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Corona was niet weg in 2021, maar wij waren wel terug!
Begeleiders werkten met beschermingsmateriaal weliswaar, maar verder was het bijna weer ‘business as
usual’. Huisbezoeken, dienstbezoeken, samen naar diverse andere hulp- en dienstverleners,... Op het eerste
zicht leek alles weer normaal. Er was zelfs een behoorlijke instroom van nieuwe cliënten met een budget dankzij
een inhaalbeweging van de Vlaamse Overheid.
Maar diezelfde begeleiders waren ook regelmatig afwezig. De quarantaine was schering en inslag, vooral via
de kinderen. Dus werd er weer thuis gewerkt. Er waren ook cliënten die supervoorzichtig bleven en liever geen
bezoek ontvingen. Dus werd er nog gewandeld of ge(beeld)beld. De gewone dingen des levens passeerden ook:
gewoon ziek zijn, een operatie, sportongevallen, nog een operatie, zwangere collega’s enz. Einde 2021 kwam alles bijeen en functioneerde Oikonde maar op halve kracht. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Harde keuzes
moesten gemaakt worden: wie kreeg nog een huisbezoek, wie werd alleen gebeld? De begeleiders vervingen
elkaar, de omkadering nam de permanentie over. Gelukkig bracht de kerstvakantie terug wat rust en in het
nieuwe jaar 2022 was iedereen weer present of vervangen.
In team Lier werd het echter stilaan te veel. De vele veranderingen die zij moesten hanteren liet sporen na.
Het team werkte tien jaar met een vaste ploeg en stilaan veranderde dat. De coördinator Klara werd ziek en is
uiteindelijk overleden. Begeleiders gingen op pensioen, vonden een andere uitdaging, werden langdurig ziek. Er
kwamen voortdurend nieuwe collega’s bij inclusief de coördinator. De persoonsvolgende financiering was nog
niet verteerd, de werkdruk werd groter. De nieuwe coördinator had haar handen vol. In volle corona-tijden van
een groep mensen een team maken, was niet evident. Een hulplijn werd ingeschakeld. Er wordt hard gewerkt en
een nieuwe drive komt stilaan op gang.
Het waren onmiskenbaar jaren met ups en downs en een uitdaging voor alle medewerkers. We kunnen echter
ook vaststellen dat we steeds opnieuw samen onze schouders er onder zetten en oplossingen blijven zoeken.
De ondersteuning van de vele personen met een beperking werd zo goed als mogelijk verdergezet. Andere
zaken bleven toch weer ‘on hold’. De vrijwilligerswerking bleef gedeeltelijk functioneren, maar alle groepsactiviteiten bleven verboden. Ons grote verbindingsfeest werd gepland en uitgesteld en dan weer gepland en
weer uitgesteld. Idem dito met een live personeelsvergadering of onze jaarlijkse Oikostap. Onze meerjarenplanning werd alweer een jaar opgeschoven. We gaan weten wat te doen in 2022 We hebben wat in te halen...

😉

Leen Quadflieg
Directeur
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Cliënten in cijfers

Aantal cliënten per regio
5

Cliënten 2021 (d.d. 31/12/2021)

166

De terugkeer naar de normale gang van zaken werd in 2021 duidelijk ingezet. De cijfers gingen weer richting
2019, pre-corona dus.
Lier

De klassieke huisbezoeken of dienstbezoeken werden nog regelmatig vervangen door een wandeling. Er werd
ook nog veel gebeld, al dan niet met beeld, omdat cliënten of begeleiders in quarantaine of isolatie waren.
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Telefonische hulpverleningsgesprekken:
Dit verlaagde van 35% in 2020 naar 16% in 2021.

Mobiel: Huisbezoeken.
Dit verhoogde van 50% naar 67%.

Vilvoorde

Subsidievormen per regio

67%

Ambulant: Een gesprek in één van onze kantoren.
Dit verhoogde van 4% in 2020 naar 5% in 2021.

