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1. VOORWOORD 
 

 
Beste lezer,  
 
2017: de start van de persoonsvolgende financiering! Een nieuw financieringssysteem in de 
zorg! Vanaf 1 januari 2017 maken alle meerderjarigen die al in een voorziening verbleven de 
overstap naar een persoonsvolgend budget (PVB), dus ook de cliënten van Ithaka. 
 
We maakten in 2017 één van de grootste omwentelingen mee die de sector heeft gekend. 
Vanuit Ithaka volgden we veel infosessies rond transitie Persoonsvolgende Financiering 
(PVF), intervisiemomenten ROG en alle PO–momenten waren zinvolle momenten om te 
kunnen uitwisselen met collega-organisaties/info te krijgen, lezen van omzendbrieven en 
infonota’s. Er kroop veel tijd in overleg met alle partijen. Er kwamen vragen van cliënten en 
hun netwerk. We leerden werken met de GIR (de geïntegreerde registratietool), we dienden 
nu per persoon vouchers te registreren. Regelmatig kwamen er instructies van het Vlaams 
Agentschap (VAPH) omtrent de opvolging van PVF  (bv. verwerking in- en uitstroom). We 
moesten samen met het team, de gevolgen van overschakeling naar PVF in praktijk 
omzetten. Dat was toch ook een beetje samen ‘zoeken’.  
 
We maakten werk van een Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO)  voor de NRTH-
cliënten (Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) cliënten (IDO dagondersteuning, IDO 
individuele begeleiding). Er kroop veel tijd in administratieve zaken. Liesbet, Pirosjka en 
Johan  hadden hier regelmatig overleg over. We ontwikkelden een Excel-tool om aan 
kostprijsberekening te kunnen doen. We hebben een zorgzwaarte-afhankelijke 
kostprijsberekening uitgewerkt. Dit betekent dat niet 
voor iedereen een dagdeel of een uur coaching 
evenveel kost. Dit hangt af van de nood aan 
ondersteuning (B en P waarden). Voor nieuwe 
cliënten en voor cliënten in transitie kunnen we de 
tool gebruiken om simulaties te maken.  

               
Ook op de Raad van Bestuur en de gebruikersraad was dit telkens onderwerp van de agenda. 
 
In 2017 kregen we een aanzienlijke uitbreiding voor de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
(RTH) (61,18 punten extra). Daardoor hebben we een extra RTH-coach in dienst kunnen 
nemen:  Nick Moerman kwam ons team versterken. Ook konden we na de middelen van de 
Provincie, nog Maria en Pirosjka aan hun huidige uurroosters in november en december in 
dienst houden.  
In 2017 kregen we ook ons erkenningsbesluit RTH. De toegekende capaciteit op 1 januari 
2017 voor RTH bedraagt 131,19 punten. Deze personeelspunten moeten verantwoord 
worden door effectief aangeboden ondersteuning.  In 2017 realiseerden we 17 punten of 
13,39 % meer prestaties dan onze erkenning.  
Het RTH samenwerkingsverband in Oostende is in de zomer 2017 ‘on hold’ gezet. Het 
maandelijks begeleidersoverleg werd in vraag gesteld. We zagen de potentialiteit van 
samenwerking, maar nog niet de vorm. 
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Voor de Bezaan hebben we het woonproject opgevolgd in 2017 zoals beschreven in het 
impulssubsidiedossier. We hadden op 19 maart ook onze deelname aan Dag van de zorg. Op 
het eind van het jaar publiceerden we ons boek ‘Samen lukt het alleen!’ We deden ook bij 
alle bewoners een huisbezoek met een evaluatie van hoe het loopt, maar ook om te polsen 
hoe we de coördinatie verder kunnen verankeren. We maakten hiervoor een voorstel van 
IDO op zodat we in 2018 de IDO kunnen laten ondertekenen door de Bezaan bewoners en 
de coördinatie door Maria structureel kunnen verankeren in de werking van Ithaka. Het 
dossier van het derde projectjaar werd ingediend, goedgekeurd en uitbetaald. Ook van  de 
twee extra maanden impulssubsidie werd een dossier gemaakt, ingediend, goedgekeurd en 
uitbetaald in 2017. 
 
In 2017 ondersteunden Wilfried en Liesbet het 
Ouderoverleg-platform. Op vraag van de ouders 
waren zij telkens aanwezig op een overlegmoment 
van de ouders. De ouders organiseerden de 
nieuwjaarsreceptie en de kaas- en wijnavond. Marcel 
zou na 12 jaar graag de fakkel van het voorzitter-
schap van het OOP doorgeven. We vroegen dit aan 
André Weymeis en hij ziet het zitten om dit verder op 
te nemen. Wilfried en Liesbet willen ook in 2018 
André ondersteunen. 
In 2017 maakten we ook al werk van de voorbereidingen voor ’25 jaar Ithaka’. Ellen startte 
in het voorjaar met ‘verhalen op het tapijt’ met de cliënten en vertelde hen het verhaal van 
Odysseus (in verschillende fases) en noteerde telkens hun feedback/reacties op het verhaal. 
Op de teamdag van 2017 namen de coaches die feedback mee en bekeken we de film van 
het ganse verhaal van Odysseus. In september organiseerden we een vrijwilligersavond rond 
het verhaal van Odysseus en legden we het kader vast om verdere activiteiten te 
organiseren i.f.v. 25 jaar Ithaka. In het najaar kwam er ook een speciale Odysseuseditie om 
de activiteiten in het najaar 2017 en het voorjaar 2018 al aan te kondigen. Het werkgroepje 
zal ook in 2018 actief zijn aangezien we werken naar het slotmoment in november in de 
grote Post. 

          
 
In 2017 waren ook nog een aantal werkgroepjes : 
1) Communicatie: we herwerkten de website (zal in voorjaar 2018 online komen), we 

staken Odysseus in een nieuw jasje en experimenteerden al eens met een nieuwe 
digitale nieuwsbrief. Liesbet volgde ook een opleiding ‘een communicatieplan in 9 
stappen’. 

2) HACCP-normen: In 2017 vormden Anneleen en Liesbet ook een werkgroepje rond 
‘HACCP’ normen. Liesbet volgde een online cursus bij de VDAB rond HACCP. Anneleen 
vertaalde al een aantal zaken in praktijk: zoals labelen van de diepvriesproducten en 
schema verversen handdoeken. We nemen dit in 2018 opnieuw op om te kijken wat we 
nog kunnen doen. 
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3) De PAD² (persoonlijke assistentie bij dingen die je wil doen) werd als naam niet meer 
goed bevonden. PAD² dekte de lading niet meer. Na lang zoeken zijn we terug gekomen 
naar het ruimere begrip ‘vrije tijd’. Met een opsplitsing tussen ‘vrije tijd individueel’ en 
’vrije tijd samen’. Ook was het zoeken om in de nieuwe context (RTH, NRTH, inzet 
punten) vrije tijd een plaats te geven. Ook het expressie-atelier vond aansluiting bij het 
domein ‘vrije tijd’, de  verhalen op het tapijt werden opgestart. 

4) Vicky volgde in 2017 een aantal vergaderingen rond ‘geschenk met een verhaal’. 
Verschillende West-Vlaamse organisaties kwamen samen rond verschillende thema’s. 
Eind 2017 werkten ze een geschenkenpakket uit met producten uit verschillende 
ateliers uit zorg en sociale economie. Dit geschenkpakket – van het netwerk 
“Geschenken met een verhaal” – bundelt verschillende producten met een verhaal. De 
producten zijn gemaakt in ateliers van diverse organisaties uit de zorg en de sociale 
economie.  Daar worden unieke, authentieke producten gemaakt door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een ondersteuningsnood. Wat deze 
organisaties uniek maakt, is het geloof in ieders talenten. Het merk “Geschenken met 
een verhaal” wil een brug naar de samenleving teweeg brengen met respect voor de 
persoon en het verhaal achter het product.  
In 2018 loopt dit verder en zullen er o.a. opleidingen uitgewerkt worden. Vicky vond het 
vooral ook interessant om te kunnen uitwisselen met collega-organisaties. 

 
5) Infrastructuur: er werden nieuwe zetels geplaatst in de woonkamer (gift) en we kochten 

nieuwe kasten voor de mediatheek aan. 
 

 

 

 

2. VISIE IN EVOLUTIE 

De persoonsvolgende financiering zorgt voor heel wat vernieuwing in de sector, maar ook 
voor heel wat commotie en uiteenlopende meningen. Er is al redelijk wat geschreven en 
gedebatteerd over de manier waarop de transitie is uitgevoerd. Tot zelfs bij de Raad van 
State. Dat zijn volgens Ithaka allemaal obstakels die te overzien zijn, dat hoort nu eenmaal bij 
een veranderingsproces, met vallen en opstaan. Jammer dat er zo veel tijd in kruipt, tijd die 
eigenlijk voor meer inhoudelijke zaken zou kunnen ingezet worden.  
 
