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Vzw Levensvreugde Verblijven is een vergunde zorgaanbieder die  

verbondenheid centraal stelt in de ondersteuning van personen met  

een beperking en hun sociaal netwerk.

Zorg in verbondenheid

Beste lezer,

In dit jaarverslag blikken wij graag met u terug op 
2019. Dat was op verschillende vlakken een jaar van 
“voorbereiding”, wat natuurlijk niet wil zeggen dat het 
een rustig jaar was.
Om een degelijke werking verder uit te bouwen, moet 
men over stevige fundamenten beschikken. Men vergeet 
soms dat een goede voorbereiding en het voorzien 
van de nodige grondstenen intensiever kan zijn dan de 
effectieve opstart. Hierbij een korte schets.
Op pedagogisch vlak worden we geconfronteerd met 
nieuwe soorten zorgvragen. We moeten onze werking 
kritisch bekijken en aanpassingen doorvoeren waar 
nodig. De uitdaging blijft om een gepast antwoord 
te geven op al deze vragen, maar ook blijvend oog te 
hebben voor kwalitatieve zorg. We hebben het afgelopen 
jaar vooral ingezet op het creëren van ruimtes waar de 
zorggebruikers tot rust kunnen komen. Ook het openen 
van een webstek vroeg onze aandacht en creativiteit.
Op vlak van infrastructuur hebben we grootse plannen. 
Samen met de raad van bestuur hebben we een masterplan 
opgemaakt waarin we elk gebouw op onze campus van 
een volledige make-over voorzien, beschreven in een 
planning. Het is echter niet gebleven bij het opstellen 
van het masterplan: voor verschillende projecten zijn we 
reeds gestart met de eerste uitvoeringsfase (de opmaak 
van een ontwerpplan).
Op financieel vlak zijn we ook niet bij de pakken 
blijven zitten. De overheid bespaart, en onze sector 
én onze voorziening draagt hiervan de gevolgen. De 
besparingsmaatregelen van minister Beke zijn zeer 
voelbaar. Toch blijven we niet passief toekijken; zo zetten 
we nog meer in op sociaal ondernemerschap.

Ook het gewone leven ging zijn gangetje het voorbije 
jaar. Ongeacht de veranderingen op beleidsniveau, werd 
er in de leef- en activiteitengroepen verder gewerkt aan 
de realisatie van onze missie. Elke dag opnieuw ging men 
op zoek naar een zinvolle en aangepaste ondersteuning 
voor elke zorggebruiker. De kwaliteit van leven van 
onze zorggebruikers blijft dan ook de prioriteit in onze 
dagelijkse werking.
Ook het sociaal netwerk mogen we niet vergeten. 
Voor hen is er ook wel wat gewijzigd, zoals de nieuwe 
wetgeving i.v.m. bewindvoering. We willen de komende 
jaren nog meer inzetten op zorg in verbondenheid. Voor 
2019 was dit zichtbaar tijdens de contactmomenten voor 
ouders, en bij het openen van een contactruimte.
Tot slot willen we andermaal onze waardering uitspreken 
naar alle medewerkers, vrijwilligers en iedereen die 
Levensvreugde Verblijven steunde. Het is dankzij hen dat 
we er elk jaar opnieuw in slagen om een kwaliteitsvolle 
werking te realiseren!

Veel leesplezier

Liesbeth Moens
Algemeen directeur
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Visietekst seksualiteit  
Bij de herziening van de visietekst seksualiteit werd de 
nadruk gelegd op het gegeven dat de seksuele ontwik-
keling een universeel proces is, dat onlosmakelijk deel 
uitmaakt van het mens-zijn. Dit proces is echter voor 
elkeen uniek en wordt bijgevolg door ieder op een eigen 
tempo ingevuld, wat voor diversiteit zorgt. Affectie, teder-
heid, intimiteit en seksualiteit zijn voor personen met een 
beperking dan ook even belangrijk als voor ieder ander 
mens. Het is onze taak als medewerker hun tempo te 
respecteren en open te staan voor diversiteit. 
De zorggebruiker staat centraal in Levensvreugde 
Verblijven vzw. Dit houdt in dat zijn of haar verwach-
tingen of behoeften het uitgangspunt voor onze zorg 
vormen, ook op seksueel gebied. We stellen een bege-
leidingsstijl voorop waarbij men niet overreageert, terwijl 
het evenmin de bedoeling is om – bijvoorbeeld uit hande-
lingsverlegenheid – helemaal niet te reageren. 
Wij willen als voorziening een visie uitschrijven die duide-
lijk weergeeft hoe wij, binnen onze voorziening, omgaan 
met seksualiteit. De afwezigheid van een gedragen beleid 
zet de deur namelijk open voor willekeur.
In de herwerkte visietekst vormt ‘het vlaggensysteem’ (cfr. 
Sensoa) een houvast. 
Dit vlaggensysteem werkt aan de hand van 6 criteria: 

