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Het initiatief beschut wonen draagt, samen met het
activiteiten- en ontmoetingscentrum, een actieve
bijdrage in het rehabilitatie- en herstelproces van
volwassenen en ouderen die te kampen hebben met
een psychische kwetsbaarheid. We wensen zorg op
maat aan te bieden in de lokale gemeenschap.

Initiatief beschut wonen

Voorwoord
Met het gedicht van Lieve Ghyselen wil ik het jaarverslag van 2019 inzetten.
Een jaar waarin we heel wat initiatieven opgestart en gerealiseerd hebben in kader van
re-integratie en herstel binnen een klimaat van vermaatschappelijking van zorg. En dit naast een
jaar van vernieuwingen en uitdagingen vanuit de Vlaamse Overheid. Dank aan alle personeelsleden, cliënten, vrijwilligers,… die hun steentje bijgedragen hebben aan de verderzetting van de goede werking binnen vzw Reymeers.

In 2019 kende het IBW een gemiddelde bezettingsgraad van 94%.

Activering

Er werden 21 nieuwe opnames gerealiseerd en 23
bewoners verlieten het initiatief, waarvan ongeveer
43% al dan niet via sociale huisvesting alleen ging
wonen, 8% ging samenwonen met hun partner,
13% terug bij de ouders introk en 26% terug werd
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het
merendeel van de verwijzingen (70%) bij opname
gebeurt vanuit het samenwerkend Psychiatrisch
Centrum Ariadne te Lede.

In 2019 werden in totaal 68 cliënten begeleid. Er
startten 15 nieuwe cliënten en 19 begeleidingen
werden afgerond. De grootste doorverwijzers zijn het
initiatief beschut wonen en de cliënt zelf die zijn weg
naar ons vindt. Ruim 39% van de cliënten heeft een
stemmingsstoornis en 20% kampt met schizofrenie
of een andere psychotische stoornis. De gemiddelde
begeleidingsduur bedraagt 5 jaar.

Ruim 31% van de bewoners kampt met schizofrenie
of een andere psychotische stoornis, 17% heeft een
stemmingsstoornis, 17% een persoonlijkheidsstoornis,
bij 13% is er sprake van dubbeldiagnose (psychose en
middelenmisbruik) en 9% heeft een aan middelen
gebonden stoornis. De gemiddelde verblijfsduur in
beschut wonen bedraagt 5,8 jaar. Er zijn meer mannen
(69%) dan vrouwen (31%).

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.
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Nieuws vanuit Reymeers vzw
Tentoonstelling ‘Recht in Kunst’
Voor de tentoonstelling ‘Recht op Kunst’, reeds de
2de editie, werd een samenwerking opgezet tussen
enerzijds de magistraten van de Rechtbank van eerste
aanleg van Gent en anderzijds tussen atelierwerkingen
met een link naar diverse Oost-Vlaamse psychiatrische
ziekenhuizen, academies van deeltijds kunstonderwijs
en vzw PsycArt.
Opzet van deze editie was dat geschonken voorwerpen,
uitgekozen door magistraten, verspreid werden om
bewerkt te worden tot kunstwerken. Het voorwerp stond
volgens hen symbool voor de balans of het evenwicht
in hun leven. De kunstenaars die ervoor aangesproken
werden, werden verondersteld een ‘beeldend antwoord’
te kunnen geven op het interpreteren van een ‘gekregen
object’.
PsycArt vzw wil met dit project in de eerste plaats het
creatieve talent in de kijker plaatsen van zij die als
kunstenaar naar buiten willen komen, naast al dan
niet de wens om ook hun kwetsbaarheid daarbij te
laten zien. Kwetsbaar in hun sterkte als kunstenaar.
Vanuit vzw Reymeers, in samenwerking met het PC
Ariadne, namen verscheidene kunstenaars hieraan
deel. Dinsdag 21 mei 2019 was de openingsavond van
de tentoonstelling’ Recht in Kunst’, waar we de werken
konden bewonderen.