Ithaka heeft beslist om bewust te kiezen voor de kracht van de kleinschaligheid. Overal 
rondom ons verandert het landschap in grotere organisaties, fusies. Wij geloven nog steeds 
in de kern van ons werk en we geloven ook dat de kleinschalige manier van werken daar een 
troef kan zijn. We willen nog steeds present zijn voor de cliënten, tijd kunnen maken voor de 
vragen/dromen van mensen, hun talenten leren kennen, investeren in een 
vertrouwensrelatie. 
Tegelijkertijd weten we dat ook de secundaire processen (administratie, logistiek) een 
uitdaging vorming, maar we geloven dat ook dat ons lukt, mits een aantal samenwerkings-
verbanden hier rond.  
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We vinden anders de keuzevrijheid (waar toch erg mee wordt uitgepakt binnen de 
persoonsvolgende financiering) toch maar vrij beperkt. Wat is een keuze hebben als alles in 
regio Oostende onder 1 koepel valt? De keuzevrijheid is er in theorie, maar de praktijk laat 
toch anders uitschijnen. Keuze zonder een budget, dat is er al helemaal niet. 

 
Vzw Ithaka blijft ook in haar werking resoluut kiezen om met de vraag/droom van de 
mensen te starten (en niet noodzakelijk vanuit het budget van de mensen). De 
woonprojecten De Bezaan (en binnenkort ook De Condor) zijn daar mooie voorbeelden van. 
We kiezen absoluut om op weg te gaan met mensen met een vraag (eerder dan mensen met 
een budget), maar dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat Ithaka ook op financieel vlak voor 
een aantal uitdagingen staat. Bij de Bezaan is het ons gelukt om met overbruggingsmiddelen 
(3 jaar), een structureel aanbod naar wonen te kunnen uitwerken. We geloven er in dat ons 
dit bij De Condor ook zal lukken, al is het niet de makkelijkste weg. 
 
Ook in de gesprekken die we zullen voeren rond de IDO’s kiezen we er heel bewust voor om 
‘het solidariteitsprincipe’ centraal te stellen. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat we 
verplicht worden om de coaching en ondersteuning om te zetten in individuele en 
kwantificeerbare punten en euro’s. Maar niets zo tegenstrijdig als coaching (die in sé heel 
erg flexibel, variabel en op maat is) te gaan vastpinnen in een aantal uren en dagdelen. 
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Coaching is nu eenmaal niet altijd hetzelfde iedere week. Net om op vraag en op maat te 
werken kan dit gewoonweg niet hetzelfde zijn elke week. We werken dus met ‘gemiddelden’ 
en gaan ervan uit dat mensen die voor Ithaka kiezen zich scharen achter het idee dat het 
onzichtbaar solidariteitsmechanisme dat er vroeger was wel een belangrijke troef is in een 
organisatie. Ook jammer dat het moment van de inschaling (april 2016) zo bepalend was. 
Mensen worden vastgeklikt op dat moment. De ondersteuning die ze toen hadden, kunnen 
ze verder krijgen. Dat klopt. Maar als mensen (en er zijn in Ithaka ondertussen wel een paar 
mensen) in het afgelopen jaar wijzigingen gedaan hebben in hun weekschema (bv. meer 
dagdelen Ithaka i.p.v. begeleid werk), dan zijn dat allemaal extra’s die niet meer in 
budgetten vertaald worden. Daarnaast zijn er nog zoveel extra’s die niet in de inschaling zijn 
meegenomen: bv. mensen die toch naar Ithaka komen als hun begeleid werk gesloten is, alle 
extra vrije-tijdsmomenten op dagen dat mensen er normaal niet zijn, de coördinatie in de 
Bezaan. In de oefening (in- en uitstroom) konden we deze extra momenten niet doorgeven, 
omdat er geen ‘uitstroom’ was geweest in 2016. 
Dat lijkt ons meer zorgstagnatie i.p.v. zorggarantie. 
 
We merken dat door de jarenlange vertrouwensband, cliënten en hun netwerk op ons 
vertrouwen in deze transitie. Die rol willen we graag verder opnemen. Alleen zorgt het 
nieuwe systeem er ook voor dat onze rol meer gezien wordt als ‘verkoper/verdediger van 
onze dienst’ en er soms al eens een gevoel ontstaat dat misschien andere diensten dit beter 
zouden doen (zoals bv. de bijstandsorganisaties). In de praktijk ervaren we dat mensen bij 
ons blijven aankloppen, maar op hoger niveau wordt dit wel op die manier 
gecommuniceerd. De belangenbehartiging van cliënten gebeurt nu beter door een 
bijstandsorganisatie.  
 

3.  KWALITEITSHANDBOEK 
 
In februari 2017 kwamen de Raad van Bestuur en het team samen om in dialoog te gaan 
over ‘de strategie’ van Ithaka. We bepaalden onze missie-zin: 
‘Ithaka coacht mensen met een beperking om deel te nemen en bij te dragen aan de 
maatschappij.’ 
 

4. DE MENSEN IN ITHAKA   
 

4.1. Cliënten 
 
In 2017 coachten we  74 cliënten. 
 
4.1.1. NRTH 
 
Eind 2017 waren er 23 NRTH-cliënten ingeschreven in Ithaka. Ook de cliënt met 
convenanten kwam bij de NRTH–cliënten via de persoonsvolgende financiering. Hij krijgt nog 
steeds 8 u individuele psychosociale begeleiding. We namen 1 iemand extra op in de 
transitieperiode (waarvoor we nu geen budget hebben) en er is ook iemand met middelen 
noodsituatie die we in februari 2017 hebben opgestart. We hebben met die cliënt een heel 
parcours doorlopen en ondertussen een oplossing gevonden voor zijn situatie. We blijven 
nog voor 4u individuele begeleiding in het verhaal.  
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4.1.2. RTH 
 
In 2017 werden er 51 RTH-cliënten gecoacht: 
In 2017 kregen we een aanzienlijke uitbreiding RTH (61,18 punten extra). Daardoor hebben 
we een extra RTH-coach in dienst kunnen nemen:  Nick Moerman kwam ons team 
versterken. Ook konden we hierdoor na de middelen van de Provincie, nog Maria en Pirosjka 
aan hun huidige uurroosters in november en december in dienst houden.  
In 2017 kregen we ook ons erkenningsbesluit RTH. De toegekende capaciteit op 1 januari 
2017 voor RTH bedraagt 131,19 punten. Deze personeelspunten moeten verantwoord 
worden door effectief aangeboden ondersteuning.  In 2017 realiseerden we 17 punten of 
13,39% meer prestaties dan onze erkenning.  
Het RTH samenwerkingsverband in Oostende is  in de zomer 2017 ‘on hold’ gezet. Het 
maandelijks begeleidersoverleg werd in vraag gesteld. Het samenwerkingsverband is ooit 
opgezet toen RTH ‘nieuw’ was en toen werkte dat goed. In die zin dat we als team, over de 
organisaties heen, konden kijken wie het best of het snelst een antwoord kon geven op de 
vraag van een cliënt. In het penhouderschap werd er gezorgd dat de nodige prestaties 
gehaald werden. Ondertussen 
heeft elke organisatie zijn eigen 
erkenning RTH en is het 
uitwisselen van cliënten veel 
minder in praktijk. We beslisten 
vanuit het overleg RTH beleid een 
nieuwe invalshoek te zoeken die 
wel weer zinvol kon zijn voor het 
samenwerkingsverband.  
We zagen de potentialiteit van 
samenwerking, maar nog niet de 
vorm. Ook bij één van de partners 
van het oorspronkelijke samen-
werkingsverband zijn er 
wijzigingen: Oikonde wordt nu 
OZON (fusie met de mobiel / 
ambulante dienst van Oranje). 
Dus ook dit brengt nog 
onduidelijkheden naar de verdere 
samenwerking. 
Ondertussen zijn we contacten 
aan het leggen om mogelijks de 
samenwerking vorm te geven 
binnen het geïntegreerd breed 
onthaal in Oostende omdat we 
vinden dat we met RTH ook op 
die eerste lijn actief zijn. Wordt 
vervolgd in 2018. 
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4.2. Personeel  
 

Naam Situatie eind 2017 Werktijd 

Werking coachingcentrum 

Vicky Froyman Coach in IthakaShop en B&B-coach 38,00u 

Anneleen Rommel Jobcoach  
 

30,40u 

Griet Dehamers Jobcoach/RTH jobcoach 
 

19,00u 

Ellen Paesbrugghe Vrije tijd-coach 19,00u 

Pirosjka Depoorter Administratie / Boekhouding 
 

38,00u 

Geetha Kanahera-Arachchi Koken/Onderhoud 33,00u 

Liesbet Billiet Coördinator 38,00u 

Michèle Palmers Coach Binnen&Buiten Werk 
Vrije tijd- coach 
Jobcoach RTH 

30,40u 

Maria Marchand Project De Bezaan / Jobcoach 
RTH coach 

19,00u  
11,00u 
30,00u 

Nick Moerman Jobcoach 19,00u 

Nimfa Vandevelde 4u (broodjes Oesterbank) 
+ extra middelen sociale maribel 

04,00u 

Liesbet Rogiers Convenant 4u   04,00u 

 

