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Sprokkels
Beste lezer,

Na enkele rustige weken in juli en augustus, is ons team er vol energie
terug in gevlogen. We hebben niet stil gezeten, ook niet tijdens de zomervakantie.
Zo werkten we hard aan de uitbouw van Globale Individuele Ondersteuning, afgekort GIO. GIO is
iets nieuws, bijzonder interessant voor wie jonge kinderen met ASS heeft of voor wie met jonge
kinderen met autisme werkt in de kinderopvang of op school. We leggen GIO kort uit in deze
nieuwsbrief.
De dagen worden donkerder, het wordt weer tijd om de warmte op te zoeken in huis. Tip: nestel je
in de zetel, onder een dekentje en lees onze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Stien Peeters
Directeur vzw Victor

Inhoudstafel
Hint: klik op de nummering of de titels om direct naar de juiste pagina te springen.
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Nieuws van de administratie
Aan wie kan ik administratieve wijzigingen
doorgeven?
•
•

Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling:
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be
Wijzigingen in de betaalgegevens via lievevdv@vzwvictor.be

Hoe kan ik de dienst bereiken voor
informatie?
Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van vzw Victor. Het
secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op 051 25 25 28.
Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op het antwoordapparaat of een e-mail
sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen dan contact met je op als je je gegevens achter
laat.

Hoe aanmelden?
U kan zich elektronisch bij onze dienst aanmelden via onze website www.vzwvictor.be.
Daar klikt u in de linker kolom op ‘aanmelden’.
Indien u hierbij problemen ondervindt, geen toegang hebt tot internet of u hebt nog extra
vragen, kan u contact opnemen met onze dienst.
Dit kan elke werkdag tussen 9u en 12u30 op het nummer 051 / 25 25 28.
Het initiatief ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager zelf (of zijn/haar
ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden.
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk is, gelieve ons dit te
melden. Op die manier kunnen wij een oplossing voorzien.
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In de kijker! - Loket

? Wacht je op een langere begeleiding, maar heb je nu toch al eens nood aan een gesprek?
? Heb je geen vraag naar een lang traject bij je thuis, maar wil je ons toch eens enkele
vragen stellen?

Dan is het Loket misschien iets voor jou!
We proberen jou met je concrete vragen te helpen in maximaal drie gesprekken per kalenderjaar.

Welke vragen kunnen zoal aan bod komen?
•
•
•
•
•
•

In ons gezin zijn heel wat problemen, we krijgen het niet meer georganiseerd.
Wat moeten we doen? Waar kunnen we terecht?
Hoe kan ik het thuis meer autismevriendelijk maken?
Mijn kind heeft last van angsten en een onveilig gevoel, hoe kunnen we dit helpen
ondersteunen?
Mijn zoon wordt gepest in de sportclub, hoe kan ik hiermee omgaan?
Welke grenzen mag ik stellen?
enz.

Nieuwsgierig naar meer?
Klik hier voor de praktische informatie van ons Loket.

Contact opnemen met Loket
•
•

loket@vzwvictor.be
0490 57 49 80
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GIO
Het is zover… Begin september ging niet alleen het nieuwe schooljaar van start, maar ook
het GIO-project. Met de Globale Individuele Ondersteuning wordt de deelname van jonge
kinderen met (een vermoeden van) autisme in de kinderopvang en het gewoon onderwijs
extra ondersteund.

Inhoud
De ondersteuning kan zich richten op verschillenden zorgnoden: communicatie, gedragsproblemen, prikkelverwerking, eet-of slaapgedrag, enz.

Werkwijze
In een eerste verkennend gesprek wordt in overleg bepaald welke zorgnoden prioritair
zijn. Vervolgens gaat de GIO-begeleider een tiental keer langs in de kinderopvang en/of
(kleuter)school om heel gericht aan het werk te gaan, samen met de verzorgende of de
leerkracht van het kind, de ouders en andere betrokkenen.

Praktisch
•
•
•

GIO is gesubsidieerd en kosteloos voor de ouders en de kinderopvang of (kleuter)
school (m.u.v. de eenmalige kost voor het inschrijvingsgesprek: €5.34).
Een traject GIO omvat 30u begeleiding.
Met GIO richten we ons in eerste instantie op gezinnen, die op dit moment geen
ondersteuning krijgen (vb. thuisbegeleiding, ON).

