
Het initiatief beschut wonen vzw Reymeers levert samen met het activiteiten- en ontmoetingscentrum 
een actieve bijdrage in het rehabilitatie- en herstelproces van volwassenen en ouderen die te kampen 
hebben met ernstige en langdurige psychiatrische problemen. In samenwerking met het mobiel team en 
psychiatrische thuiszorg Lotus wensen we zorg op maat aan te bieden in de lokale gemeenschap.

In 2013 werd er in de verschillende teams nagedacht over de begeleidingsmethodiek rond herstel. De 
behoefte om ons hierin verder te verdiepen kwam sterk naar voor. Vanuit deze nood namen 4 team-
leden deel aan de basisopleiding Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). SRH ondersteunt 
mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces. Het is de bedoeling cliënten 
te ondersteunen door onder andere het versterken van eigen kracht en van sociale netwerken en door 
te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. In 2014 wensen we de verschillende teams 
onder te dompelen in deze begeleidingsmethodiek.

In het kader van de verdere vermaatschappelijking van zorg dienden we eind 2013 een vergunnings-
aanvraag in bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor de uitbreiding van 19 plaatsen beschut 
wonen. Het samenwerkend Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods is bereid hiervoor 6 t (d) plaatsen af 
te bouwen. Bij goedkeuring van de aanvraag zal IBW Reymeers beschikken over 62 erkende plaatsen.

Eind 2013 traden we toe tot het netwerk geestelijke gezondheid Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas met 
als hoofddoel verder te evolueren naar een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. 
22 partners ondertekenden een samenwerkingsakkoord om binnen het werkingsgebied Aalst – Dender-
monde – Sint-Niklaas de basisfilosofie van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg uit te  
dragen. Binnen een termijn van 2 jaar wil het netwerk zoveel mogelijk actoren van zowel binnen als bui-
ten de sector van de geestelijke gezondheidszorg betrekken bij de uitwerking van dit zorgvernieuwings-
project. In september startte de netwerkcoördinator en in 2014 worden er werkgroepen samengesteld 
voor de uitbouw van de 5 functies zoals omschreven in de Gids ‘Naar een betere geestelijke  
gezondheidszorg’. De vijf functies zijn (1) activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ,  
vroegdetectie, screening en behandeling, (2) ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute  
als chronische psychiatrische problemen, (3) rehabilitatieteams voor herstel en sociale inclusie, (4)  
intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychiatrische problemen  
waarvoor opname noodzakelijk is en (5) specifieke woonvormen waarin aangepaste zorg kan geboden 
worden. Vanuit vzw Reymeers zijn we actief betrokken in het netwerkcomité en zal er aan de werkgroe-
pen 2, 3 en 5 deelgenomen worden.

Verder wensen wij U met dit jaarverslag een beeld te geven van wat er zich het afgelopen jaar afspeel-
de binnen de verschillende werkingen.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Jaarverslag 2013

REYMEERS



Initiatief Beschut Wonen

Beschut wonen richt zich op volwassenen en ouderen die er omwille van hun psychiatrische problema-
tiek (tijdelijk) niet in slagen om zelfstandig te wonen en zich te handhaven in de maatschappij. Het 
zijn mensen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling of permanente residentiële omkadering nodig 
hebben. Het gaat om personen die reeds in contact kwamen met één of andere vorm van psychische 
hulpverlening en extra hulp willen om weer een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen met  
ondersteuning van een vertrouwde hulpverlener.

Cijfergegevens 2013

Reymeers vzw beschikt voor haar werking beschut wonen over 8 groepswoningen, 1 zorghuis en  
10 studio’s beschut wonen plus, verspreid over Lede en Aalst.

Beschut wonen kende in 2013 een gemiddelde bezettingsgraad van 99,54%.

In 2013 bedroeg het aantal aanmeldingen 64; voor 26 personen werd de intakeprocedure opgestart.  
Er werden 11 nieuwe opnames gerealiseerd en 11 bewoners verlieten het project definitief. 
Het merendeel van de verwijzingen gebeurde vanuit het samenwerkend PC ZNG. 

Ruim 32% van de bewoners kampt met schizofrenie of een andere psychotische stoornis, 26% heeft 
een stemmingsstoornis, 21% van de bewoners heeft een aan middelen gebonden stoornis en 16% een 
persoonlijkheidsstoornis.

De meeste bewoners zitten in de leeftijdscategorie 55-64 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie  
45–54 jaar. Er zijn meer mannen (67%) dan vrouwen (33%) in beschut wonen. De gemiddelde  
verblijfsduur bedraagt 6 jaar.

Personeel

Eind 2013 bestond de personeelsequipe van beschut wonen uit volgende voltijdse equivalenten:

Normpersoneel beschut wonen 6 VTE

Netwerkvorming PC ZNG 1,40 VTE

Het begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat, naast de coördinator, uit psychiatrisch 
verpleegkundigen, ergotherapeuten,…  Zij worden ondersteund door een superviserend geneesheer.