In de vernieuwde visietekst zal je bij elk besproken item 
(vriendschap-verliefdheid, geaardheid, zelfbevrediging, 
zinnenprikkelend materiaal, anticonceptie en preventie 
seksueel overdraagbare aandoeningen, kinderwens-ou-
derschap, seksueel contact, hulpmiddelen en seksuele 
dienstverlening en problematisch seksueel grensover-
schrijdend gedrag), één of meerdere van deze criteria 
terugvinden. Zij vormen de leidraad.

MISSIE 
EN VISIE 

Visietekst ‘internet  
en sociale media’ 

Een visietekst die erbij kwam in 2019 was 
deze m.b.t. internet en sociale media. In 
deze visietekst vertrekken we vanuit de 
overtuiging dat iedereen recht heeft op 
toegang tot internet en sociale media. 
Dit geldt dus ook voor de zorggebruikers 
van Levensvreugde Verblijven. 

In de visietekst staan we stil bij de rechten van mensen 
met een beperking als het aankomt op toegang tot het 
internet en het tegengaan van “digitale uitsluiting”. Verder 
wordt ook het veiligheidsaspect in acht genomen. Digitale 
“media-wijsheid” is onontbeerlijk in het contact met het 
internet. Dit vraagt een kritische houding, wat niet voor 
elke zorggebruiker evident is. Nabijheid en begeleiding 
van de ondersteuners is dan ook van groot belang is. In 
de visietekst worden ook afspraken vastgelegd m.b.t. het 
gebruik van de gsm in de woon- en dagondersteuning.

Visietekst christelijke  
inspiratie en pastorale zorg 

In 2019 werd de visietekst “Christelijke 
inspiratie en pastorale zorg in Levens-
vreugde Verblijven” herzien. In deze 
visietekst wordt teruggeblikt naar 
de missie en wens van de stichters. 
De christelijke inspiratie resulteerde 
in vier kernpijlers: Eerbied voor de 
persoon in zijn eigenheid; De zorg-

gebruiker staat centraal; Niet kwantiteit maar kwaliteit; 
Engagement. Deze pijlers werden dan ook vertaald naar 
de kerncompetenties die van toepassing zijn op de mede-
werkers van Levensvreugde Verblijven. Er zijn op jaarbasis 
een aantal vaste vieringen: Vredesweek, Snoezelviering 
herfst, Advent, Kerstviering, Vasten, Pasen, Bedevaart en 
de Vakantieviering. In de visietekst wordt ten slotte ook 
verduidelijkt wat de rol is van de pastorale medewerkers 
en van de pastor.

GELIJKWAARDIGHEID 
Betrokken personen zijn even oud of van onge-
veer dezelfde ontwikkelingsleeftijd. Er is in geen 

geval sprake van een machtsverhouding.

VRIJWILLIGHEID
De zorggebruiker kiest er zelf voor. Hij is in 
staat om zijn mening kenbaar te maken en 

durft ‘neen’ zeggen. 

TOESTEMMING
 Beide personen willen seksueel gedrag stellen. 

ONTWIKKELING
Bepaald seksueel gedrag past bij de ontwikke-

lingsleeftijd van de zorggebruiker.

CONTEXT
Het seksueel gedrag van een zorggebruiker is 

gepast, bijvoorbeeld in de privacy van de eigen 
kamer. Er zijn geen anderen aanwezig. Anderen 
worden niet gestoord. Het is dus niet gepast in 
de werksfeer, bijvoorbeeld tijdens de dagon-

dersteuning.