4.3. Stagiairs, inleefdagen en bezoeken 
 
Overzicht stages: 

NAAM SCHOOL DATUM STAGE ORIENTATIE MENTOR 

Shana Decoo VSPW-Kortrijk 
Graduaat orthopedagogie 

2de jaar 

Feb’17-dec’17 Ind. B&B-werk, 
Lasagnes maken 

Michèle 

Nimfa 

Vandevelde 
VSPW Kortrijk 1ste jaar 

orthopedagogie 

feb’17- dec ‘17 1op1 coaching 

RTH 
Griet 

 
Michelle 

Laurent 

 

 *Annuniata 2de jaar, 3de 

graad TSO Gezondheids-en 

Welzijnswetenschappen 

13-17 feb’17 

20-24 feb’17 
Algemeen 

observatie 
Michèle & 

Liesbet  

Lynn Cottry 

 

HO Gent 2de jaar  
orthopedagogie 

14 feb’17- 

31 maart’17 
 Ellen 

Maaike 

Acken 
Ergo VIVES 18 apr’17-2 jun’17 Jobcoaching Anneleen 

Sara Desmet 
Vesalius  

7de jaar leefgroepenwerking 

 

27 ma’17- 

24 mei’17 
 Michèle 

 
   Overzicht inleefdagen: 

NAAM SCHOOL DATUM 

Laura en Finn SIGO 7 februari 2017 

Leerkracht Dominiek Savio 27 februari 

Fienly en Eddy OLVO- college  9 maart 

 
 



   

  9 

Bezoeken 
 
In 2017 kwam er geregeld ‘bezoek’ over de vloer om de werking van Ithaka te leren kennen. 
Zo kwamen op bezoek of gingen wij spreken naar: 
 

17/01/2017 Bezoek Rozemarijn VZW (Keerbergen en Haacht) 

2/2/2017 Voorstelling woonproject Bezaan voor Cera 

4/2/2017 Voorstelling Bezaan voor Koning Boudewijnstichting 

8/2/2017 Voorstelling Bezaan i.k.v. zorgverhaal van het jaar in Leuven 

13/2/2017 Bezoek straathoekwerk 

02/05/2017 Bezoek Samana St. Franciscus-Mariakerke 

8/06/2017 Bezoek Samana Bredene 

19/03/2017 Dag van de zorg, opendeurdag in de Bezaan 

17/03/2017 Beurs Hippodroom 

10/04/2017 Het Baken, centrum van de Oostkust 

19/05/2017 Bezoek ZOWE , opleiding verpleegkundigen 

13/06/2017 OC Broeder Ebergiste, uitleg Pict@ 

22/06/2017 Voorstelling Bezaan op AV De Windroos 

15/06/2017 O.L.V.-college: 25 leerlingen op bezoek 

14/06/2017 Uitleg PAS, Hof van Watervliet: grenzen stellen 

28/09/2017 Uitleg Ithaka en Bezaan: Quality of Life in H. Familie 

12/10/2017 Bezoek Jeugd en Gehandicaptenzorg: Emelda-instituut Brussel 

14/09/2017 Bezoek MMI Kortemark 

10/09/2017 Bezoek Ritmica Bezaan 

13/11/2017 Bezoek CVO Miras  

5/12/2017 Voorstelling Bezaan op congres zorgondernemer 

 
Een mailtje dat we kregen n.a.v. een bezoek: 
 
Dag mevrouw,  
Wij waren met een groep cursisten vanuit VSPW Kortrijk (nu cvo Miras) op bezoek in Ithaka, 
op maandag 13 november. Achteraf verwerkten de cursisten hun indrukken in een taak. Ik 
wil u graag een korte bloemlezing meegeven:  
 Dit vond ik heel mooi voorgesteld. Het was aangenaam dat er enkele van de cliënten zelf bij de 

uitleg was. Zo zag je meteen met welke doelgroep je te maken had en kon je je beter inleven in 
de voorziening. Ik vond Ithaka een heel leuk initiatief voor mensen met een beperking.  

 Ik vond het goed dat ze twee medewerkers betrokken bij het gebeuren, juist omdat deze 
vertelden vanuit hun ervaring en vanuit de praktijk. 

 Ik vond het wel interessant dat de ervaring hen leerde om terug samen dingen te doen i.p.v. 
individueel. 
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 Ik vind de visie van Ithaka heel progressief en mooi. Het sluit volledig aan bij perspectief 2020. 
Wat vond ik positief? Vraaggestuurd begeleid werk en vrijetijdsactiviteiten. De cliënt of 
medewerker is koning en bepaalt in alle vrijheid wat hij/zij wil doen. Het staat ver van de 
klassieke werking van bv. een dagcentrum waar de cliënten een minimum aantal dagen moeten 
aanwezig zijn, zo niet verliezen ze hun plaats in de voorziening.  

 Ik vond dit bezoek nuttig.  Wij, als startende begeleiders, krijgen een andere kijk in wat kan 
binnenkort ons werk zou kunnen zijn, meer bepaald binnen het kader van perspectief 2020. 

 We werden vriendelijk opgewacht en kregen onmiddellijk iets om te drinken. Er lagen allemaal 
leuke foto's op de tafels verspreid van de cliënten, die ons een beeld gaf van hun werk/hobby. er 
waren ook enkele cliënten aanwezig dit vond ik zeker een pluspunt. De uitleg die we kregen was 
voor mij redelijk stil daardoor kon ik niet alles horen. We kregen door een enthousiaste cliënt een 
rondleiding en die jongen heeft heel fier de voorzienig aan ons getoond. de burelen waren iets 
minder spectaculair maar het winkeltje was mooi aangekleed. Het initiatief van Ithaka is heel 
mooi en een meerwaarde voor de regio. 

 Ik dacht: leuk om dit te lezen, als voorziening, en als inspirerende verantwoordelijke. Bedankt 
voor het interessante bezoek!  

 

4.4. Vrijwilligers 
 

 Ithaka vindt het belangrijk dat mensen hun talenten kunnen 
inzetten. Ook de vrijwilligers krijgen op die manier de kans 
om samen op weg te gaan. Er zijn heel wat vrijwilligers 
betrokken van RVB tot in het coachingcentrum. De 
frequentie en taakinhoud verschillen van persoon tot 
persoon. We zijn dankbaar voor 
alle helpende handen, ideeën en 
aanwezigheid. Wekelijks of 

tweewekelijks komen Annie, Linda, Dennie, Marieke en Hélène 
het team versterken. Naast de ‘vaste vrijwilligersploeg’, merken 
we dat daarnaast heel wat mensen bereid zijn om af en toe als 
vrijwilliger mee te helpen: bijvoorbeeld bij een uitstap, een 
evenement, een actie van het ouderoverlegplatform. 
Ook Stefanie en Sil, residenten van de Bezaan, zijn vaste 
vrijwilligers: vooral naar het woonproject toe, maar ook welkom 
op activiteiten van Ithaka.  

 

5.  DE INDIVIDUELE COACHING EN ONDERSTEUNING  
 

5.1. Begeleid werken 
 
5.1.1. Methodiek van “Supported Employment” 
 
Ithaka vindt het belangrijk dat mensen met een beperking kunnen samenwerken met 
mensen zonder beperking. Daarom gaan we voor de cliënten op zoek naar begeleid werk in 
het gewone arbeidscircuit.  
We starten hiervoor steeds vanuit de vraag van de cliënt. Na een intakegesprek gaan we 
samen op zoek naar de geschikte job. Daarvoor gebruiken we de methodiek “Supported 



   

  11 

Employment”. Deze methodiek bestaat uit: assessment, jobfinding, jobanalyse, jobmatching 
en jobcoaching. 
 
5.1.2. Nieuwe werken 
 

SP: Placora in Oostende 
Placora kennen we van het B&B-werk.  Maar we kregen de vraag of er iemand ter 
plaatse begeleid werk wilde doen.  SP  zocht op dat moment net een nieuw werk 
en is zo erg vlot gestart in januari. Ze doet er licht administratief werk: facturen 
plooien en in enveloppen steken, stickers kleven op boekjes, mappen klasseren. Ze 
werkt er één namiddag per week. 

 
SH: WZC James Ensor in Oostende 
SH is eind februari gestart in het WZC James Ensor in Oostende.  Ze werkt er bij de animatie en bij de 
dementerende ouderen.  Daar helpt ze bij het koffiemoment en de maaltijdbegeleiding en is ze een 
belangrijk persoon naar contact toe met de bewoners.  Ze werkt er op maandagnamiddag. 
 