Theatervoorstelling ‘A Piece Of Mind’

VIP² - Pilootmeting ‘Begeleidingsplan in beschut wonen’

In 2019 kregen we de kans om samen te werken met de
Kunstacademie voor muziek, woord en beeld te Lede. Aanvankelijk
was het aftoetsen welk project gerealiseerd zou worden maar
stilletjes aan kreeg het project meer en meer vorm. Uiteindelijk
resulteerde de samenwerking in een kleine theatervoorstelling
die twee maal opgevoerd werd en waar iedere bezoeker volop van
genoot. De affiche die gemaakt werd, kwam voort uit het project
‘Recht in Kunst’.

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit
van zorg. Men kan zelf kiezen of en welke indicatoren we meten. Met de indicatoren wil
de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in kaart brengen en

“ Een stukje kwaliteit meten
verbeteren. Binnen de sector van de initiatieven beschut wonen deed Zorgnet-Icuro een
oproep om deel te nemen aan de pilootmeting ‘Begeleidingsplan in beschut wonen’,
een mogelijke indicator om te meten in de toekomst. Zeven initiatieven beschut wonen,
waaronder vzw Reymeers, namen in 2019 deel aan deze pilootmeting. Na een aantal kleine
aanpassingen, de bekrachtiging door het bureau van VIP²-GGZ is deze indicator klaar om
geïmplementeerd te worden door alle initiatieven beschut wonen.

De Recovery Oriented Practices Index Revised (ROPI_R)
De ROPI-R is een instrument om vast te stellen waar
een afdeling/organisatie staat op het gebied van
herstelondersteunende zorg en wat op dit gebied
eventueel nog verbeterd kan worden. De afname
bestaat uit verschillende groepsgesprekken met
medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van
documenten.

“ Herstelondersteunende zorg

In 2019 werden verscheidene personeelsleden
gevormd om de ROPI-R te kunnen afnemen en
gebeurde er tevens een afname binnen de vzw
Reymeers.

Een aantal sterke punten zoals presentie van het
team, de focus op de krachten van cliënten en het
inzetten op het terug opnemen van hun rol in de
maatschappij,… werden geformuleerd.
Uit de aanbevelingen nemen we vooral mee dat we
nog meer dienen in te zetten op het betrekken van de
naasten in het begeleidingsproces, de inspraak van
cliënten op een hoger niveau trachten mee te nemen
in het beleid en het organiseren van vormingen voor
onze cliënten.

Vernieuwingen en uitdagingen

Ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact
In samenwerking met PVT Ariadne en het Mobiel
Team Langdurige Zorg regio Zuid organiseerde vzw
Reymeers in oktober 2019 een eerste infomoment
rond ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact.

Schaalvergroting
Een 15-tal geïnteresseerden waren aanwezig op dit
infomoment. Ondertussen komt een vaste groep lotgenoten elke maand samen en worden de 1e stappen
gezet om een werkgroep rond ervaringsdeskundigheid
op te zetten.

De Recovery Oriented Practices Index Revised (ROPI_R)

“

Don’t wait
for opportunity,
create it

In het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) overnamedecreet staat dat de initiatieven beschut wonen
vanaf 1/1/2022 moeten beschikken over een erkende
begeleidingscapaciteit van minimaal 64 begeleidingen
binnen eenzelfde regionale zorgzone om verder erkend
te blijven als IBW. Vzw Reymeers beschikt op heden
over een erkenning van 62 begeleidingen.
De komende tijd worden de mogelijkheden binnen de
regionale zorgzone bekeken om deze kritische grens
te bereiken.

Referentiekader
In het voorjaar van 2019 publiceerde het Agentschap
Zorg en Gezondheid een nieuw referentiekader voor de
initiatieven beschut wonen waarin de kwaliteitsverwachtingen staan waaraan een IBW moet voldoen. Dit
rekening houdende met de nieuwe bepalingen in het
BVR overnamedecreet.

Vlaams Regeerakkoord 2019-2024
Na de zesde staatshervorming werden o.a. de initiatieven
beschut wonen overgedragen naar de deelstaten. Deze
bevoegdheden werden tijdens de voorbije regeerperiode
verdergezet conform de federale regelgeving. De komende regeerperiode zullen de IBW verder inkantelen in de
Vlaamse sociale bescherming (VSB), waarbij er nagegaan
wordt hoe de geboden ondersteuning efficiënter, kwalitatiever en cliëntgericht gemaakt kan worden.