ZELFRESPECT
De zorggebruiker heeft zicht op de gevolgen 
van het gedrag. Hij/zij neemt geen risico’s die 

schadelijke gevolgen kunnen hebben.  

webstek
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ZORG- 
VERNIEUWING 
Uitbreiding openingsuren MFC
“De Appelboom” was vroeger slechts 1 op de 2 week-
ends geopend. Deze weekends hingen samen met de 
zogenaamde “grote weekends” in de woonondersteu-
ning. In de vroegere jaren van het MFC (Multifunctioneel 
Centrum) was dit ruim voldoende, daar het merendeel 
van de zorggebruikers naar huis ging in het weekend. 
Slechts een handvol kinderen bleef om de 2 weken een 
weekend in het MFC. 
Deze situatie is echter gewijzigd. Sinds de vernieu-
wingen binnen het jeugdhulplandschap, met de komst 
van de “integrale jeugdhulp”, veranderde de doelgroep. 
Er kwamen meer kinderen met complexe zorgvragen, 
waarbij de opvoedingscontext het niet altijd toeliet in de 
weekends naar huis te gaan. 
Sinds enkele jaren werd er voor de kinderen die in de 
weekends niet naar huis konden, ondersteuning geboden 
binnen de woonondersteuning voor volwassenen. Gezien 
dit over steeds meer kinderen gaat, en deze kinderen ook 
steeds meer specifieke ondersteuning nodig hebben, lijkt 
dit op lange termijn niet haalbaar.

In 2019 ging een eerste fase in van de uitbreiding van de 
openingsuren. Het MFC is in het “kleine” weekend nu ook 
open op zaterdag. Op zondag is het MFC gesloten tot 16u. 
In een volgende fase zal het MFC ook elke zondag open 
zijn voor kinderen wier contextuele situatie het niet 
toelaat om naar huis te gaan.

Correctiefase 2
De Vlaamse regering wil in verschillende fasen correcties 
toebrengen aan de persoonsvolgende budgetten van de 
zorggebruikers. 
In de eerste fase werden de budgetten van de zorggebrui-
kers binnen Levensvreugde Verblijven licht verhoogd. Er 
werd namelijk vastgesteld dat Levensvreugde Verblijven 
te weinig personeelsmiddelen ontvangt in verhouding 
tot de zorgzwaarte van de zorggebruikers. Dit tekort is te 
wijten aan de personeelsstop in 1980, waarbij voorzie-
ningen niet meer de kans kregen om het personeel aan te 
werven waar ze eigenlijk recht op hadden.

Nu is het tijd voor de tweede fase. Hierbij wordt niet 
meer gekeken naar de middelen op voorzieningsniveau, 
maar wordt een vergelijking gemaakt van de zorgge-
bruikers over alle Vlaamse voorzieningen. Er werd dan 
een correctie over verschillende jaren uitgestippeld, 
met als doel een gelijk budget voor zorggebruikers met 
een gelijke zorgzwaarte. Met andere woorden: een zorg-
gebruiker binnen Levensvreugde Verblijven met een 
gemiddelde zorgzwaarte die 5 dagen per week naar 
de dagondersteuning komt, moet op termijn hetzelfde 
budget ontvangen als een zorggebruiker met dezelfde 
zorgzwaarte die 5 dagen per week naar een dagonder-
steuning binnen een andere voorziening gaat. Gezien de 
Vlaamse Overheid voor deze correctie geen bijkomende 
middelen voorziet, leidt de hele herverdeling ertoe dat 
het budget van bepaalde zorggebruikers gaat dalen en bij 
andere gaat stijgen.

Ongeacht de daling of stijging van het persoonsvolgend 
budget, verbindt Levensvreugde Verblijven er zich toe 
om dezelfde zorg en ondersteuning te continueren voor 
elke zorggebruiker. We bieden met andere woorden zorg-
garantie.
Gezien er ook besparingsmaatregelen werden aangekon-
digd door de Vlaamse Regering, zal deze correctiefase 
geen uitbreiding van personeel in onze voorziening met 
zich meebrengen.