SD: Europaschool in Bredene 
Sinds begin maart helpt SD elke dinsdagmiddag in de refter van de 
Europaschool in Bredene.  Ze dekt er de tafels voor de kleuters en het lager.  Ze 
helpt ook ’s middags bij de kleuters wanneer ze komen om te eten.  Daarna 
kuist ze de tafels af en veegt ze de refter. 
 

MV: WZC Avondrust in Varsenare 
MV werkt sinds eind maart in WZC Avondrust.  Ze helpt er in het restaurant 
tijdens het opdienen van de maaltijd. Na haar werk blijft ze eten met de andere vrijwilligers.  Dit doet 
ze op donderdagmiddag. 
 

PDV: kinderdagverblijf  ’t Optimistje in Oostende 
PDV is in september in het kinderdagverblijf ’t Optimistje gestart.  Ze schilt en 
snijdt de appels voor de fruitpap, ze plooit er de was, ze geeft er kindjes fruitpap 
en doet er de afwas.  Ze werkt op woensdag- en donderdagnamiddag. 
 

ED: WZC de Boarebreker in Oostende 
ED werkte 2 momenten in WZC Lacourt maar op hun vraag werkt ze nu één 
moment in WZC Lacourt en één moment in WZC de Boarebreker. In de Boarebreker poetst ze de 
kasten aan de bar of de kastjes in de kleedkamer.  Dit doet ze op maandagvoormiddag. 
 

LVL: kinderdagverblijf Zo Groot in Oostende 
LVL gaat 1 namiddag in de week helpen om de kindjes eten te geven: fruit/fruitpap geven, 
boterhammen, water geven, soms een pamper verversen, vaatwas leeg maken en vullen, slabbetjes 
plooien. 
 

KD: heemkundige kring Gestella in Gistel 
KD gaat tweewekelijks een namiddag om bidprentjes alfabetisch te sorteren. Later zal hij ook 
documenten scannen.  
 

DG: Kruidvat in Nieuwpoort 
DG gaat elke maandag van 10 tot 14u30 uur naar ’t Kruidvat in Nieuwpoort om de rekken aan te 
vullen. Ze is verantwoordelijk voor de rekken met onderhoudsproducten, doucheproducten en 
haarproducten.  
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MVD: klusjesdienst sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende 
Dit werd opgestart, maar intussen weer stopgezet. MVD deed allerlei klusjes (schilderen, deuren 
vernissen) in de gebouwen van het SVK.  
 

AD: helpen bij het fruit snijden op school 
Dit werd opgestart begin van het jaar. Samen met een fruitmama werd het fruit steeds op 
woensdagmorgen klaar gemaakt voor de lln. Soms snijden, wassen en over de klassen verdelen. De 
formule met de fruitbedeling is veranderd op school en gaat ondertussen niet meer door met AVD 
als begeleid werker. 
 

NS: 
Een 2de begeleid werk werd opgestart in een klasje in de Heilig Hartschool. NS hielp bij het knutselen 
en koekmoment. Ondertussen is dat eind 2017 stopgezet. 
 

TVA: 
Gaat nog naar school in Evergem (bij Gent). Ondertussen naar 
Oostende verhuisd. Een BW in de kleuterklas in een naburig 
schooltje opgestart. Zo blijft TVA één dag in de week in Oostende 
voor zijn BW en hoeft hij dan niet naar school. 
 

PP: ZoWe opleiding verpleegkunde 
Dit werd opgestart, maar ondertussen terug stopgezet. PP telde er onder andere de centen van de 
drankautomaten, documenten snijden met de snijmachine en pakketjes maken van documenten. 
 

5.1.3. Begeleid Werk: promoten en overleg 
 
Regionaal Steunpunt Begeleid Werken Westhoek 
Dit zijn de vergaderingen met de jobcoaches van de aangesloten voorzieningen van de regio 
Westhoek. Tegelijkertijd vindt de vergadering met de begeleid werkers plaats. Vanuit elke 
voorziening is er een afgevaardigde die alle begeleid werkers vertegenwoordigd. Zowel 
jobcoaches als begeleid werkers krijgen een uitnodiging. Voor de begeleid werkers die niet 
kunnen lezen is een aangepaste versie met picto’s voorzien. 
In 2017 waren er verkiezingen voor een nieuwe vertegenwoordiger voor het steunpunt.  
Polly Puystjens werd verkozen uit 4 kandidaten. 
Nieuw dit jaar is dat de vergaderingen telkens plaats vinden in een andere voorziening. 
 
Partners in de Westhoek 
Vzw Ithaka, Jobbureau Diksmuide/Oostende (vanuit vzw Duin en Polder, vzw Huize 
Rozenwingerd, vzw De Lovie, vzw Havenzate, vzw Duinhelm, vzw Duin en Polder en vzw 
zorgcentrum Maria ter Engelen. 
In 2017 waren er een viertal vergaderingen. 
 
Congres Begeleid Werken voor jobcoaches 
Op donderdag 14 december was er het tweejaarlijks congres van begeleid werken in de 
hogeschool Thomas More in Geel.  Er moest voor de ganse dag 1 thema gekozen worden.  
Anneleen en Michèle namen deel aan het congres. Anneleen volgde het thema rond de 
doelgroep ASS en begeleid werken met in de namiddag een inleefsessie.  Michèle volgde de 
workshop rond de doelgroep NAH. 
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Secretariaat Platform Begeleid Werken 
Anneleen neemt het secretariaat van het Platform Begeleid Werken op zich. 
Volgend overzicht geeft een beeld van de taken: 
- Vragen (via telefoon en mail) beantwoorden, vaak doorverwijzen. 
- Publicaties (verzenden, onkostennota’s maken, betalingen opvolgen, inventaris bijhouden, 

eventueel copies laten maken). 
- Boekhouding: 

Bijhouden uittreksels bank. Overschrijvingen: betalingen (website, voorzitterschap,…) / 
controle spaar- en zichtrekening. Jaarrekening. Contactpersoon voor bank (machtiging tot 
beheren van de rekening). 

- Leden: 
Aanzet tot betaling lidgelden via mail (nieuwe en oude leden). Doorvragen gegevens voor de 
website. Stand leden volgen (Betaling lidgelden. Lijst maken. Doorgeven aan 
webonderhouder.). 

- Studiedagen: 
Voorschieten bedrag voor de organisator. Inboeken eindafrekening. Studiedag voor cliënten: 
overschrijven bepaald bedrag aan de steunpunten (enkel voor betalende leden). 

 
Dit betekent dat Anneleen ook aanwezig is op de vergaderingen van de Stuurgroep van het 
Platform Begeleid Werken. Deze vergaderingen vinden altijd plaats in Gent (een 4-tal 
vergaderingen per jaar). 

 
5.2. Vrije Tijd 
 
Vrije tijd: individuele coaching 
Ook mensen met een beperking hebben vragen i.v.m. vorming, sport, hobby, cultuur, 
technologie of andere. Een vrijetijdscoach kan in overleg met deze personen een match 
zoeken tussen enerzijds de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de cliënt en 
anderzijds het reguliere aanbod van vormingsorganisaties, hobbyclubs, sportverenigingen, 
dienstencentra, volkshogescholen, enz.   
 
Voorbeelden: 
-  Iemand gaat tweewekelijks naar de tekenles van 

hobbyclub  ’t Penseeltje in een dienstencentrum. 
-   Twee mensen gaan tweewekelijks naar de aquagym 

georganiseerd vanuit een dienstencentrum. 
-   Twee mensen nemen wekelijks deel aan de badminton 

georganiseerd door Sport Overdag. 
-  MD gaat 1 keer in de week naar de logo van Line Minne.  

 
Wordt er voor een vraag i.v.m. vorming, sport, hobby, cultuur of andere geen gepast aanbod 
gevonden in het reguliere circuit, dan wordt er gekeken of er een specifiek aanbod op maat 
mogelijk is: bij voorkeur extern georganiseerd, in samenwerking met andere organisaties, 
maar dan specifiek voor de doelgroep mensen met een beperking.  
Het kan ook gaan over  eenmalige of kortdurende activiteiten en dan is er meer nabijheid 
mogelijk. Voorbeelden: iemand volgde een cursus ‘Mediacoach’ in Gent, georganiseerd 
vanuit KONEKT. 
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Vrijetijdsactiviteiten worden ook vanuit Ithaka op maat van mensen met een beperking 
georganiseerd. Dit aanbod is zeer ruim. Dagelijks wordt er 
met de cliënten op weg gegaan met allerlei kleine en wat 
grotere persoonlijke vragen. We bekijken wat we zelf 
kunnen bieden. Vrijwilligers en stagiairs zijn welgekomen 
helpende handen. Met hen halen we ook de buitenwereld 
terug binnen. Pictogenda’s invullen, een krantenartikel 
lezen, het weerbericht opzoeken, info over een zanger 
mee opzoeken op internet, wafels bakken, de kerstboom 
versieren. 
 
