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Voorwoord

Ook in het jaar 2021 kregen we als organisatie te 
kampen met de gevolgen van het Covid-19 virus dat 
de wereld vanaf begin 2020 in zijn greep houdt. We 
werden opnieuw geconfronteerd met plannen die 
moesten worden herzien. Geplande activiteiten en 
evenementen werden geschrapt of waar mogelijk 
uitgesteld naar een latere datum. Maar we zagen ook 
hoe flexibel en veerkrachtig al onze medewerkers 
en cliënten zijn. In dialoog en samen met anderen 
slaagden we er in goede zorg te blijven bieden aan 
onze cliënten.

In een jaar waar we terug vaak dienden te schakelen in 
maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid, hebben 
we in 2021 onze werking verder uitgebouwd. In dit 
jaarverslag kan je hiervan een beknopt overzicht 
terugvinden.

Nieuws vanuit Reymeers vzw

Schaalvergroting 
In maart 2021 bakende de Vlaamse Regering 
referentieregio’s af om de intergemeentelijke en 
bovenlokale samenwerking in Vlaanderen beter 
te kunnen afstemmen en te laten verlopen. De 
afbakening van de referentieregio’s heeft een impact 
op de Eerstelijnszones en de regionale zorgzones. 

De hertekening maakt het echter voor een aantal 
initiatieven beschut wonen niet meer mogelijk 
hun lopende plannen m.b.t. de verplichtte 
schaalvergroting, die er diende te zijn tegen 
1.01.2022, te realiseren. Binnen het beleidsdomein 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is er tot op heden 
geen duidelijkheid hoe men wil omgaan met de 
referentieregio’s. En dus ook niet met de regiodeling 
die men als basis voor de schaalvergroting voor 
de initiatieven beschut wonen wenst te hanteren. 
Hierdoor kregen de initiatieven beschut wonen, die 
in de hertekening van de referentieregio’s in een 
andere zone terechtkomen, wat bij ons het geval 
is, uitstel tot 1.01.2023. We hopen hierrond snel 
duidelijkheid te ontvangen.



Een 1e voorontwerp m.b.t. de bouw van 12 
nieuwe studio’s werd opgemaakt.   

Met de bouw van deze studio’s wensen we de 
woon- en leefomstandigheden van de cliënten 
te verbeteren. We trachten verder in te zetten 
op een uitgebreid en gedifferentieerd aanbod 
individueel wonen, waarbij kwaliteitsvolle zorg 
geboden kan worden binnen een zorgcontinuüm 
met meer zorg op maat en meer individuele 
begeleiding.

Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) 
meet aspecten van kwaliteit van zorg in o.a. de 
initiatieven beschut wonen. Uit deze metingen 
kunnen zorgverleners, verwijzers, overheid, het 
brede publiek én de cliënt nuttige informatie halen. 

In 2021 namen we deel aan de meting ‘Begeleidings- 
plan’. Het zorgdossier van de cliënt omvat 
verschillende items die tijdens de begeleiding 
in het initiatief beschut wonen gehanteerd 
worden. Het begeleidingsplan is een wezenlijk 
onderdeel van dit dossier. Bij de indicator 
‘begeleidingsplan’ wordt gemeten in welke mate er 
een begeleidingsplan aanwezig is, of dit al dan niet 
concreet uitgewerkt is en of het begeleidingsplan 
gebruikt wordt als werkinstrument. M.a.w. is 
er een periodieke herziening en gebeuren er op 
regelmatige basis de nodige aanpassingen? 

De resultaten worden ter beschikking gesteld op 
de website www.zorgkwaliteit.be.

In 2020 bracht de Kunstacademie in Lede samen met 
vzw Reymeers het stuk “A Piece of Mind”. Refererend 
naar de vele chocolade die stiekem verdween tijdens 
de samenkomsten, werd in 2021 het werk ‘A Piece of 
Chocolate’ gedoopt. Dit leidde tot het maken van een 
telefooncel en een gedichtenbundel, verwijzend naar de 
voorbije periode waar de telefoon in allerlei vormen vaak 
de enige manier is geweest om met elkaar in verbinding te 
staan. De telefooncel biedt een plaats om elkaar te leren 
kennen en om contact te maken met anderen.