Uitbreiding RTH
RTH (Rechtstreeks toegankelijke hulp) is bedoeld voor 
zorggebruikers met een vermoeden van handicap, die 
nog geen PVB-budget hebben maar wel nood hebben 
aan handicapspecifieke ondersteuning. Elk jaar krijgen zij 
8 punten die zij kunnen inzetten (in de dagondersteuning, 
voor kortopvang, voor begeleid werk,…).
We zijn in 2017 gestart met 16 punten RTH. Hiermee 
konden we slechts enkele zorggebruikers een aanbod 
bieden. In 2018 kwamen er echter enkele uitbreidingen, 
waardoor we in 2019 beschikten over 84.33 punten. Deze 
punten moesten volgens de richtlijnen ingezet worden 
voor dagondersteuning en kortdurende woonondersteu-
ning voor zowel minderjarigen als meerderjarigen.
Voor de dagondersteuning kozen we ervoor ons verder 
te engageren naar de zorggebruikers die we al in bege-
leiding hadden via RTH. Op die manier kwam er voor 
hen meer continuïteit in hun begeleidingsaanbod. Er 
kwamen ook zorggebruikers bij, waardoor we in totaal 15 
personen begeleid hebben via RTH-middelen.
In de woonondersteuning konden we met de uitbrei-
ding in RTH ook meerdere zorggebruikers een kortdu-
rende woonondersteuning (KWO) aanbieden. In 2019 
kwamen 32 zorggebruikers op kortverblijf voor in totaal 
306 nachten (meerderjarigen en minderjarigen).
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Projecten in de kijker 
De Ronde van Levensvreugde  

Van 19 maart tot 2 april vond in onze voorziening onze 
eigen Ronde van Vlaanderen plaats. Alles startte in onze 
polyvalente zaal. Daar hebben we met onze zorggebrui-
kers zoveel mogelijk kilometers bij elkaar gefietst (hoofd-
zakelijk op hometrainers). Op dinsdag 2 april was er dan 
de apotheose, met een bezoek van niemand minder dan 
Lucien Van Impe (onze laatste Tourwinnaar), en met de 
prijsuitreiking. 

ALGEMENE  
WERKING 

woonondersteuning

MANNEN

62
VROUWEN

44
LICHT

5
MATIG

66
ERNSTIG

35
GEM. LEEFTIJD

51,5

TOTAAL

106
MANNEN

26
VROUWEN

23
LICHT

4
MATIG

33
ERNSTIG

12
GEM. LEEFTIJD

39,3

TOTAAL

49

MFC

MANNEN

13
VROUWEN

5

GEM. LEEFTIJD

15,7

TOTAAL

18

dagondersteuning

LICHT

0
MATIG

12
ERNSTIG

6

RTH

MANNEN

21
VROUWEN

14

GEM. LEEFTIJD

27,5

TOTAAL

35

Radio Goeiendag op bezoek 

Op woensdag 27 maart kwamen Ingrid Daelman en Tom 
Bracke van de Aalsterse stadsradio Goeiendag langs voor 
het programma Iedereen Radio! Dit programma is geba-
seerd op het tv-programma Radio gaga. In elke aflevering 
komen mensen aan het woord die anders nooit de kans 
zouden hebben om op de radio te komen. De presenta-
toren brachten een mobiele radiostudio mee voor de 
opnames. In de feestzaal konden andere zorggebruikers 
en begeleiders meeluisteren via monitors. Een negental 
zorggebruikers mocht een babbeltje slaan met de presenta-
toren. Ze hadden het over het leven zoals het is op Levens-
vreugde Verblijven. Er werden leuke anekdotes verteld 
en er werd uitleg gegeven over de activiteiten hier op 
Levensvreugde. Ook het welbevinden van elkeen kwam 
ter sprake. De radiomakers wilden graag weten hoe elke 
zorggebruiker zich hier voelt, en wat zijn of haar wensen 
en dromen voor de toekomst zijn. 

9
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Acties Warmste Week

Tijdens De Warmste Week werden vele  acties georgani-
seerd ten voordele van Levensvreugde Verblijven.

Zo was er “Badminton 4 life” waarbij de 
Oudegemse badmintonclub naar goede 
gewoonte een volledig weekend activiteiten 
organiseerde. Dit ging van het verhuur van 
badmintonpleintjes, een spaghetti-avond, 
een ontbijt, verkoop van pannenkoeken en 
broodjes tot een karaokeavond! Dit bracht 
maar liefst 6000 euro op.

Jeugdhuis Jome uit Gijzegem organiseerde 
een heuse winterhappening. Op vrijdag 14 
december 2018 waren er in hun lokaal (en 
in een extra tent) naast dj-sets ook liveoptre-
dens van jonge groepen. 