Mechelen

2020: 48% van de cliënten werden in de regio Mechelen begeleid, 51% in Lier en 1% in Vilvoorde.
2021: 47% van de cliënten werden in de regio Mechelen begeleid, 52% in Lier en 1% in Vilvoorde.
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Andere: Cliënt en begeleider samen op verplaatsing.
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RTH: Daling van 265 cliënten naar 247 cliënten.
PVF: Stijging van 79 naar 90 cliënten met een persoonsvolgend budget.

Geslacht cliënt per regio

Aantal per leeftijdsgroep
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Vilvoorde

2020: We begeleidden 197 mannen (54%) en 169 vrouwen (46%). Totaal: 366 cliënten.
2021: We begeleidden 193 mannen (54%) en 163 vrouwen (46%). Totaal: 356 cliënten.
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Afscheid nemen van een cliënt

Experiment

aan zee

In 2021 hebben we helaas afscheid genomen van de cliënten Ali, Janeth, Serge en Nick. Dit
heeft niet alleen impact op hun naasten, maar ook op de begeleider die vaak jarenlang de
persoon heeft bijgestaan, ondersteund, begeleid.
Hoe gaat de begeleiding hiermee om? Wat doet dit met hem/haar? Waar vinden ze steun?
Wat kunnen ze nog betekenen voor het netwerk van de cliënten?

Linde en Tinne, twee begeleidsters van team Mechelen, zijn eind augustus naar zee geweest met twee
cliënten: Ann en Maria. De vrouwen hebben elkaar via Oikonde beter leren kennen en zijn ondertussen de
beste maatjes geworden. Ze wilden graag een weekendje naar zee, maar durfden de stap nog niet alleen te
zetten. Onder begeleiding zagen zij én hun netwerk het wel zitten. En zo geschiedde… onder de voorwaarde:
we proberen dit uit en loopt dit goed, dan is de volgende stap dat ze op reis kunnen gaan met ondersteuning
van een professionele reisbegeleiding.

Het reisverslag van Tinne
Linde en ik vergezelden Ann en Maria naar zee zoals in het liedje “Met de trein naar Oostende, tsjoeke tsjoeke
tuut”.
Deze dames bleken geen onbekenden voor elkaar, aangezien ze vroeger in dezelfde wijk woonden. We deden
enkele begeleidingsactiviteiten samen en ondertussen zijn het hechte vriendinnen geworden. Ze spreken ook
‘s avonds en in het weekend met elkaar af. Eind augustus zijn we, op hun vraag, twee dagen naar zee gegaan.
Het was voor Maria de eerste keer dat ze zonder haar zus op weekend ging. Ann had dit eerder al met een
vriendin gedaan. Aan zee hebben we de dames in hun kracht gezet door ze zelfstandig activiteiten te laten
doen (een terrasje, de winkelstraat ontdekken, wandelingen maken,...). Op regelmatige basis spraken we met
vier af om te evalueren hoe de uitstapjes gelopen waren. Het was een heel fijn weekend en op de trein naar
huis is er goed gedut. Voor de vriendinnen een geslaagd experiment vol nieuwe ervaringen en voor de begeleiders een unieke kans om de cliënten beter te leren kennen.

“Ik kende Maria al van vroeger
maar door ons weekend aan
zee zijn we nog betere vriendinnen geworden. Het was
leuk omdat onze begeleidsters
altijd in de buurt bleven en ons
hielpen waar nodig.”
- Ann -
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“Het weekend aan zee was
heel fijn, het was de eerste
keer dat ik zonder mijn zus
op uitstap ging en alles is vlot
verlopen. Hopelijk kunnen
we binnenkort wat verder en
langer op reis met een echte
organisatie.”
- Maria -

Enkele begeleiders hebben beschreven hoe zij dit beleefd hebben en hoe ze hiermee zijn
omgegaan.

