thuiswerk? Was 
de communicatie vanuit de crisiscel voldoende? Voelde men nog verbinding met de 
collega’s of was die helemaal weggesmolten? 

Wat men het meest miste: 

• Geen of minder live contacten met cliënten. 

• Geen wandelganggesprekken meer, geen informeel overleg, geen live con-
tacten met collega’s. 

‘Zoals meerdere mensen dacht ik dat corona maar 

enkele weken zou duren. De extra tijd met het gezin 

was heel fijn in het begin. Naarmate de weken vor-

derden werd het zwaarder om niemand te kunnen 

zien. Dan merk je dat we nood hebben aan sociale 

contacten en dat we niets zijn zonder elkaar.’

‘Door de cliënten niet meer in het echt te 

kunnen zien, creëer je een afstand en kom 

je tot weinig nieuwe dingen in die zin van; 

“dat doen we als de corona voorbij is”.’  

Wat men niet miste: 

• Met stip vooruit: Files en onnodige verplaatsingen. 

• Gejaagdheid.  

Wat plezier deed: 

• De flexibiliteit, het vertrouwen en het begrip van Oikonde. 

• Kaartjes en berichten van de coördinator en de collega’s.
 
Wat vond men van de maatregelen die Oikonde nam?

• De werking van het crisisteam werd positief beoordeeld: juiste maatregelen en snelle en duidelijke com-
municatie. 

• Wel kritische bedenkingen bij het verbod van de overheid om nog huisbezoeken te doen. Hoe is dat te      
rijmen met onze maatschappelijke opdracht? Hoe kan je verklaren dat andere diensten (zoals thuishulp) 
nog wel bij de mensen kwam? Naar een situatie van verbod op huisbezoeken wou niemand terug. 

Welke lessen voor de toekomst? 

• De personeelsleden die in de omkadering zitten, zagen dat thuiswerk veel voordelen heeft, vaak zelfs  
efficiënter is. Zij willen in de toekomst veel meer aan thuiswerk doen dan ze voor corona deden. Bij de 
begeleiders was thuiswerk al meer ingeburgerd. 

• Beter evenwicht bewaken en grenzen trekken. 

• Cliënten zijn soms zelfstandiger dan we denken.

Hoe doe je dat?
• Starten als nieuwe collega terwijl je je andere teamleden amper te zien krijgt. 

• Een crisis bij een cliënt verwerken. 

• Je veilig voelen als je buiten komt. 

• Verbondenheid blijven voelen met Oikonde. 

‘Veel nadelen aan de strenge corona-

maatregelen, maar ook een voordeel: 

we moesten niet meer in de file staan 

om op het werk te geraken!’ 

‘We hebben veel moeite gedaan om 

contact te houden met alle cliënten van 

Oikonde. En dat is bijna met iedereen 
gelukt.’ 

‘Heel jammer dat de mensen die nog 

maar pas in begeleiding waren ook hun 

begeleidster niet konden zien. Dat moet 

heel moeilijk zijn geweest.’ 
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En ook nog...

In de beleidscel zijn we er al een tijdje mee aan de slag: rollen benoemen, taken en verantwoordelijkheden 
afbakenen. Daarbovenop frequenter overleggen, maar compact en beter voorbereid. Gevolg is dat de be-
leidscel zichtbaar aan efficiëntie heeft gewonnen. Beslissingen zijn transparanter en worden sneller en meer 
doordacht genomen. 

In 2021 starten we met de uitrol van holacracy in de rest van Oikonde. In beginfase wordt door en voor de 
twee secretariaatsfuncties en door en voor de begeleiders een rolomschrijving met taken en 
verantwoordelijkheden uitgeschreven en toegepast. Wanneer we dit in de vingers hebben, breiden we uit 
naar de andere functies in Oikonde: TopiXmedewerker, lid van een werkgroep, vertrouwenspersoon, 
preventiemedewerker, peter en meter, stagebegeleider, enzovoort.  
Om uiteindelijk in 2022 ook te eindigen bij de bestuurders.

Holacracy

Het verder uitrollen van ‘holacracy’ in Oikonde krijgt terug een boost.

 
38 vrijwilligers schikten zich in 2020 zo goed en zo kwaad als het ging naar de coronapandemie. Voor sommi-
gen kon dit alleen maar drastisch.  

De twee kookgroepen werden bijvoorbeeld stil gelegd. Samen koken en eten in één kleine ruimte was al snel 
niet meer mogelijk.  

Vrijwilligers

Van de organisatie van een grote activiteit was ook geen sprake.  
 