De ouders van één van onze zorggebruikers 
bakten Pannenkoeken for life.

Studenten van het eerste jaar orthope-
dagogie van Hogeschool Gent maakten 
pompoensoep for life.

In Sint-Lievens-Houtem was er het warmste 
jaarmarktcafé.

Er was een Zoete Zondag en  
Platte Plotjes-Fuif.

Copaco steunde Levensvreugde Verblijven 
door het organiseren van een leuke 
kookavond. Men overhandigde daarna ook 
een mooie cheque. 

Er werden rosse centjes verzameld in het 
kader van De Warmste Week 

Er was ook de actie van basisschool De 
Nieuwe Arend uit Aalst. Kleuters en 
kinderen van de lagere school hebben in de 
klas koekjes en andere lekkere dingen klaar-
gemaakt. Die hebben ze na school verkocht 
aan ouders, grootouders, personeel, … 
Toen ze dit schooljaar beslisten om terug 
deel te nemen aan Music For Life, was het 
meteen duidelijk dat ze een doel uit de buurt 
zouden kiezen. De kinderen hebben hun 
stem kunnen uitbrengen via de leerlingen-
raad, en hun voorkeur ging uit naar Levens-
vreugde Verblijven. Zowel het personeel als 
de kinderen kennen immers een aantal van 
onze zorggebruikers. 
 

Ook het subsidieadviesbureau Mint uit 
Roeselare, met vestigingen in Sint-Mar-
tens-Latem en Zaventem, zette zich in voor 
Levensvreugde Verblijven. Zorgen de mede-
werkers van Mint normaal gezien voor bege-
leiding en ondersteuning bij het verkrijgen 
en beheren van regionale, nationale en 
Europese subsidies, dan maakten ze in hun 
3 vestigingen eind vorig jaar massaal verse 
chocolademousse. Ze verkochten die o.m. 
aan naburige bedrijven.
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KWALITEIT

Kwaliteitsplanning 2020

1. Oprichten leefgroep voor  
jongvolwassenen 

2. Transitie PVF minderjarigen  
voorbereiden

3. Opvolging resultaten evaluatie vernieuwde 
werking dagondersteuning 

4. Sociaal ondernemerschap  

5. Communicatie met ouders optimaliseren 

6. Contactruimte voor het sociale netwerk 
inrichten 

7. Multimedia: creëren van internethoek  
+ Wifi-accespoints 

8. Bepalen van woon- en leefkost

9. Herwerken aankoopprocedure
 

 

10. Digitaliseren verlofaanvragen / Verkennen 
nieuw loonpakket 

11. GPDR verder uitwerken 

12. Toepassen sociale wetgeving 

 

13. Opstellen masterplan 

14. Procedure ondersteuning  
van medewerkers herzien

 

15. Procedure VTO herzien

Actiepunten 2019

1. Jongerenproject

2. Optimalisatie communicatie  
met sociaal netwerk

3. Uurroosteroptimalisatie

4. PVF Minderjarigen

5. Dag van de Zorg

6. Geïntegreerd werken en ondernemen.

Zorginspectie 2019
Aangekondigd bezoek in juni 2019

Opvolging van de vaststellingen i.v.m. de thematische 
inspectie rond vrijheidsbeperkende maatregelen die 
in 2018 plaatsvond. Het betreft vaststellingen van een 
inspectie uitgevoerd in leefgroep de Appelboom. Besluit 
inspectierapport: De tekorten zijn binnen de gestelde tijds-
limiet weggewerkt, en er werden geen nieuwe tekorten 
vastgesteld. 

Onaangekondigde inspectie 
 algemene werking in juli 2019

Er werd gefocust op de volwassenwerking, die bestaat uit 
8 leefgroepen, waarbinnen de 3 leefgroepen in blok blauw 
werden bezocht. Besluit inspectierapport: Er werden geen 
tekorten vastgesteld. Er werd 1 aandachtspunt geformu-
leerd: de infrastructuur in blok blauw is verouderd. 

