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Woordje vooraf
Het werkjaar 2016 is alweer een tijdje achter de rug… hét moment om toch 
nog eventjes stil te staan bij de grote en kleine verwezenlijkingen van 
alledag !

Een bondig verslag, om jullie als lezer alvast een stukje deelgenoot 
te maken van het reilen en zeilen in onze kleinschalige en huiselijke 
organisatie voor volwassenen met Niet-Aangeboren Hersenletsels.

In onze meest levendige herinneringen houden we echter vele 
momenten vast van enthousiasme, wilskracht, zorg dragen voor 
elkaar, porties geduld en respect, water bij de wijn, carpe diem, 
samen vechten voor idealen,…  

In onze meest warme herinneringen zijn we verbonden met vele 
mensen die iedere dag de dingen mee in vraag durven stellen en 
mee zoeken naar zorg op maat: cliënten, mantelzorgers, 
gebruikersraad, medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers, sponsors, 
buurtbewoners, sympathisanten van alledag,…

Benieuwd naar meer ?  Neem dan zeker een kijkje op onze website 
of facebookpagina en geniet van de begeestering en bezieling van 
zovele mensen die De Hoop maken tot wat het na 10 jaar is !

Intussen wensen we u alvast veel leesplezier  met de ietwat drogere cijfers van dit 
jaarverslag !



Overgangsjaar naar de 
Persoonsvolgende Financiering

De Hoop werkte in 2016 via een beheersovereenkomst met het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nog als centrum 

FAM = Flexibel Aanbod Meerderjarigen.  
Deze werkvorm fungeerde slechts als overgang naar de PVF = Persoons-
volgende Financiering, die vanaf 2017 voor de deur staat en de van over-
heidswege geplande zorgvernieuwing ten gronde tot uitvoer zal brengen.

Om dit proces ook op administratief vlak verder voor te bereiden, ontving 
De Hoop vanaf 1 september 2016 voor onbepaalde duur een vergunning 
om niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning te bieden aan 

personen met een handicap.  
    Hiermee werd de oude erkenning als “dagcentrum” 

definitief vaarwel gezegd.



Daarnaast kon 
De Hoop het afgelopen jaar ook 

inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 
of RTH, waarbij de toeleiding in directe lijn verloopt voor cliënten 
die een minder frequente en minder intensieve zorgvraag stellen.  
Via het samenwerkingsverband RTH Aalst-Oudenaarde kon De 
Hoop zo extra personeelspunten inzetten, te verantwoorden door 

effectief aangeboden hulpverlening.

Voor 2 cliënten werden door zogenaamde “moedervoorzieningen” 
ook punten aan De Hoop uitbesteed om dagondersteuning te 
organiseren.  Vanaf de PVF in 2017 zullen deze cliënten hun zorg 

rechtstreeks kunnen inkopen in onze 
organisatie via dienstverlenings-

overeenkomsten 
op maat.



De transitie naar het PVF-systeem noopte ons in mei 2016 ook tot het inschalen van de 
zorgzwaarte voor alle cliënten die nu reeds beroep doen op ondersteuning in De Hoop.  
Bedoeling is dat zij dan vanaf 2017 hun zorg kunnen verder zetten met een op maat 

toegekend Persoonsvolgend Budget.

Tevens werd in 2016, in overleg met budgethoudervereniging Onafhankelijk Leven en de 
werkgeverskoepel Vlaams Welzijnsverbond, volop voorbereiding gegeven aan het ontwerp 
van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.   Hiermee kan in de toekomst dan -via 
voucher of cash budget- de zorg voor cliënten in duidelijke wederzijdse afspraken gegoten 

worden.

De zorgvernieuwing die voor de deur staat, deed onze organisatie in 2016 ook nadenken 
over het verdere inhoudelijke pad dat we willen bewandelen.  Dit zal in 2017 o.a. uitmonden 

in een vernieuwde folder en website.



Een jaar vol nieuwe projecten

Vanuit ons oorspronkelijk opzet als 
dagcentrum blijft het aanbod binnen 

De Hoop de nadruk leggen op activiteiten 
 en lotgenotencontact.

  
Binnen een gestructureerd, maar tegelijk 

flexibel activiteitenprogramma op 
maat, is er voor elke cliënt wat wils.  

Er is aandacht voor diverse 
arbeidsmatige ateliers, sport 

en beweging of 
ontspanning.  



Ook blijft De Hoop binnen haar basisaanbod duidelijk de kaart trekken 
van een therapeutisch opzet: het kunnen beroep doen op de 
expertise van een kinesist, logopedist, ergotherapeut 
of psycholoog, blijft deel uitmaken van het vaste 
dagelijkse programma.  Verpleegkundige/medische 
ondersteuningsvragen worden eveneens niet uit 
de weg gegaan.  In samenwerking met de eigen 
verpleegkundige en een aantal reguliere diensten 
wordt ook hier een antwoord op maat gezocht.