Samen lezen kon een tijd door blijven lopen, mits gebruik van scher-
men en gel.  
 
Wanneer de vrijwilligers er zichzelf goed bij voelden, én uiteraard 
mits het  respecteren van de maatregelen, kon er nog wel gewandeld 
worden, kon men voor cliënten boodschappen gaan doen of eens een 
klus in huis uitvoeren,... Zo viel het vrijwilligerswerk nooit helemaal 
stil.

eCQare

In 2021 starten we met de implementatie van een nieuw cliëntregistratiesysteem.
 
We moesten in 2020 vele zaken ‘on hold’ zetten. 
Corona is nog niet weg, maar in 2021 willen we graag terug de draad opnemen van enkele belangrijke thema’s 
voor de dagelijkse werking.  

Zo starten we de implementatie van een nieuw cliëntregistratiesysteem. Dit vergt heel wat voorbereiding 
door diverse medewerkers en moet tegen 01/01/2022 rond zijn. 
 
Sinds een aantal jaren zijn we op zoek naar een ander cliëntregistratiesysteem. Het was een ware zoektocht 
met flink wat obstakels. We hebben specifieke noden vanuit de mobiel ambulante sector en merkten dat het 
aanbod dan wat beperkter was. Vele systemen zijn voornamelijk gericht op residentiële voorzieningen. Dat én 
een faillissement van 1 van de bedrijven die in aanmerking kwamen, vertraagden het proces. 

In 2020 nodigden we een eerder geziene kandidaat uit om een voorstelling te geven toegespitst op onze 
werking en jawel, een match. Op alle vlakken zagen we een meerwaarde, zowel verbetering voor administratie 
als voor begeleiders en veel mogelijkheden om in de toekomst ook uit te breiden naar bijvoorbeeld de cliënten 
zelf. Dromen mag …

Vooruitblik

De ouderenwerking kreeg een grondige evaluatie. Met spijt in het hart werd dit project stop gezet. De 
enkele cliënten die in begeleiding waren, blijven we opvolgen zolang zij dit nog wensen.

We hebben ook afscheid moeten nemen in 2020. 
Annie, ons collectief geheugen, onze madam met het grootste aantal jaren anciënniteit in Oikonde startte 
haar welverdiende pensioen eind 2020. Zij zal dat laatste werkjaar vermoedelijk nooit meer vergeten. 
Een alternatief afscheid werd gefabriceerd. We hopen er nog iets aan toe te voegen als het weer mag. 

Sinds 2016 is Oikonde gefocust op de transitie naar de persoonsvolgende financiering. Ondertussen heb-
ben we de kinderziekten wel doorsparteld en kunnen we stilaan nieuwe ambities gaan formuleren. We 
willen dit graag grondig aanpakken en een meerjarenplanning opmaken.  Dit was vorig jaar niet mogelijk 
en stellen we ook nu een tweede keer uit tot 2022.
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Oikonde vzw

Maatschappelijke zetel

Colomastraat 36, 2800 Mechelen

T +32 15 42 16 24

Oikonde vzw

Afdeling Lier

Sterrenstraat 52, 2500 Lier

T+32 3 488 56 83 

info@oikonde.org www.oikonde.org www.facebook.com/oikondemechelen

 
Die blijven bestaan in heel Vlaanderen, ook bij ons. Dit is een blijvend onrecht en bron van frustratie voor de 
Topix-medewerkers. In 2021 willen we proberen out of the box-oplossingen te bedenken.

RTH wachtlijsten

Een laatste thema is ‘de wachtlijsten van RTH’.

 
Betaalbaar en kwalitatief wonen is voor veel van onze cliënten een probleem. De huizenmarkt wordt jaar na 
jaar beperkter voor mensen met een beperkt budget. Nav onze goede, tijdelijke ervaringen met Woonpunt 
in Mechelen gaan we ook de andere sociale huisvestingsmaatschappijen in onze regio onder de  loep nemen. 
Toewijzingsreglementen zullen uitgepluisd worden, contacten gelegd. Verder trekken we een werkgroep bin-
nen het Kansarmoedenetwerk in Mechelen. 

In de drie huizen van Oikonde zou er in 2021 hard gewerkt moeten worden. N.a.v. een energieaudit willen we 
het huis met de studio’s in Vilvoorde isoleren. Het huis dat we huren in Lier wordt afgebroken, dus moeten we 
op zoek naar een andere oplossing. In Mechelen is door corona nog steeds geen actie ondernomen om het huis 
op te waarderen.

Huisvesting

Huisvesting wordt een centraal thema. Zowel voor cliënten als voor Oikonde. 