Al een paar jaar merkten we dat er binnen de ‘dagbesteding’ niet meer de tijd was voor die 
individuele coaching, zoals die er vroeger wel was. In het coachingcentrum zelf kwamen 
steeds meer cliënten en tegelijkertijd waren de coaches ook steeds meer buitenhuis, 
doordat er meer mobiel – op verplaatsing – begeleid werk gecoacht werd. Het was belangrijk 
om ook in Ithaka telkens voldoende coaching te voorzien. 
Er was dus minder tijd voor de persoonlijke, individuele coaching wat vragen rond vorming, 
workshops, sport, ontspanning, vrije tijd, enzovoort betrof.   
Met alle veranderingen in de sector ziet het VAPH ‘dagbesteding’ nu trouwens als ‘opvang in 
groep’. Individuele coaching, zoals bij begeleid werken en ook bij individuele vrijetijdsvragen, 
is geen ‘dagbesteding’, maar wordt gezien als ‘individuele psycho-sociale ondersteuning’.  
Zo’n coachingsmoment kost iets meer ‘punten’ van je persoonsvolgend budget. Willen 
mensen een individueel vrijetijdstraject aangaan, dan zijn er minder middelen (punten) over 
voor andere ondersteuning. Het is dus een kwestie van keuzes maken. 
Tegelijkertijd lukte het wel om binnen de ‘dagbesteding’ een aantal vragen te bundelen en 
zo met een klein groepje toch aan de slag of op pad te gaan. Ook waren er heel wat vragen 
die vooral met ‘samen dingen doen’ en ‘verbondenheid’ of ‘ontmoeting’ te maken hadden, 
waarmee we wél SAMEN aan de slag konden (zie verder, bij ‘Vrije tijd samen’)! 
 

5.3.  Individuele gesprekken 
 
Elke coach heeft regelmatig individuele psychosociale begeleidingen of gesprekjes met de 
cliënten. Dit gebeurt heel vaak ‘informeel’ als onderdeel van het takenpakket van elke 
coach. Presentie, er zijn voor de cliënten is een prioriteit voor alle coaches in Ithaka. 
Daarnaast wordt er ook tijd gemaakt om voor mensen die er nood aan hebben, formeel (bv. 
wekelijks) samen te zitten voor een gesprekje.  
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6. DE COACHING SAMEN EN TOCH INDIVIDUEEL  
  

6.1. Winkel, onthaal en receptie 
Ithaka wijnen: 
Dit jaar gingen we verder met de verkoop 
van de Pagéze wijnen. Op het einde van 
2017 hadden we enkel nog rosé en rode 
wijn van de Pagéze. Vandaar dat we op 
zoek gingen naar een nieuwe soort wijn 
om te verkopen. Tijdens de kaas- en 
wijnavond werd de nieuwe wijn, Château 
Fontareche voorgesteld, geproefd en 
goedgekeurd.  
   
Bestellingen: 
Ook dit jaar kregen we een bestelling van 
Samana: 70 geschenkjes maken met daarin een biersleutel met hun logo op gepyrografeerd 
en een zakje chocoladenootjes van de Oxfam. De biersleutels werden gemaakt tijdens het 
B&B-werk.  
Vaste taken: 
Enkele vaste taken zijn: onthaal en receptie, etalages 
maken, geschenken inpakken, houdbaarheidsdatums 
controleren, bestellingen klaarzetten, producten 
prijzen, rekken schoonmaken, producten aanvullen, 
verkopen. 
 
Biobelloplus 
Katrien bestelde elke woensdagmiddag online producten voor de klanten.  
 
Geschenken met een verhaal 

Er werd een open netwerk opgestart van alle makers van 
‘geschenken met een verhaal’ (verder afgekort als 
‘makers’). Met ‘makers’ bedoelen we voorzieningen voor 
mensen met een beperking uit West-Vlaanderen, die 
handgemaakte producten maken en/of verkopen. De opzet 
van de groep is het uitwerken van een gemeenschappelijk 
concept, het verbinden en economisch sterker maken van 
alle makers en het netwerk.  
Vanuit deze makers is een groot engagement om samen na 

te denken, te komen tot een gemeenschappelijk verhaal/concept, dit uit te werken, vorm te 
geven, enz. Voor het ogenblik zijn we met een 40-tal organisaties.  
In 2017 kwamen we een 5-tal keer samen om het proces, de co-creatie,  met de makers 
vorm te geven. We worden daarbij gesteund door een expert en door POM (De Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen). 
Als coach van de IthakaShop is het vooral leerrijk om kennis te maken met collega’s die ook 
handgemaakte producten maken en verkopen in hun winkel.  
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Eind 2017 hadden we onze eerste geschenk-verpakking van de 
regio noord. Daarin zat helaas nog geen product uit de 
IthakaShop, dit wegens tijdsgebrek. Wel staken we er producten 
in van collega winkels (zoals van de Kruiderie, Itinera, ’t Wit Huis 
en Schrijfbaar). Ook werd een logo en een folder ontworpen.  
 
Van de tuin naar de winkel 
Pruimen plukken 

Onlangs mochten de bewoners van de Bezaan pruimen 
plukken in de tuin van koffiebranderij Torenhof, in de 
buurt van de Bezaan.  
Yves: “We gingen met het busje. Dennie, Thijs, Stefanie, 
Griet en Katrien waren er ook bij. Eerst hebben we koffie 
gedronken. Er was ook lekkere taart. Daarna mochten 
we zoveel pruimen plukken als we wilden. Er waren rode 
en gele pruimpjes. Ik heb er veel geplukt, een mandje 
vol. Ze waren lekker om te eten. Van de rest heb ik 
samen met mijn moeder confituur gemaakt. Het was 
zeer leuk!”  

 
 
Pruimen snijden 
Isabelle: “Samen met Geetha zorgde ik ervoor  dat de pruimen gesneden waren 
om er dan confituur van te maken. We hadden zeker meer dan 7 kg gesneden 
pruimen. Ik vond het eens leuk om dit te kunnen doen met Geetha. “ 

Confituur maken 

Philippe: “Daarna begon het werk voor Ellen en mij. Wij zorgden 
ervoor dat er van de pruimen heerlijke confituur werd gemaakt. 
Veel benodigdheden hadden we niet nodig: pruimen en suiker. 
Daarna opwarmen, pruttelen en veel roeren tot de confituur dik 
genoeg was. De confituur werd in potjes gedaan en werden later 
voorzien van een sticker en de prijs. Klaar om te verkopen!” 

In de winkel 
Vicky: “Al die heerlijke confituur, die met veel liefde is klaargemaakt, is te koop in de IthakaShop.  
Ondertussen hebben we al 3 soorten confituur: aardbeien-, rabarber- en pruimenconfituur.  
We werken onze potjes confituur af met een mooi hoedje. Daarvoor zouden we nog leuke stofjes 
nodig hebben. Indien je stofjes hebt, altijd welkom in de IthakaShop.”  

 
Met de IthakaShop op verplaatsing  
We stonden met een standje van de IthakaShop op de welzijnsmarkt van het CAW, op de 
Ostend Stock Sale en op feest in den hof. 
Op zaterdag 9 december 2017 verkochten Isabelle (een cliënt) en haar mama producten van 
de IthakaShop op een kerstmarkt op de Vuurtorenwijk. 
Tenslotte stonden we op 19 maart en op 10 december op het Champagnefestijn.  
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De toekomst… 
In januari 2018 houden we een soldenweek van het decoratiemateriaal. 
In 2018 blijft de werkgroep ‘geschenken met een verhaal’ samenkomen om verder te 
werken aan de geschenkdozen en om workshops te volgen zoals: hoe voldoen aan de HACCP 
normen, Facebook voor gevorderden. 

 
6.2. Logistieke taken 
  

Tot de logistieke taken behoren de volgende aspecten binnen de werking van Ithaka: 
- Vergaderingen afruimen. 
- Voorraadkast boven aanvullen. 
- Koffietafel afruimen en klaarzetten. 
- Vaatwas leeg maken. 
- Soeptafel dekken. 
- Tafel dekken voor het middagmaal. 
- Was ophangen. 
- Strijken. 
- Boodschappen doen. 
- Broodjes beleggen voor de teamvergadering en de Raad van Bestuur. 
- Administratie. 
- Boekhouding. 
 
In 2017 is er niet zo veel gewijzigd aan het schema van de 
logistieke taken. Hier en daar is iemand gewisseld van 
taak omwille van bijvoorbeeld een extra begeleid werk. 
Wat we wel merken, is dat het belangrijk is om toch 
regelmatig een aantal zaken op te frissen bij de cliënten, 
bijvoorbeeld bij het afruimen van de vergaderingen of het 
aanvullen van de voorraadkast. 
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6.3. Binnen&Buitenwerk (B&B-werk) 
 
In 2017 hadden we inkomsten via de vaste werkgevers van het B&B-werk, zoals: Sweetie, 
Gheysen, Natuurpunt, Lammaing, firma De Bruycker, Placora en de FAG. 
 