Sarah
Op vrijdag 3 december 2021 overleed Serge na een ziekenhuisopname van een aantal weken. Ondanks het
feit dat hij op intensieve zorgen lag, was zijn toestand altijd redelijk stabiel gebleven. Zijn overlijden kwam dan
ook als een grote verrassing. Het was zijn zus die me op de hoogte bracht. Hoewel ik Serge nog maar een klein
jaar begeleidde, kwam het nieuws toch hard aan. In die korte periode hadden we samen immers heel wat meegemaakt, waardoor we snel een sterke band hadden ontwikkeld.
Wat voor mij het moeilijkste was, was dat ik – omwille van corona en alle bijhorende maatregelen en restricties – niet meer de kans heb gekregen om Serge, vóór zijn overlijden, te bezoeken in het ziekenhuis. Ik heb hem
niet meer gezien of gehoord, hoewel ik dat wel heb geprobeerd. Op het moment van Serges sterven en ook in
de dagen en weken daarna, heb ik vooral veel met zijn zus gebeld. Ik was blij dat ik haar een aantal dingen uit
handen kon en mocht nemen, en bijvoorbeeld het professioneel netwerk (familiehulp, bewindvoerder, psycholoog, huisdokter, vrijwilliger,…) rondom Serge op de hoogte kon brengen van zijn overlijden. Dat gaf de zus
niet alleen wat meer ademruimte, het was ook belangrijk voor mijn eigen verwerkingsproces. Daarnaast heb
ik veel gehad aan de gesprekken met Zoë en Tim, twee collega’s die Serge vroeger ook begeleid hebben.
De afscheidsdienst van Serge was mooi en sereen. En helemaal afgestemd op wie hij was. Bovenop zijn urne
prijkten een medaille en foto van hem als deelnemer aan de Dodendocht. Ook de verhalen, anekdotes en liedjes die werden gespeeld, waren erg herkenbaar en vertrouwd. Eén daarvan had hij zelfs een paar weken voordien nog aan mij laten horen, met de boodschap dat hij het fijn zou vinden, mocht dat ooit op zijn begrafenis
gedraaid worden. De dienst kan de spijt die ik voel omdat ik Serge niet meer heb kunnen bezoeken in het
ziekenhuis, niet compenseren. Maar het verzacht ze wel. En ik ben – hoe contradictorisch ook – vooral dankbaar voor de woelige maanden voorafgaand aan zijn overlijden. Niet omdat die leuk waren, maar omdat ik net
dáárdoor de kans heb gekregen een glimp op te vangen van de echte Serge. “De Serge van vroeger”, zoals zijn
zus zou zeggen. En potdekke, wat was dat ne schone, toffe mens! Een man met heel veel kwetsbaarheden,
maar ook ongelofelijk veel humor en diepgang…
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Cliëntbevraging
In de zomer van 2021 contacteerden we een 35-tal cliënten, willekeurig geselecteerd, met vier eenvoudige
open vragen over Oikonde:

9 Wat vind je goed aan Oikonde?
9 Wat vind je minder goed aan Oikonde, wat kunnen we verbeteren,
waar kunnen we van leren?
9 Hoeveel punten/sterren zou je Oikonde geven op 5?
9 Zou je Oikonde aanraden bij andere mensen?

Tim
Toen ik het nieuws kreeg dat Serge was overleden was er natuurlijk eerst verdriet. Samen met collega Sarah
naar de begrafenis gaan was nodig om het wat af te sluiten.
Ik heb niet meer kunnen doen dan bevestigen aan zijn zus dat ze zijn begrafenis heel goed had geregeld. Ze
had de juiste muziek gekozen. En na de ceremonie een knuffel.
Wat het voor mij persoonlijk wel moeilijker maakte was dat mijn oma in dezelfde zaal enkele weken daarvoor
was begraven.
Afscheid nemen van mensen, of dat nu cliënten zijn of niet, gebeurt altijd in stapjes.

Tinne

De cliënten werden telefonisch gecontacteerd tenzij de begeleider vooraf had aangegeven dat dit geen goede
methode was voor de cliënt in kwestie. Dit leidde tot enkele bevragingen per mail en tot enkele huisbezoeken.
Uiteindelijk werden 28 cliënten gehoord.