Aanmelden?
•

Scholen of kinderopvang kunnen aanmelden via: GIO@vzwvictor.be
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Nieuw(tje)s
In vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat we veel verwacht hadden van het uitbreidingsbeleid 2019. Door een herziening van het meerjarenplan van minister Vandeurzen, was er
minder budget beschikbaar voor rechtstreeks toegankelijke hulp (‘RTH’), waaronder thuisbegeleiding valt. De kruimels werden verdeeld over de verschillende zorgaanbieders. Vzw
Victor kreeg 37% van een voltijdse job. Die uren zullen worden ingezet voor medewerkers
die reeds bij ons werken en die bereid zijn extra uren te presteren.

Voor de nieuwe functie binnen de RTH, Globale Individuele Ondersteuning (GIO), kregen
we 91% van een voltijdse job. We zetten deze uren in de vroegbegeleiding in. De aanwervingsprocedure loopt nog op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief. We bouwen GIO uit voor kinderen met autisme die baat hebben bij een begeleide overgang van
thuis naar de crèche, van de crèche naar de kleuterschool of van de kleuterschool naar de
lagere school. De ondersteuning gebeurt in de crèche of op school. Meer info hierover vind
je elders in deze nieuwsbrief.

Met de thuisbegeleidingsdiensten autisme kozen we ervoor om onze begeleiding binnen
GIO wetenschappelijk te laten onderzoeken: we willen immers weten of wat we doen ook
werkt. Het onderzoek zal gebeuren door verschillende universiteiten die zich verenigden in
de Academische Werkplaats Autisme (AWA).

Carol Leleu, thuisbegeleidster in onze kinderwerking, startte begin oktober voltijds bij het
samenwerkingsverband ‘1 gezin 1 plan regio Midden West-Vlaanderen’. Carol zal haar werk
voor ‘1 gezin 1 plan’ doen vanuit vzw Victor: zij vertegenwoordigt nl. de thuisbegeleidingsdiensten in het samenwerkingsverband.
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Nieuw(tje)s

De Liga Autisme Vlaanderen organiseerde deze zomer vier zomerkampen: boeiend boskamp, zomers zeekamp, techniek magnifiek en tricks&technix. Aan elk van deze kampen
werkte een thuisbegeleider van onze dienst mee.
Wil je niets missen van de activiteiten van de Liga? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via
deze link.

In het tweede kwartaal besteedden wij €423,20 aan postzegels voor de papieren facturen
en betalingsherinneringen. Gezinnen kunnen kiezen voor domiciliëring, waardoor het aantal
betalingsherinneringen zakt. We zijn daar heel dankbaar voor. We willen nog een stapje verder gaan en onze facturen digitaal verzenden. We werken dit de komende maanden verder
uit: je hoort hier nog van!

Vanaf 1/10/2019 is een nieuwe VictorInfo van kracht: bekijk de nieuwste versie hier.
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Huis voor Victor

Huis voor Victor – stand van zaken
Vzw Victor werkt aan een nieuw Huis voor Victor.
In deze nieuwe rubriek lees je de vorderingen van het voorbije kwartaal.
Het voorbije kwartaal is er niets zichtbaars gebeurd.
Achter de schermen werd de laatste hand gelegd aan de bouwvergunning.
Op 17 september is de bouwaanvraag ingediend.
Er gebeurden nog enkele wijzigingen aan het plan omdat de parkeerplaatsen op het
binnenplein op een andere manier georganiseerd zullen worden.
Er zal plaats zijn voor maar liefst tien fietsen.
Wat kunnen we nog vertellen over het gebouw?
•
•

Het gebouw aan de straatkant blijft behouden en wordt gerenoveerd.
Achteraan komt er een nieuwbouw: daar zullen onze gezinnen ontvangen worden
voor inschrijving, brussenwerking, oudercursus, infoavonden, loketfunctie, advies en
consult, bezoekouderwerking enz…

Volgende keer meer!
Benieuwd naar de vorderingen? Volg de werkzaamheden via onze volgende nieuwsbrieven!
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Victor op Facebook
Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze facebookpagina.
We lichten er enkele uit:
•

“Laad-me-met-rust-punten”: voor mensen met en zonder autisme die even willen
ontsnappen aan lawaai en drukte, die nood hebben aan een prikkelarme plek. Dit
idee komt van architecte Inge Hens. Ze won met dit initiatief de toegankelijkheidsprijs van inter-events. Via deze link kan je de winnende inzendingen nalezen en een
interview met Inge bekijken.