PERSONEELSLEDEN

171
MANNEN

17
VROUWEN

154
FTE

136
CONTRACT 

ONBEPAALDE DUUR

94,85 %

- 35 JAAR

63 
35 - 44 JAAR

31 
45 - 49 JAAR

19 
50 - 54 JAAR

18 
+55 JAAR

40 

Landingsbaan 
20% minder werken
aanvragen 2018: 9

Tijdskrediet 
100% schorsing
aanvragen 2018: 0

Tijdskrediet 
50% schorsing
aanvragen 2018: 8

Tijdskrediet 
20% schorsing
aanvragen 2018: 4

Ouderschapsverlof 
100% schorsing
aanvragen 2018: 5

Ouderschapsverlof 
50% schorsing
aanvragen 2018: 2

Ouderschapsverlof 
20% schorsing
aanvragen 2018: 10

begeleiders 111
logistiek 28
administratie 11
hoofdbegeleiders 5 
pedagogische dienst 4 
medische dienst 3 
sociale dienst 2
kinesisten 1
psychiater 1
ergotherapeut 1
coördinatoren & directie 4
Deze aantallen zijn hoofden, geen fulltime equivalenten

MEDEWERKERS
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Dag iedereen 

Graag neem ik jullie even mee op mijn parcours. 
Ondertussen werk ik 2.5 jaar in Levensvreugde 
Verblijven vzw en kreeg ik de kans om zowel binnen 
verschillende blokken als binnen verschillende functies 
heel wat ervaring op te doen. 
In de zomer van 2017 studeerde ik af als klinisch psycho-
loge aan de universiteit van Gent. Ik woonde toen 
reeds samen met mijn vriend en wou zo snel mogelijk 
aan de slag gaan. Als pas afgestuurde is het vaak niet 
eenvoudig om werk te vinden binnen de eigen afstu-
deerrichting. Ik waagde het er dus op om ook te sollici-
teren voor vacatures als opvoedster/begeleidster. 
Even later werd ik door Levensvreugde uitgenodigd 
en kreeg ik de mogelijkheid om in september 2017 
te starten in een vervangingscontract als begeleidster 
binnen blok oranje. Het was mijn eerste ervaring, 
zowel op werkgebied alsook met de doelgroep. Ik 
werd er goed opgevangen en leerde er al snel heel 
wat bij. De omgang met de zorggebruikers beviel 
mij goed, en ook de doelgroep begon mij meer en 
meer aan te spreken. Ik deed het werk als begeleid-
ster enorm graag en haalde er ook veel voldoening 
uit. Ik nam deze kans dan ook met beide handen aan. 
Enkele maanden gingen voorbij en ik kon mijn erva-
ring verder uitbreiden. Ook ging ik enkele weken naar 
blok blauw, waardoor ik ook daar de leefgroepen beter 
leerde kennen. 
In  juni 2018 kreeg ik de kans om binnen de staf de 
vervanging van Marion Boom (sociale dienst) te doen. 
Dit was voor mij een grote sprong. Na enkele nachtjes 
slapen besloot ik om dit een kans te geven. Ik werd er 
ondergedompeld in de wereld van PVF, RTH, IDO’s, 
KWO, aanmeldingen, … en leerde een heel andere 
kant van de zorg en van Levensvreugde kennen. Ook 
hier werd ik goed opgevangen, waardoor ik mij ook 
binnen dit team snel thuis voelde.
In het voorjaar van 2019 ging ik terug naar blok blauw, 
maar dit keer als hoofdbegeleidster (als collega van An 
De Wilde). Ik leerde er puzzelen met uurroosters en 
creatief nadenken over oplossingen. Opnieuw deed 

ik heel wat ervaringen op en kon ik alles vanuit een 
ander perspectief bekijken. 
Na enige tijd  van vervangingen binnen verschil-
lende functies, begon ik echter te verlangen naar 
een vast stekje. In combinatie met mijn andere job 
als kinderpsycholoog in Geraardsbergen, wou ik mij 
binnen Levensvreugde graag meer oriënteren richting 
jongere zorggebruikers. Ik combineerde steeds beide 
jobs, maar kon tot op dat moment weinig zaken over-
brengen van de ene naar de andere job. Dit kunnen 
doen, zou voor mij een echte meerwaarde betekenen.
Met de verschuivingen binnen de staf kreeg ik het 
aanbod om de pedagogische dienst van de Appel-
boom te vertegenwoordigen, in combinatie met een 
takenpakket binnen de sociale dienst. Dit kwam voor 
mij op het ideale moment, waardoor ik geen seconde 
heb getwijfeld om deze uitdaging aan te gaan. De 
overdracht die ik nu kan doen tussen mijn beide jobs, 
vormt een echte meerwaarde voor mezelf.  Ook het 
contact met de kinderen uit de Appelboom vind ik 
geweldig. 
Momenteel ben ik dus doorgaans terug te vinden in 
de Appelboom. De ervaring die ik de voorbije jaren 
heb opgedaan vanuit verschillende functies, komt 
nog steeds dagelijks van pas; ik ben dan ook enorm 
blij dat ik deze verder met mij kan meedragen. Ook 
gaf iedereen mij steeds de nodige tijd en kansen om 
binnen elke functie te groeien, waar ik enorm dank-
baar voor ben. 
Dit was voorlopig mijn parcours binnen Levens-
vreugde. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar 
ik heb er alleszins enorm veel zin in! 