En binnen dit geheel van dagondersteuning blijft 
de beleving van lotgenotencontact een belangrijke
factor: cliënten zowel als familieleden, kunnen in 
De Hoop lotgenoten met NAH of een degenera-
tieve aandoening ontmoeten.
Ook inclusie in de eigen buurt en stad, krijgt in 
het dagdagelijks opzet aandacht.  Projecten zoals het 
Koffiehuis - sinds 2016 elke laatste vrijdagnamiddag van de 
maand een open ontmoetingsplek voor buurtbewoners – spelen hierop in.



Aandacht voor het 
arbeidsmatige komt niet alleen in de ateliers of het 

Koffiehuis terug, maar krijgt ook zijn plaats binnen het begeleid werk: 
dit wil zeggen dat cliënten desgewenst een aantal dagdelen per week onbetaald 

vrijwilligerswerk uitvoeren op een externe werkpost, hierin ondersteund door een 
jobcoach van De Hoop.  Sinds 2016 zijn er een aantal cliënten die enkel nog voor dit 
zorgsegment beroep doen op onze organisatie, en hun begeleid werk dus niet willens 

nillens combineren met het dagcentrum.



Deze mobiele vorm van begeleiden, kende in 2016 ook een uitbreiding via de 
woonbegeleiding.  Hiervoor werd -parallel aan de jobcoach- een wooncoach in het 
leven geroepen.  Deze begeleider biedt ondersteuning aan cliënten die zelfstandig 
wonen in de regio van Zottegem, en zorgt ervoor dat het alleen wonen zo goed 

mogelijk mag verlopen: hij luistert naar de vragen van cliënten, helpt plannen, 
leert bepaalde vaardigheden aan, stemt af met andere 

(reguliere) hulpverleners of mantelzorgers, 
volgt afspraken op,

coördineert,...



Voor cliënten die eerder op zoek zijn naar 
een meer vrijblijvende vrijetijdsinvulling of 

lotgenotencontact, werd in 2016 het project 
StapUit in het leven geroepen.  De Hoop 

organiseert - voor Zuid-Oost-Vlaanderen samen 
met vzw De Bolster – maandelijks een namiddag 

ontspanning en ontmoeting op een externe 
locatie.  Van quiz tot minigolf of museumbezoek,… 

ook hier wordt gezocht naar een formule “voor 
elk wat wils”.



In 2016 werden 
tevens een aantal nieuwe 
projecten voorbereid die het 
volgende werkingsjaar verder vorm 
geven aan arbeidszorg, inclusie en buurtvervlechting: 
  • De Soepkerre (soepronde met de bakfiets)
  • De Compost-Hoop (buurt-composteren)
  • ZIM Hoppig Blond (vernieuwde receptuur honingbier)
  • Assistentiewonen in onze Leliebuurt i.s.m. DVC De Bron.



Cliënten
Om de zoektocht voor personen met een (vermoeden) van beperking te 

vereenvoudigen, werd in oktober 2016 een centraal aanmeldingspunt opgestart 
voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.  TeSaam is een samenwerking tussen 9 door 
het VAPH vergunde zorgaanbieders.  De Hoop maakt deel uit van de regio TeSaam 
Egmont-Dender en staat mee in voor de telefoonpermanentie en opvolging van 
emailverkeer.   Ook aanmeldingen van nieuwe cliënten, die rechtstreeks bij onze 

organisatie terecht komen, worden voortaan geregistreerd via TeSaam.



Totaal = 44 cliënten
1 overlijden, 4 naar woonvoorziening

      Beperking

39 cliënten niet-RTH
5 cliënten RTH

25

19
Gem. leeftijd 46
jongste 20 - oudste 66

Zottegem, Oosterzele, 
Merelbeke, Wetteren, Wichelen, 
Lierde, Sint-Lievens-Houtem, 
Aaigem, Haaltert, Herzele, 
Geraardsbergen, Lierde, Ronse, 
Brakel, Oudenaarde, Zingem, 
Zwalm en Gooik.



Hoogtepunten

Ook al ligt in de eenvoud van alle 
dag de grootste kracht, toch kunnen we 
in De Hoop met zijn allen genieten van net 
dat extraatje meer!

Zoals van het optreden van het Zeal-
ensemble, tijdens de We Share Music-week 
van het Festival van Vlaanderen.   In een 
samenwerking met het AZ Sint-Elisabeth 
mochten we genieten van een optreden 
Franse Chansons, gebracht door sopraan, 
cello en piano.  Een niet alledaagse keuze, 
maar een reuze meevaller !

Ook de accordeon en contrabas van Duo 
Retro deden ons tijdens de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
swingen en zingen.



De familie-uitstappen naar Pairi Daiza of de alpacaboerderij Ecosnooze in Brakel, brengen 
mooie herinneringen naar boven.
Of wat te denken van ons jaarlijks De Hoop goes extreme-event, waarbij in 2016 enkele 
cliënten een bezoekje mochten brengen aan de luchtmachtbasis van Semmerzake en 
mochten mee eten in de mess ?
Met dank aan Stad Zottegem – van wie we onze imkerij in de toekomst mogen 
onderbrengen in de appelboomgaard van de oude pastorij Grotenberge – konden we 
dit jaar een grote appelpluk houden en vervolgens lekkere dozen biologisch appelsap 
verkopen tijdens onze kerstmarkt en Koffiehuis !
Onder het motto “NAH – vaak onzichtbaar, wel aanwezig” zetten we tijdens de week 
van de NAH(organisatorisch ondersteund door de NAH Liga), mee onze schouders 
onder het bewust maken van het brede publiek van de NAH-problematiek.  We bakten 
“hersencakejes”, maakten een Rad van Fortuin en probeerden zo de Zottegemnaar op 
de dinsdagse markt, of de bezoekers van het ziekenhuisrestaurant 
wegwijs te maken in een aantal
NAH-wist-je-datjes.              Wordt vervolgd in 2017 !