Wat hebben we van de cliënten geleerd?

1

Het overlijden van Janeth was zeer plots. De vele taken die ik nadien opgenomen heb (bij gebrek aan familie
in België) waren zeer intens. Ze had familie in Canada, Zwitserland, Italië, Engeland,... waarvan een deel met
elkaar geen contact meer had. Op dat moment ben je in een “rush” en is er weinig tijd voor emotie, nadien is
die emotie wel gekomen. Elke keer opnieuw dat slecht nieuws gesprek in het Engels.
Op het moment van de begrafenis was ik in principe in ziekteverlof door een gebroken elleboog, maar ik heb
toch nog zaken geregeld om alles goed te laten verlopen. De vriend van Janeth had een houvast nodig en
vroeg geregeld om langs te komen of mee te gaan naar bijvoorbeeld de afspraken bij de begrafenisondernemer, het leegmaken van het huis ,... Ook bij de contacten met de familie vroeg hij ondersteuning omdat hij geen
Engels sprak. Groeten ben ik alleen gaan doen omdat hij dit niet zag zitten.
De kennissen konden we bereiken via haar smartphone maar omdat hij hier niet mee kon werken vroeg hij ook
daarbij mijn ondersteuning. Ook vroeg hij om de muziek voor de begrafenis te kiezen, niet makkelijk. Je bent
nog altijd mens en op dat moment kan je moeilijk “nee” zeggen. Het was voor hem ook niet eenvoudig. En dan
de begrafenis zelf nog, zeer intens en ook daar zocht hij veel steun. Na de begrafenis bleven verschillende
familieleden mij contacteren wat ik zeker begrijp, maar waardoor het voor mij moeilijk af te sluiten was.
Gelukkig is dat wel gaan liggen. Misschien was mijn ziekteverlof een geluk bij een ongeluk om het gegeven
een plaats te kunnen geven. Ik ben blij dat ik dat nog voor haar heb kunnen doen maar het was zeker niet
eenvoudig.

Grote tevredenheid over de begeleiders!

☺ 6 personen geven Oikonde 4/5
☺ 7 personen geven Oikonde een 4,5/5
☺ 12 personen geven Oikonde een 5/5
☺ 2 personen geven Oikonde een 6/5
☺ Een laatste geeft 10/5

‘Oikonde’ is voor veel van de cliënten een abstract gegeven. Hun score is grotendeels een score voor de begeleiders waarmee ze ervaring hebben. Daarnaast zijn ook de ervaringen met teamcoördinatoren en directie
heel positief als er n.a.v. een klacht of een meningsverschil met een begeleider met één van hen een contact is
geweest.

2

Van waar die hoge score?

Vriendelijk, beleefd, behulpzaam, luisterend oor, een persoonlijke benadering die men bij andere welzijnsdiensten vaak mist,... zijn kwaliteiten die erg worden gewaardeerd.
Je kan eerlijk zijn tegen Oikonde. Als het bijvoorbeeld niet klikt met een begeleider kan je dat zeggen en
wordt er rekening mee gehouden.
De begeleiders van Oikonde zoeken steeds mee naar oplossingen en helpen waar kan. Op heel veel verschillende manieren: niet alleen goede babbels maar ook praktische hulp met administratie, met de computer, maar ook met vervoer. Je kan op Oikonde rekenen en dat is heel geruststellend.
Oikonde regelt dat je op uitstap kan, organiseert zelf al eens een activiteit,... vooral voor cliënten met een
beperkt netwerk blijkt dit een grote meerwaarde.
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Is er nog ruimte voor verbetering?

Drie punten kwamen bij verschillende mensen terug:

⚠ Sommige cliënten vinden dat de grens tussen ‘raad geven’ en ‘zich bemoeien‘ goed moet
bewaakt worden/blijven.

⚠ Wanneer cliënten begeleid worden door meer dan één begeleider tegelijk, kan het overleg tussen die begeleiders soms beter.