 
 
We hadden ook een aantal nieuwe opdrachten: voor de dienst kinderdagverblijven 
lamineerden we picto’s en voor de dienst Onderwijs hingen we kaartjes aan sleutelhangers. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkele B&B opdrachten gingen we ter plaatse uitvoeren: zo gingen we naar het Sociaal huis 
om er badges te vernieuwen en naar de FAG om er spuitmousses te verpakken. 

      
 
Daarnaast deden we ook veel dienstgerichte opdrachten, waar we geen vergoeding voor 
vroegen. Enkele voorbeelden:  
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- Voor de Ostend Night Run: borstnummers in omslagen steken en de goody bags vullen.  

 

- Ook dit jaar hielpen we de Sint met het vullen van snoepzakjes voor het Optimistje en 

het College.  

 
 
 
 
 
         
 
 
Binnenwerk 
Voor de IthakaShop: breiwerkjes die Tinne maakte, handgeschepte wenskaarten en nog veel 
meer. 

 
Werkgroep B&B-werk 
Met enkele coaches kwamen we een paar keer per jaar samen om na te denken over het 
B&B werk. We bekeken wat we kunnen doen om nieuwe opdrachten binnen te halen. Er 
werd ook een nieuwe flyer gemaakt. 
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6.4    Vrije tijd samen met anderen 
Wekelijks was er op woensdagnamiddag een dans/expressie atelier, dat plaats vond in de 
school aan de overkant.  
            
Op maandag over de middag was er telkens een relaxatiemomentje.   
 
‘Verhalen op het tapijt’ werd geïntroduceerd en vond tot maart wekelijks plaats op dinsdag 
over de middag. Rond Valentijn ging dat over het thema ‘liefde’. 
In het kader van ’25 jaar Ithaka’ in 2018 groeide de interesse om nog iets te doen met het 
verhaal van Odysseus. Wekelijks namen we vanaf dan in kleine groepjes telkens een stukje 
van de vele omzwervingen van Odysseus door. Midden de zomer waren we door de 
Odyssee! 
  
Een workshop ‘Facebook en andere media dingen’, gegroeid uit de cursus ‘mediawijsheid’. 
 
Ook dit jaar werkten we met de geïnteresseerde cliënten mee als vrijwilligers op de 
Paulusfeesten, samen met de rest van de ploeg! Iedereen kon kiezen welke taak hij of zij 
wilde opnemen: groentjes snijden aan het mosselkraam, de bar bedienen. We stonden ook 
in voor de pannenkoekenbak. ‘s Morgens werd het deeg klaargemaakt. ‘s Namiddags 
stonden we met de cliënten in het kraam.    
 
Ook in 2016 konden de traditioneel jaarlijks terugkerende activiteiten niet ontbreken. Zo 
was er o.m. het nieuwjaarsfeest, paasontbijt, oktoberfoor, Sint ontbijt, bezoek van de Sint en 
Zwarte Piet en de Winterse dag.  
 
Daarnaast waren er ook verschillende andere activiteiten zoals: 
Het Galabal for Specials in Gistel, het Badfestival in De Panne, Rock for Specials in Evergem, 
het Bootsea Dance Festival in Oostende, de kunstroute wandeling in Bredene, verschillende 
voorstellingen van Theater aan Zee, het zandsculpturen festival, een voordracht over 
Argentinië in de bib, een geleid bezoek aan de Grote Post, de nieuwe Chrystal Ship 
wandeling, een workshop ‘Chocolade met een duurzaam smaakje’, Sport eens Anders, de 
expo ‘Het wilde westen’ in de Venetiaanse Gaanderijen,  het FilmFestivalOostende, ‘Er was 
eens…’ in het Leopoldpark, de wandelingen in het kader van Music for Life (van Oostende 
naar Gistel en van Wondelgem naar Wachtebeke), enz. 
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7.  OVERLEGMOMENTEN 
 

7.1. Individueel onthaal  
Dit is er nog elke morgen voor iedereen die toekomt tussen 
8u30 en 9u00. De planning van de dag wordt overlopen. 
Mogelijke hulpmiddelen (Cloudina, BlueAssist, Pictogenda, 
agenda en Pict@) worden gebruikt. 
Daarna volgt er nog kort een overleg tussen alle aanwezige 
coaches en stagiairs om de planning van de dag/week te 
overlopen. 

 

7.2. Teamwerking 
Het ochtendoverleg (9–9u15 tot 9u30): na het 
individueel onthaal van alle cliënten, hebben alle 
coaches en stagiairs een teamoverleg waarin de dag 
samen nog eens wordt overlopen en bijzonderheden 
worden toegelicht en uitgewisseld. Er is een beurtrol 
onder de coaches zodat er telkens 1 coach is die mee 
met de cliënten in ochtendoverleg/koffiepauze gaat 
en 1 coach de registraties van het overleg noteert. 
We ervaren het als zinvol dat ook als je er een dag 
niet was, je toch de info kan opzoeken van bepaalde 
dagen. 
De teamvergaderingen vonden tweewekelijks plaats op maandagavond van 17 tot 19 u. Alle 
coaches en (op dat ogenblik aanwezige) stagiairs zijn hierop aanwezig. Iedereen kan 
agendapunten aanbrengen. We blijven dit een belangrijk moment van uitwisseling en 
afstemming vinden.  
Jaarlijks worden twee teamdagen georganiseerd: in 2017 was het thema rond Odysseus en 
25 jaar Ithaka. 
 

7.3. Raad van Bestuur / Algemene Vergadering 
Reflectie op het voorbije jaar door Wilfried: 

Ook in 2017 kwam de Raad van Bestuur maandelijks 
samen (uitgezonderd juli-augustus). Liesbet Billiet 
(coördinator) en Wilfried Moutton (voorzitter RVB) 
bereidden samen de vergadering voor. De agenda-
punten werden op voorhand (samen met het verslag 
van de vorige bestuursvergadering) doorgemaild 
naar de leden van de Raad van Bestuur. Naast de 
leden van de RVB waren ook Sofie Haud’Huyze 
(vanaf september vervangen door Hannes Van 
Quakebeke) als vertegenwoordiger van de 

gebruikersraad en Liesbet (coördinator van het coachingcentrum) aanwezig.   
De Algemene Vergadering kwam samen op 14 juni. Daar brachten we niet alleen verslag uit. 
We vroegen feedback i.v.m. onze werking tot nu toe, maar peilden ook naar de 
verwachtingen: hoe zien jullie de toekomst van Ithaka, gezien in het kader van de 
veranderingen in het zorglandschap, hoe profileren we ons verder, hoe doen we het 
economisch, hoe blijven we trouw aan onze visie. De positieve feedback en het uitgesproken 
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vertrouwen maken dat we enthousiast verder kunnen gaan.  Op de algemene vergadering 
werden de mandaten van Wilfried Moutton, Taziana Pyson, Bart Sabbe, Luc Dewilde, Eric 
Billiet, Annick Velter , Dirk Decoster, Ann Decorte en  Johan Lowyck verlengd. Koen Lenoir 
werd opgenomen als volwaardig lid van de RVB. Anne-Marie Van Schoors en Geert 
Vandewalle traden toe tot de Algemene Vergadering. Begin 2017 gaf Anne-Marie Van 
Schoors (secretaris van RVB) aan dat ze graag haar mandaat in de RVB zou beëindigen. We 
hebben haar “ontdoopt” in de bestuursvergadering van november, maar we zijn echt blij dat 
ze op onze vraag wel in de Algemene Vergadering blijft zetelen. Ook als vrijwilliger blijft ze 
actief.  Anne-Marie was de secretaris van de RVB en stond in voor de verslaggeving. Johan 
Lowyck wordt secretaris-penningmeester en de verslaggeving wordt nu in beurtrol gemaakt.  
 

Vaste punten op de agenda van de RVB waren in 2017: 
1) Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. 
2) Het coachingcentum. 
3) Verslag vanuit de RVB de Bezaan. 
4) Varia. 
 