Personeel

14 personeelsleden 
directie, administratie, therapeuten,  verpleegkundige, 
begeleiders, zorgkundige en logistiek medewerkers

Samenwerking met 
zelfstandig kinesitherapeute.

Samenwerking met 
AZ Sint-Elisabeth

boekhouding en personeelsadministratie.

Gemiddelde leeftijd 43,5 jr

100% deeltijds werk

Gemiddelde anciënniteit 18 jr

85,7% vrouwen



Vormingen

• Ziektebesef en interventies  
bij een hersenletsel

• EHBO-training
• Sociale wetgeving
• Juweeltjes maken met 

fietsbinnenbanden
• Kostprijsberekening PVF

4 vervangende personeelsleden (nav ziekteverlof, tijdskrediet 
en de inzet van tijdelijke middelen Sociale Maribel)

26 stagiairs uit 7 verschillende studierichtingen 
• 1e keer Bachelor Toegepaste Psychologie en HBO-5 Verpleegkunde.
• Deelname aan de Zuiddag op donderdag 20/10/2016.
• 7 personen kwamen via www.ikgaervoor.be één dag op inleefmoment
• 2 jobstudenten

Onze vaste vrijwilligers 
draaiden in 2016 vooral mee in de 

begeleiding van het marktbezoek, het 
fietsgroepje of de grote pannenkoekenbak. 

Zij werden tijdens de Week van de 
vrijwilligers in de bloemetjes gezet met 

o.a. het boekje “Over-leven met een 
NAH” (Liesbet Petit en Wim Malfliet).



Sponsoring

Cliënten, personeel en vele vrijwilligers en sympathisanten zetten 
doorheen het jaar via diverse activiteiten hun beste beentje voor om wat extra geld 

in het laatje te brengen: pannenkoekenbak, eetfestijn, Koffiehuis, pizza en spaghettisaus, 
semi-industrieel werk, soepverkoop in het kader van Music For Life,…  DANK !!

Daarnaast mocht De Hoop via diverse particulieren en organisaties financiële of materi-
ele steun ontvangen.  Dit gaf ons ook in 2016 dat extra beetje wind in de zeilen om onze 

dromen te verwezenlijken, op weg naar zorg op maat voor onze cliënten met NAH ! 

DANK AAN:



Inner Wheel 
Oudenaarde

Lions Club 
Zottegem

Jieha-project 
leerlingen OLV-

College Zottegem

Pop up 
Twijfel & Tinel

Lions Club 
Herzele

Kiwanis Land 
Van Rhode

Koning 
Boudewijnstichting 

Music For Life

Drukkerij 
Printor

Soroptimist 
International, 

club Zuid-Oost-
Vlaanderen

Garage Wim 
Deschuymer

Alpacaboerderij 
Ecosnooze

Creative 
Events

Bakkerij Van 
Damme

Bvba 
De Roover

      Molens van 
Deinze

  Vaeremans     
    Financial 
     Services



Meer Info?

Wij zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
De Hoop

Zuster Angelalaan 1
9620 Zottegem
Tel 09 364 87 03
dehoop@sezz.be 
www.dehoopzottegem.be
      vzwdehoop
BE24 737 0142973 38
Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.



Noteer alvast onze volgende 
grote events in uw agenda ! 

 

• Week van NAH zondagmiddag 8 oktober ‘17:  
cliënt Jenthe speelt toneel Wonderboy.

• Vrijdag 17 november ’17:   
grote quizavond nav 10 jaar De Hoop

• Vrijdag 8 december ’17:14u-20u:  
kerstmarkt.



                    Wij   
                    verwelkomen 
                    u graag in
                    ons koffiehuis!

Elke laatste vrijdag van de maand stelt 
De Hoop vzw de deuren van 
het activiteitencentrum voor u open 
voor een koffie, een taartje 
en een gezellige babbel.



ZIM
H  ppig bl  nd

VAN BIE TOT BIER

Kleur: Blond 
Ingrediënten: 

water, mout, hop, gist, honing
Smaakbeschrijving: 

Een vlot drinkend blond bier 
op basis van drie hoppen en 

honing
Alcoholgehalte: 6,5 AlcVol.

Herkomst naam: 
ZIM of zeem is zottegems 

voor honing

Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan creëerden 
we een nieuwe versie van ons ZIM-bier: 
De ZIM Hoppig Blond.  Verkrijgbaar in het centrum. 
€ 9,00 voor zes flesjes inclusief 3 exclusieve receptjes 
van Julie Baeckeland, Chaudfontaine Ladychef 2016.
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