Activiteitencentrum Sava / Ontmoetingscentrum ‘t Evenwicht

Reymeers vzw beschikt over een laagdrempelig activiteitencentrum te Lede voor mensen met gestabi-
liseerde langdurige psychiatrische problemen die omwille van sociale en/of psychische problemen de 
gewone arbeidssituatie (nog) niet aankunnen. In een veilige en steunende omgeving kunnen mensen 
op vrijwillige basis deelnemen aan een arbeidsmatige activiteit en zo een zinvolle dagbesteding en een 
vast dagritme ontwikkelen. Het activiteitencentrum biedt een ruim keuzeaanbod op vlak van arbeidszorg: 
strijkatelier, semi-industrieel werk, houtatelier, stik- en verstelwerk, crea-atelier,…

In oktober 2013 vierde het ontmoetingscentrum ’t Evenwicht zijn 1e verjaardag. Na 1 jaar kunnen we 
stellen dat we de vooropgestelde doelstelling bereikt hebben. ’t Evenwicht is uitgegroeid tot een warme 
ontmoetingsplaats waar mensen vrijblijvend binnen en buiten kunnen wandelen, kunnen deelnemen 
aan de georganiseerde activiteiten, een babbeltje kunnen slaan,…. In 2014 wensen we onze deuren 
open te zetten voor familie, vrienden, kennissen,… 

Zowel het activiteiten- als het ontmoetingscentrum zouden niet werken zonder de inzet van de vele 
arbeidszorgmedewerkers die er dag na dag de werking mee helpen ondersteunen.

Cijfergegevens Activiteitencentrum 2013 

In 2013 werden in het totaal 63 mensen begeleid in het activiteitencentrum. Voor het merendeel van de 
personen die zich in 2013 aanmeldden (n=52), werd de intakeprocedure opgestart (n=36). Er startten  
21 nieuwe cliënten in het activiteitencentrum en 20 cliënten verlieten het activiteitencentrum definitief. 

Het merendeel van de verwijzingen gebeurde vanuit het initiatief beschut wonen (30%), vanuit het 
psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods te Lede (28%) en vanuit GTB (23%). GTB biedt gespecialiseerde 
trajectbegeleiding en -bepaling aan aan personen met een arbeidshandicap.

Ruim 30% van de cliënten kampt met schizofrenie of een andere psychotische stoornis, 33% heeft  
een stemmingsstoornis, 14% van de cliënten heeft een aan middelen gebonden stoornis en  
9% een persoonlijkheidsstoornis.

De meeste cliënten zitten in de leeftijdscategorie 45-54 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie  
55-64 jaar. Er komen meer mannen (60%) dan vrouwen (40%) naar het activiteitencentrum.  
Gemiddeld bedraagt de activeringsduur 4,5 jaar.

Personeel

Eind 2013 bestond de personeelsequipe van het activiteiten- en ontmoetingscentrum uit volgende  
voltijdse equivalenten:
 

Normpersoneel activering 1,25 VTE

Sociale Maribel 1 VTE

Netwerkvorming PC ZNG 1,47 VTE

Het begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat, naast de coördinator, uit een ergothe-
rapeut, een sociaal werker, een orthopedagoge en een opvoedster. 
Zij worden ondersteund door een superviserend geneesheer.



Mobiel Team / Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Lotus

Het mobiel team richt zich tot volwassenen en ouderen met ernstige, langdurende psychiatrische 
stoornissen, gepaard gaande met beperkingen op meerdere levensgebieden. De cliënten zijn langdurig 
zorgafhankelijk binnen de geestelijke gezondheidszorg en hebben nood aan begeleiding om zich te  
kunnen handhaven in de thuissituatie. 

In 2013 werd er verder gewerkt aan de integratie van het mobiel team in het psychiatrische thuiszorg-
team Lotus. Hieronder vindt u een aantal werkinggegevens van beide teams.

Cijfergegevens 2013 Mobiel Team

In 2013 werden 15 begeleidingen opgestart en werden 14 begeleidingen afgerond. Het aantal aanmel-
dingen bedroeg 61; voor 46 personen werd de intakeprocedure opgestart. Het merendeel van de verwij-
zingen gebeurde vanuit het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods (27%), vanuit de paaz-diensten regio 
Aalst (20%), vanuit het initiatief beschut wonen (13%) en vanuit de huisartsen (13%).

31% van de cliënten heeft een stemmingsstoornis, 25% van de cliënten heeft een persoonlijkheidsstoor-
nis, 19% kampt met schizofrenie of een andere psychotische stoornis en 11% heeft een aan middelen 
gebonden stoornis.

De meeste cliënten zitten in de leeftijdscategorie 55-64 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 45-54 
jaar. Er zijn meer mannen (58%) dan vrouwen (42%) in begeleiding.

Cijfergegevens 2013 Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Lotus

In 2013 werden in totaal 235 cliënten bereikt, waarvan 63% vrouwen en 37% mannen. PZT Lotus 
ontving in 2013 130 aanmeldingen. De grootste verwijzers binnen de ggz zijn de paaz-afdelingen, de 
psychiatrische centra en het mobiel team. Buiten de ggz zijn het de cliënten zelf die de nodige stappen 
zetten, gevolgd door de mutualiteiten, het CAW en de mantelzorgers.

31% van de cliënten heeft een stemmingsstoornis, 21% kampt met schizofrenie of een andere  
psychotische stoornis en 19% van de cliënten heeft een persoonlijkheidsstoornis. 

De hulpverlening richt zich voornamelijk op sociaal-emotionele ondersteuning, opvolgen van de  
behandeling, activering, adviesverlening en coaching.

Personeel

Eind 2013 bestond de personeelsequipe van PZT Lotus en het mobiel team uit volgende voltijdse  
equivalenten:

FOD personeel 1,66 VTE netwerk Lotus

Mini Sociaal Akkoord 0,75 VTE netwerk Lotus

Netwerkvorming partners pzt Lotus 0,20 VTE

Sociale Maribel vzw Reymeers 0,5 VTE

Netwerkvorming PC ZNG 1,8 VTE

Het begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en wordt ondersteund door een coördinator  
en een superviserend geneesheer.
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