Eind 2016, begin 2017 hebben zowel  het team en de RVB een SWOT-analyse gemaakt 
(sterkte-zwakte analyse). Van daaruit kwamen we tot de nieuwe definiëring van onze visie:   
“ Ithaka coacht mensen met een beperking om vol vertrouwen deel te nemen aan en bij te 
dragen tot de maatschappij”. Begin februari 2017 hebben het team en de RVB samen 
vergaderd. Bedoeling was elkaar beter te leren kennen (nieuwe leden RVB en nieuwe coach) 
en samen de missie en de kerndiensten van Ithaka zuiver te stellen, in kaart te brengen en te 
‘vertalen’ naar de toekomst toe. Iedereen was het erover eens:  zoiets moeten we meer 
doen. In de vergadering van november heeft de RVB een reflectieoefening (aan de hand van 
stellingen) gemaakt i.v.m. de toekomst van Ithaka. We blijven geloven in de kleinschaligheid 
van Ithaka, maar we waken erover dat de zorgvragen de aanwezige competenties niet 
overschrijden. We blijven trouw in waar we goed in zijn, maar het moet financieel houdbaar 
zijn. We gaan voor een transparante rechtmatige rendabele dienstverlening, maar dit binnen 
een context waar solidariteit zeker een plaats heeft.  
De uitbreiding van RTH-punten liet ons toe Nick aan te werven als coach.  
Qua verbouwingen werd het in 2017 wat rustiger. We stellen vast dat de inspanningen van 
vorige jaren lonen. Wel kwamen er nieuwe zetels, Nick en enkele cliënten zorgden voor 
plantenbakken op het balkon en er kwamen kasten in de mediatheek. 
Op zondag 19 maart, de dag van de zorg, werd de Bezaan in de kijker gezet. Ruim 300 
geïnteresseerden daagden op. Dit verdient meer dan een pluim!!! De coördinatie van de 
Bezaan (tot eind oktober 2017 mogelijk door impulssubsidie van de provincie) werd nu 
structureel verankerd binnen het kader van de persoonsvolgende financiering. Heel wat 
cliënten gaven aan dat ze ook vragende partij waren om alleen te gaan wonen, zoals in de 
Bezaan, maar dan liefst in Oostende. We namen deze vraag mee, eind 2017 zagen we een 
opportuniteit en in 2018 starten we met een nieuw woonproject. Wonen is een belangrijk 
domein om ‘deel te nemen aan de maatschappij’. We zijn echt blij dat we opnieuw aan heel 
wat cliënten een antwoord kunnen geven op hun woonvraag, dat we hen kansen kunnen 
geven om te groeien en op eigen benen te staan.  
De VZW Blue Assist is nu ingebed in Epo2 (groep Ubuntu).  Vanuit Ithaka is BA destijds 
ontstaan als een antwoord op de vraag van veel mensen om zo zelfstandig mogelijk te 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een vraag kunnen en durven stellen is 
voor mensen met communicatieproblemen niet evident. BA verhoogt de zelfstandigheid en 
de sociale inclusie van deze mensen. We zijn er trots op dat BA zijn werk kan verder zetten.    
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We mogen niet vergeten dat we in 2018 weer iets te vieren hebben: Ithaka blaast 25 
kaarsjes uit!!! Een feest moet je voorbereiden! Er is een werkgroep samengesteld, Ellen 
startte in het voorjaar met ‘verhalen op het tapijt’, het team hield een speciale teamdag, 
begin oktober was er een namiddag voorzien voor coaches en vrijwilligers, heel wat 
activiteiten werden opgezet. De apotheose volgt op zaterdag 17 november 2018 in de Grote 
Post. 
 

7.4. Gebruikersraad 
 

    
Er waren in 2017 3 gebruikersraden met agendapunten vanuit de cliënten, op 3 april, 2 
oktober en 11 december 2017. De puntjes vanuit het team werden telkens over de middag, 
in kleine groepjes doorgegeven. Dit in de week voor of na de gebruikersraad.  
2017 was ook een verkiezingsjaar voor Ithaka. In de week van 6 t.e.m. 12 juni gingen de 3 
jaarlijkse verkiezingen door. Er werden vacatures uitgeschreven. Verschillende cliënten 
stelden zich kandidaat. We kregen uiteindelijk een nieuwe cliënt voorzitter van de 
gebruikersraad, een nieuwe cliënt vertegenwoordiger op de Raad van Bestuur en een 
nieuwe cliënt afgevaardigde voor het Steunpunt Begeleid Werken. 
 

7.5. Ouders 
Op 9 januari startten we reeds met een eerste activiteit op vraag van het OOP: de 
nieuwjaarsreceptie! Tijdens deze receptie wilden we het accent op ‘ontmoeting’ leggen: een 
gelegenheid creëren waar mensen elkaar kunnen zien, warme contacten hebben, ervaringen 
uitwisselen, inspiratie opdoen, verhalen delen. 
Op ma 6 maart was de eerste vergadering van het OOP. 
Op zaterdag 24 juni organiseerden de ouders een wandeling met samenzijn in ’t Zeezotje .  
Op 25 september was het tweede overleg gepland van het OOP. Op de agenda: Stand van 
zaken PVF in Ithaka, voorbereiding kaas-en wijnavond, variapunten ter info. 
Op vrijdag 17 november werd er een kaas-en wijnavond georganiseerd in de Kabanne. Een 
succes! 
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7.6. Andere 
Overleg in de sector, zoals RTH-overleg zowel op begeleiders- als op directie – niveau.  
PO West-Vlaanderen volgde Liesbet maandelijks. 

 
8. COMMUNICATIE 
 
Dit waren de edities van Odysseus in 2017, terug met één foto op de voorkaft, bij het groter 
formaat van Odysseus stonden er een 7 tal foto’s op. 
De cliënten van de Odysseus-redactie hielpen mee met het maken van Odysseus. Dit hield 
in: artikels schrijven, foto’s nemen, artikels uittikken op de computer, adresstickers kleven, 
naar de post gaan, boekjes ronddragen. 
 

 
 

 
 
        
Odysseus op een groter formaat en in kleur 
Vanaf de zomereditie hebben we een A4 formaat gebruikt i.p.v. een A5 formaat. Zo hadden 
we per boekje minder pagina’s nodig en konden we alles in kleur afdrukken. Wat ook een 
voordeel was, is dat Odysseus in het programma Word wordt gemaakt i.p.v. in Publisher. Dit 
wil zeggen dat er meteen kan afgewerkt worden: Odysseus wordt in veel minder tijd 
opgemaakt en digitaal gemaakt! 
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9. GIFTEN 
 

Zoals elk jaar hebben de trouwe fanclubleden samen een mooie som bijgedragen aan de 
giften van 2017. Er werden tijdens de warmste week ook nog een aantal acties op touw 
gezet. 
Via particulieren kregen we 7.320 euro aan giften. 
Via verenigingen/organisaties/bedrijven  kregen we 5.153 euro. 
 
Er werden een paar speciale acties op touw gezet t.v.v. Ithaka: 
 
Ostend Stock Sale op 13/5 en 14/5 : de inkom van dit weekend (1 euro/pp ging integraal 
naar Ithaka vzw). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champagnefestijn 

 

 

Schilderijverkoop Yves Beaumont 

 

Acties Music For Life: 1.000.000m wandelen voor Ithaka, koekjes bakken met het 5de leerjaar, 

gerecycleerde kerstkaartjes, koekenbak, enz. 
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10. WOONPROJECT DE BEZAAN 

10.1. Gebouw 
 

In 2017 werd het gebouw verder afgewerkt en 
werden kleine mankementen aangepast.  
Dankzij een gift konden de ramen op de eerste 
en tweede verdieping aangepast worden zodat 
deze op kipstand kunnen om frisse lucht binnen 
te laten.  
Het gebouw werd gevoegd, de lift werd 
geplaatst, de noodverlichting werd gekeurd, er 
kwam een extra verlichtingspaal nabij de ingang 
en stad Gistel legde stapstenen rond het gebouw 
aan. Jammer genoeg moesten die laatste weer 

opengebroken worden omwille van rioleringsproblemen. Ook moest er enkele keren een 
ontstoppingsdienst opgeroepen worden.  
De loshangende dakprofielen werden verwijderd en de nieuwe exemplaren werden beter 
bevestigd. Verder werd gestart met de bouw van een fietsenstalling. De klusjesdienst van 
het OCMW van Ichtegem kwam langs om kleine mankementjes zoals slepende deuren op te 
lossen.  
 

10.2. Bewoners 
Activiteiten 
Naar aanleiding van de tevredenheids-
bevraging werd er in 2017 gestart met een 
maandelijkse activiteit voor de bewoners. 
In gezamenlijk overleg werd ervoor 
gekozen om deze activiteit telkens op de 
laatste donderdag van de maand en om 
19.30 uur plaats te laten vinden.  
 
Glenn en Griet beten de spits af en gaven op 26 januari een demonstratie van hun EHBO-
cursus. Frank organiseerde een pannenkoekenavond, Jan toverde zijn appartement om tot 
een Spaans restaurant, Yves hield een filmvertoning met hapjes en drankjes en Dennie 
verwende zijn buren met stoofvlees en frietjes. Verder ging de groep bowlen (2 keer), werd 
er kubb gespeeld en waren er uitstappen naar Brugge en naar de kerstmarkt in Oostende. 
De activiteiten konden telkens op heel wat bijval rekenen en bevorderen de groepssfeer en 
de samenhang onder de bewoners. Ook residenten Sil en Stefanie deden telkens hun best 
om aanwezig te zijn. De activiteiten werden telkens via de bewonersvergadering besproken 
en georganiseerd.  
 