Getuigenis van medewerker

Groetjes 
Charlotte

Investeringen 
Belangrijkste investeringsprojecten van 2019: 
 

Vernieuwing blok wit
In 2019 werden de eerste stappen gezet voor de vernieu-
wing van blok wit. Het zijgebouw zal vervangen worden 
door een nieuwbouw, waarbij de gelijkvloerse verdie-
ping volledig in het teken zal staan van industrieel werk. 
Industrieel werk is een atelier binnen de dagondersteu-
ning; zorggebruikers kunnen er onder begeleiding taken 
uitvoeren in opdracht van een lokale organisatie of 
bedrijf. Dit kan gaan van het vouwen van handdoeken 
voor een fitnesszaak tot het uitsorteren van oude cd’s 
voor een afvalverwerkingsbedrijf. 
Op de eerste verdieping zullen woonstudio’s komen, 
voorzien van alle comfort, waar zorggebruikers semi-zelf-
standig kunnen wonen. 

INVESTERINGEN 
EN TOEKOMST 

Buitengewone werkplek  
in de stad

Gezien we al jarenlang samenwerken met diverse werk-
plekken waar zorggebruikers aan begeleid werk doen, 
leek het ons tijd om zelf ook een plek te creëren waar 
zorggebruikers aan begeleid werk kunnen doen.
We willen in Aalst een gezellige ontmoetingsplek creëren 
waar mensen met een beperking instaan voor de bedie-
ning. Door een leuke bar in het centrum van Aalst te 
openen, kunnen we tonen dat mensen met een beperking 
heel wat te bieden hebben. Een zaak opstarten in Aalst 
zelf, zal ook de mogelijkheid geven om de artikelen uit 
onze geschenkboetiek “Het Uniek Kadoo” aan te bieden 
aan een groter publiek. De realisatie van dit project zal 
plaatsvinden in 2021.

PVF minderjarigen
De komende jaren staat ook voor de minderjarigen een 
omschakeling naar “persoonsvolgende financiering” op 
til. Rond de modaliteiten en concrete timing is tot op 
heden nog geen duidelijkheid, maar dat er een grote 
hervorming van de jeugdzorg komt, is wel zeker. Ook 
MFC De Appelboom zal deze hervorming ondergaan. 
Wat de concrete gevolgen hiervan zullen zijn op hun 
werking en organisatie, zal in de toekomst blijken.

Masterplan
Gezien de verouderde infrastructuur van sommige afde-
lingen binnen onze organisatie werd er een masterplan 
opgesteld, waarbij de vernieuwingen die de komende 
jaren zullen worden uitgevoerd worden opgelijst. Het 
eerstvolgende grote project zal de totaalrenovatie van 
blok blauw zijn. Daar komen nieuwe leefgroepen, slaap-
kamers, sanitair en therapeutische lokalen. Ook het 
onthaal zal er in de toekomst helemaal anders uitzien. Dit 
alles is nodig om aan onze zorggebruikers het comfort en 
de kwaliteit te bieden die ze verdienen.

€ 625.934
Vernieuwing keuken 
woonondersteuning 

€ 162.008
Renovatie daken 

€ 105.467
Uitbreiding leefgroep  
de Hazelaar

€ 48.861
Aankoop liftbus 

€ 33.644 
Vernieuwing verwarmings-
ketel en boiler blok blauw 

€ 1.147.867 
Totaal investeringsbedrag 



16

LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN VZW 
JAARVERSLAG 2019