⚠ Na de coronapandemie wordt het tijd om terug activiteiten te organiseren: de

zomeruitstap, kleinere activiteiten. Er is ook een grote vraag om de kookgroep terug op
te starten want die werd heel erg gemist.

4

Daken werden vernieuwd en geïsoleerd, nieuwe ramen volgens de recentste normen werden geplaatst, de
gevels werden geïsoleerd en met crépi afgewerkt. De impact op de bewoners was groter dan we vooraf
inschatten. De emoties varieerden van dankbaarheid tot vervloeken van de werkmannen.

“Knap, mooi, cool.”

“Geen werkmannen te zien.”

Besluit
Rechtstreeks feedback vragen aan onze cliënten willen we als
goede gewoonte behouden!

“Fijn dat ik dit allemaal mag meemaken.”

“Er is een lek in het plafond”

“Het is warmer nu, ik merk echt wel het verschil.”

“Ze gebruiken mijn toilet!”
“Schandalig al die vuilnis.”

“Dat gepiep van de voordeur werkt op mijn zenuwen.”

Zou men Oikonde aanraden aan anderen?

Bij iedereen, zonder uitzondering, volmondig: JA

“Het alarm gaat alweer.”

Naast al deze besognes liet onze vrijwilligster weten dat ze omwille van privéredenen niet langer kon blijven!
Na 1,5 jaar konden we dus alweer op zoek. Dit was bijzonder jammer want we waren bijzonder tevreden over
haar. Maar zie ‘een sjanske’. Er was een match met een jonge vrouw voor onze zoektocht was begonnen. Zij
verhuisde naar de bovenste studio in maart. Onze bewoners hebben weer ‘een goede buur’ in huis.

VOOR

NA

Hoe nu verder? De concrete resultaten van de bevraging werden een eerste keer besproken op de personeelsvergadering van 29 maart 2022. Dit wordt nog verder opgevolgd in de beleidscel en de teams.

De huizen van Oikonde
Er bewoog heel wat op het huizenfront in Oikonde in 2021. Alhoewel... Er werd vooral veel tijd gestoken in de
voorbereiding van werken. De werken zelf worden uitgevoerd in 2022 en later.

Vilvoorde
De wet van Murphy sloeg toe! Verspreid over het jaar hadden we twee keer waterschade in diverse studio’s
en begin 2022 waren er problemen met boilers en douches. Gelukkig zijn we goed verzekerd, maar het was
soms een uitputtingsslag voor de betrokken medewerkers om alles geregeld te krijgen.
De stad Vilvoorde stimuleert verhuurders om woningen te isoleren en stelt een ‘benovatiecoach’ ter beschikking. Daar maakten we dankbaar gebruik van. Desondanks ging het niet van een leien dakje de afgelopen
jaren. Corona was niet de enige belemmerende factor. We leerden dat niet iedereen afspraken nakomt of
staat te springen om een grote werf te starten. Uiteindelijk vonden we toch een aannemer en een dakwerker
en werden contracten getekend. De uitvoering van de werken gebeurde echter pas in 2022, stipt na het
bouwverlof in januari.
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Mechelen
We contacteerden een binnenhuisarchitect om het gebouw in Mechelen de 21ste eeuw in te loodsen. Na
diverse gesprekken en voorstellen kwam een mooi plan tot stand. Maar het prijskaartje bleek hoog, te hoog.
Dus is er nog huiswerk en blijven we hopen dat eind 2022 de werken gestart kunnen worden. Corona en de
oorlog in Oekraïne veroorzaken bijkomende zorgen: prijzen worden niet of onder voorbehoud bezorgd,
leveringstermijnen zijn een uitdaging.