Bewonersvergaderingen 
Gemiddeld om de 6 weken vond er een bewonersvergadering plaats. Er was een 
bewonersvergadering op 17/01, 07/03, 25/04, 13/06, 08/08, 3/10 en 14/11. Deze 
vergaderingen werden bijgewoond door de bewoners en residenten, Maria en Veerle (JOGI).  
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Op de agenda stonden iedere keer enkele 
technische punten en mededelingen, een 
punt rond de groepsactiviteiten en er werd 
steevast afgesloten met een rondvraag. 
Daarnaast brachten de bewoners zelf een 
aantal voorstellen aan.  
Zo werd er bijvoorbeeld gestart met een 
composteringsproject, werden er bloemen 
gezaaid in de tuin en werd de gang 

opgesmukt met kerstversiering. Op 8 augustus was er een bijzondere bewonersvergadering. 
Die avond werd er voor het eerst een brandoefening georganiseerd, die werd afgesloten 
met een gezellige bijeenkomst met frietjes en frikandellen.  
De bewoners werden nauw betrokken bij de organisatie van de Dag van de Zorg, de 
deelname aan het Zorgverhaal van het jaar en de publicatie van het boek over de Bezaan. 
Eerst werd er gebrainstormd met de groep en vervolgens werden ideeën concreter 
uitgewerkt. Bij de diverse stappen was er telkens een terugkoppeling naar de groep.  
De verstandhouding tussen de bewoners was goed, als moest er hier en daar wel eens 
bemiddeld of preventief gewerkt worden. Bepaalde bewoners hebben elkaar duidelijk 
gevonden: sommige mensen nemen samen de bus, gaan samen zwemmen/fitnessen, doen 
samen de composteringsronde, springen vaak bij elkaar binnen, enz. 
Op individueel vlak werden er op vraag van de bewoners soms extra inspanningen gedaan: 
het opstarten van een DOP-proces, het inoefenen van bepaalde vaardigheden, gesprekken 
rond sociale omgang, het toeleiden naar vrijetijdsactiviteiten, het mee helpen beheren van 
de agenda’s, enz. 
 
Wachtlijst 
Er werd een wachtlijst aangelegd met kandidaat-bewoners.  
 

10.3. Netwerk, partners en buurt 
Via nieuwsbrieven en verslagen van bewonersvergaderingen werden de ouders en het 
netwerk van de bewoners op de hoogte gehouden. Ook was er heel wat communicatie met 
het netwerk via mail, telefoon of persoonlijke ontmoetingen.  
Voor de ouders werd er op 21 augustus een summerdrink georganiseerd. Daarop werden 
concrete vragen in functie van het boek gesteld, maar konden de ouders ook bijpraten met 
elkaar.  

Alle partners van in de beginfase 
zijn nog steeds betrokken partij. 
Voor het composteringsproject 
kon een beroep worden gedaan 
op de Gistelse kringloopkrachten.  
Op 19/03 werd er een Dag van 
Zorg georganiseerd, die een 350-
tal bezoekers naar de Bezaan 
bracht. Bewoners stelden hun 
appartement open en gaven 
uitleg, bezoekers kregen een 
boekje met het zorgverhaal mee, 
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er was een zoektocht en in de tent waren er hapjes en drankjes, dansvoorstellingen door 
cliënten van Ithaka en een muziekoptreden door een jongen uit de buurt. ’t Rakkersnest 
verzorgde de kinderanimatie. Het evenement kreeg ruime belangstelling in de pers. Dankzij 
de subsidie van de Koning Boudewijnstichting, sponsoring en de drankverkoop leverde dit 
evenement een kleine winst op.  
 

10.4. Coördinatie 
In 2017 liep de impulssubsidie ten einde. Er kon een verlenging tot het einde van het jaar 
bekomen worden. Bedoeling van deze verlenging was om uit te kijken naar structurele 
middelen om de coördinatie ook na de impulssubsidie mogelijk te maken.  
In april werd gestart met huisbezoeken om uit te zoeken of en hoeveel punten elke bewoner 
kan inbrengen. Er wordt aan elke bewoner gevraagd om 4,44 punten in te brengen. Niet 
iedereen kan deze punten inbrengen, sommige personen kunnen meer dan 4,44 punten 
inbrengen. De inbreng wordt in 2018 in IDO’s (individuele dienstverleningsovereenkomst) 
vastgelegd.  
 

10.5. Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur Bezaan kwam maandelijks bijeen om technische punten te bespreken 
en naar oplossingen te zoeken. Leden van de Raad van Bestuur staken ook letterlijk de 
handen uit de mouwen om bepaalde zaken zoals een fietsenstalling te realiseren.  
 

10.6. Communicatie 
Geïnteresseerden konden nieuws over de Bezaan volgen via website, facebook, Odysseus en 
persartikels.  
Er werd verscheidene keren 
uitleg gegeven over de 
Bezaan: aan ouders van 
gelijkaardige projecten, aan 
de aandeelhouders van Cera, 
aan een student vastgoed, 
aan de deelnemers van het 
Zorgsymposium, aan de 
Koning Boudewijnstichting, 
aan Ritmica, aan studenten 
van de Heilige Familie en aan 
de bezoekers van de Dag van 
de Zorg.  
We namen deel aan de 
wedstrijd Zorgverhaal van het 
jaar en eind december 
brachten we het boek ‘Samen lukt het alleen’ uit. Daarvoor werden bewoners, ouders, 
residenten en betrokkenen geïnterviewd. Het werd een boek vol menselijke verhalen en 
praktijkervaringen. Het boek werd verkocht in Ithaka en de Standaard Boekhandel in Gistel.  
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11. PERSPECTIEVEN VOOR DE TOEKOMST 
 
We willen al even vooruitblikken naar 2018.  
Dat zal zeker in het teken van 25 jaar Ithaka staan! 
Er zijn verschillende werkgroepjes om de verschillende extra 
activiteiten in de loop van 2018 uit te werken (bv. een karaoke-
avond, een fotoworkshop, een kookworkshop, een wandeling). 
Ook de expressie-groep zal werken in het kader van 25 jaar 
Ithaka.  
 
Daarvoor zullen we een samenwerking aangaan met Pasform. De 
Theateracademie Oostende (onder leiding van coach Griet) zal een 
voorstelling uitwerken om in het najaar van 2018 te kunnen brengen in de 
Grote Post, op het feest van 25 jaar Ithaka.  We willen er een feest van maken met een mooie receptie in 
de Grote Post, voor alle mensen die iets voor Ithaka betekenen of betekend hebben. Het verhaal van 
Odysseus zal hier een centrale rol krijgen. 
 
We blijven ook op andere domeinen ‘op weg gaan’ met vragen. 
We kregen heel wat vragen naar ‘wonen’ in Oostende. In 2018 
starten we met een nieuw woonproject ‘De Condor’, waar 11 
mensen met een verstandelijke beperking en /of autisme zullen 
kunnen gaan wonen. Dit zal uiteraard in 2018 heel wat van onze 
tijd vragen. We willen hiervoor ook een extra parttime 
personeelslid in dienst nemen. 
 
We blijven ook geloven in de kracht van de kleinschaligheid. We vinden dit ook terug bij collega-
organisaties Duin en Polder en ’t Veldzicht. Op gebied van begeleid werk willen we alvast de krachten 
bundelen en dit door o.a. een gemeenschappelijke folder uit te brengen, overleg met het VAPH rond onze 
bewuste keuze, een vorm van samenwerking op cliëntniveau, enz. 
 
 
 
 
Daarnaast zullen de eerste 3 maanden van 2018 vooral in teken staan van het afsluiten van de IDO (de 
individuele dienstverleningsovereenkomst). We willen met 23 cliënten en hun netwerk echt wel de tijd 
nemen om dit uit te leggen, samen te zitten rond de ondersteuning en de vragen die er nog zijn. Daaraan 
gekoppeld willen we ook elektronische cliëntdossiers uitwerken met daaraan gekoppeld coachingsplan 
voor NRTH –cliënten.  
Ook voor RTH’ers willen we daarna een IDO opmaken zodat ook de collectieve rechten en plichten voor 
iedereen duidelijk zijn. Ook voor de Bezaan-bewoners willen we de IDO laten tekenen om de coördinatie 
vanaf 2018 te kunnen verder zetten.  
 

Een belangrijk nieuw thema in 2018, waar we ook effectief stappen zullen rond 
ondernemen is de GDPR, de nieuwe privacy-wetgeving. Er is een werkgroepje 
opgericht (samen met enkele leden van de Raad van Bestuur) om te kijken hoe de 
vertaling voor Ithaka dient gemaakt te worden.  

 
In het voorjaar 2018 willen we ook onze nieuwe website lanceren! 
 
Een belangrijk item i.v.m. personeel is oog hebben voor het thema ‘werkbaar werk’: opleidingen, 
gesprekken, functioneringsgesprekken, eventueel intervisiemomenten voor de coaches? 
 
In deze veelheid van acties en strak tempo van veranderingen zal het belangrijk zijn om, al klein team, ook 
goed voor elkaar te zorgen  zodat we van 2018 een echt feestjaar kunnen maken! 