“A Piece of Chocolate…” 

Masterplan

VIKZ - ‘Begeleidingsplan in beschut wonen’ 

Feestende kleuren
Verslavende geur
Smeuïge warmte

Innerlijke rust
Blijvend gedrukt

Zachte bevestiging
In blok of stukgebroken

Jij vormt mijn liefdeslied
Verslindende kus

Jij bent er altijd voor mij
Troostend smelt je op mijn tong

Bitterzoete omarming 

Lieve

http://www.zorgkwaliteit.be.


Kerstactie – Radio Lede 

In december 2021 stelde Radio Lede tijdens de Leedse 
Sterdagen zijn mobiele studio op. Ze draaien er verzoekplaatjes 
en schenken de opbrengst ieder jaar aan een goed doel uit 
Lede. Dit jaar viel vzw Reymeers in de prijzen.  Dankzij heel 
wat sympathisanten konden we het mooie bedrag van 1.150€ 
in ontvangst nemen.

Een dikke merci aan Radio Lede!

Masterplan

Cijfergegevens

Initiatief beschut wonen

In 2021 kende het IBW een gemiddelde bezettingsgraad 
van 97%. 

Er werden 14 nieuwe opnames gerealiseerd en 
evenveel bewoners verlieten het initiatief, waarvan 
ongeveer de helft alleen ging wonen dankzij het 
aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappij. Een 
aantal cliënten ging samenwonen met hun partner. 
Het merendeel van de verwijzingen (64%) bij opname 
gebeurt vanuit het samenwerkend Psychiatrisch 
Centrum Ariadne te Lede. Ruim 33% van de bewoners 
kampt met schizofrenie of een andere psychotische 
stoornis, 9% heeft een stemmingsstoornis, 13% een 
persoonlijkheidsstoornis, bij 9% is er sprake van 
dubbeldiagnose (psychose en middelenmisbruik) en 
22% heeft een aan middelen gebonden stoornis. De 
gemiddelde verblijfsduur in beschut wonen bedraagt 
5,3 jaar. Er worden meer mannen (75%) dan vrouwen 
(25%) begeleid in beschut wonen.

Activering

In 2021 werden in totaal 71 cliënten begeleid. 
Er startten 20 nieuwe cliënten en 16 begeleidingen 
werden afgerond. De grootste doorverwijzers van 
de cliënten die instroomden, zijn het Psychiatrisch 
Centrum Ariadne (35%) en het initiatief beschut wonen 
(30%), gevolgd door GTB (20%) en de cliënt zelf (10%). 
Ruim 28% van de cliënten heeft een stemmingsstoornis, 
23% kampt met een aan middel gebonden stoornis en 
20% kampt met schizofrenie of een andere psychotische 
stoornis. De gemiddelde begeleidingsduur bedraagt 4 
jaar. Iets meer dan de helft van de cliënten zijn mannen 
(57%). 
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www.reymeers.be
Realisatie: Dienst Communicatie PLUS+ Broeders van Liefde 

V.U. : Koen Oosterlinck

Vzw Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Ariadne en het 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost-Vlaanderen.

Vzw Reymeers maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas 
(GGADS). Vanuit het Netwerk GG ADS neemt men deel aan zorgvernieuwingsprojecten met het oog op 
verdere vermaatschappelijking van de Geestelijke Gezondheidszorg.

VZW Reymeers
Reymeersstraat 13a 

9340 LEDE
053 80 87 46 

In de verschillende atelierwerkingen worden producten 
vervaardigd die je als particulier kan bestellen. 

Benieuwd?  
Neem dan eens een kijkje op de webshop www.reymeers.be  
en zie een aantal realisaties hier bijgevoegd. 

http://www.reymeers.be 
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