Lier
Aangezien het huidige huurhuis in de Sterrenstraat op een site staat die volledig ontruimd zal worden, moeten
we op zoek naar een andere plek. Ondertussen weten we dat er in de nieuwbouw op de site plaats is voor
een kantoorruimte. Het team van Lier ziet voldoende voordelen om mee in dat verhaal te stappen. Maar we
wachten in spanning op de volgende concrete stappen. We kregen voorlopige cijfers qua kostenraming. Wat
zal het nu effectief worden en willen/kunnen we dat betalen?
Timing? In 2022 wordt alles afgebroken (behalve ons huis) en gesaneerd. In 2023 zouden ze beginnen
bouwen.

2021 was een bijzonder jaar omdat de Vlaamse Overheid besliste om het budget van de hele legislatuur voor
personen met een beperking vervroegd in te zetten. Zo stroomden er nieuwe cliënten in, maar ook een aantal van onze RTH-cliënten kregen eindelijk het zo noodzakelijke budget. Het geeft terug ademruimte aan de
mensen en hun netwerk. Er kan meer ondersteuning via ons en anderen ingezet worden.
Bijvoorbeeld: gezinshulp, dagbesteding,…
Achter deze cijfers schuilen mensen met een zorgnood die via een budget hulp kunnen inkopen. Velen onder
hen hebben een budget dat voldoet. Een aantal blijft echter chronisch woekeren met de middelen die ze hebben. Is het systeem rechtvaardiger, beter geworden? Wat overduidelijk is, is dat er nog steeds lange wachtlijsten zijn met schrijnende situaties. Een samenleving moet keuzes maken met middelen die eindig zijn, maar...
Achter deze cijfers schuilen ook de mensen die via de budgetten betaald worden voor hun werk.
Secretariaatsmedewerkers, begeleiders, coördinatoren, een stafmedewerker, een financiële medewerker, een
directeur. We belandden samen in een nieuwe realiteit, afhankelijk worden van de cliënten voor de
tewerkstelling. Tot dusver verliep dit goed...

PVF 2017-2021

Personeel in cijfers

PVF oftewel persoonsvolgende financiering – al 5 jaar in voege.

Personeel 2021

Wat heeft het doembeeld van de persoonsvolgende financiering ons gebracht? In 2016 dachten we even dat
het een behoorlijke achteruitgang zou worden. Maar niets bleek minder waar. Een beeld in cijfers.

Er werkten 36 mensen voor Oikonde op 31/12/2021. De cijfers spreken voor zich.

Aantal cliënten begeleid gedurende
het jaar (in en uit samen)

Lee�ijd Personeel

Inzet aantal zorggebonden punten
op 31/12
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Het aantal cliënten is dus blijven stijgen, evenals het aantal punten dat ze bij ons inzetten.
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Cliënten met een persoonsvolgend budget: in- en uitstroom
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Er waren dus steeds meer instromers dan uitstromers.
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Geslacht
5

Na een lange zoektocht konden we eindelijk van start gaan met een nieuw cliëntregistratie systeem.
We zochten collega’s om samen met een medewerker van Liquid het programma gebruiksklaar te maken voor
Oikonde. Achter elk knopje dat we gebruiken moest immers de juiste, aangepaste formule komen.
Geen evidentie voor leken in de sociale sector maar we vonden de ideale kandidaten: Karen, Maaike en Ines.

Werkregime
9

Zij gaven het beste van zichzelf gedurende een jaar om dit klaar te krijgen. Ze kregen steun van een interne
denktank die adviezen kon geven. Er werd gewikt en gewogen, er waren discussies en eensgezindheid, aanpassingen die dan toch weer veranderd werden. Uiteindelijk zijn we volgens een perfecte timing in januari
2022 aan de slag kunnen gaan met een systeem dat helemaal op maat van de organisatie is gemaakt. Tot grote
tevredenheid van iedereen! We zijn het er unaniem over eens: “Wat een vooruitgang!”
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Oikonde vzw

Oikonde vzw

Maatschappelijke zetel

Afdeling Lier

Colomastraat 36, 2800 Mechelen
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Sterrenstraat 52, 2500 Lier

+32 15 42 16 24

info@oikonde.org

+32 3 488 56 83

www.oikonde.org

www.facebook.com/oikondemechelen
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