•

Autimatic wil opleiding, begeleiding, stage en jobs verzorgen voor mensen met autisme. Via een digitaal platform willen ze samenwerking bevorderen met bedrijven.
Dit is een initiatief van twee ouders: Geert Pauwels is ingenieur met veel ondernemingservaring en Ilse Van den Eede is autismespecialiste en heeft ervaring in de human resources sector. Ze starten met een eerste pilootproject in het najaar van 2019.
Verdere informatie volgt.

•

In dit interview heeft Peter Vermeulen het onder andere over recent onderzoek naar
zintuiglijke verwerking en hoe dit een invloed kan hebben op mensen met autisme.
Let wel, het is een Engelstalig interview.

•

“Autisme en stress gaan hand in hand”. Dr. Fabienne
Naber is biologe en universitair docent bij de afdeling
Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij beschrijft in dit artikel
hoe het brein en factoren uit de omgeving een invloed
kunnen hebben op stress bij mensen met autisme.

•

Deense wetenschappers hebben met een groot onderzoek aangetoond dat vaccinaties tegen de mazelen, bof en rode hond geen autisme veroorzaken bij kinderen.
Informatie kan je via deze link terugvinden.

•

Op het symposium ‘autisme en MKB; midden- en kleinbedrijf’ in Utrecht, Nederland
neemt Willem van Spaendonck, een man met autisme, het initiatief om de tewerkstelling van mensen met autisme bespreekbaar te maken. Een neerslag over dit symposium kan je hier nalezen.

•

In de zomer 2019 vonden opnieuw een aantal kampen plaats voor kinderen met
autisme. Sommige kampen haalden de media. In het belang van Limburg verscheen
een artikel over het wetenschapskamp in Peer, georganiseerd dankzij Liga Autisme
Vlaanderen, AFYA en de Techniek- & WetenschapsAcademie UCLL. Hier kan je het
artikel terugvinden.
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Victor op Facebook

•

De finaliste van de Miss World Nederland Verkiezing, Lotte Lefel, is de nieuwe ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Ze was veertien toen
ze de diagnose Asperger kreeg. Met haar deelname vraagt ze aandacht voor vrouwen
met autisme. Ze laat zien dat je óók met een diagnose
autisme je dromen en doelen kunt najagen. Via deze link
kan je de informatie nalezen.

•

Via deze link omschrijft Janneke, een vrouw met autisme,
haar ervaringen met de problemen die zij ervaart met executieve functies. Op haar blog kan je haar verhaal volgen.

•

Frans Bak, een man met autisme en werkzaam als autisme
coach, omschrijft op zijn blog het thema ‘autisme en empathie’. Via deze link kan je de informatie nalezen. Ook
via zijn website “ik ben autist” kan je informatie hierover
terugvinden.

•

Via deze link kan je de reportage bekijken waarin Chris Packham (Britse televisiepresentator, dierenexpert, fotograaf en auteur) getuigt over zijn autisme. Hij vertelt
wat het voor hem betekent, welke impact dit had op zijn leven als kind en nog steeds
heeft als volwassene. Hij neemt ook een kijkje bij enkele niet-wetenschappelijk aangetoonde therapievormen uit de USA.

•

De website “Autismevoordocenten.nl” toont korte filmpjes, animaties, portretten en
uitleg over autisme. Je leest er ook welke problemen mensen met autisme kunnen
hebben bij het studeren en het volgen van onderwijs. De website geeft ook praktische begeleidingstips voor in de klas.

Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?
Ga naar www.facebook.com/vzwvictor en klik op ‘vind ik leuk’.
Als je even op deze knop blijft staan
met je muis, kan je instellen hoe je
onze meldingen wil krijgen.
We hebben ondertussen al meer
dan 4.155 likes en we hebben
4.283 volgers! Op naar de 5000?!!!
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Nieuws uit de Liga
De Liga Autisme Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme uit de verschillende Vlaamse provincies, waar
vzw Victor één van is. De Liga heeft als doelstelling projecten te realiseren op groter niveau.
Denk hierbij aan kampen voor personen met autisme, vorming en outreach aan organisaties
en scholen, online hulpverlening, ...
In VictorSprokkels rapporteren we kort over de bezigheden van
de Liga. Abonneer je via deze link op de nieuwsbrief van de Liga
voor nieuws heet van de naald.

GIO
De thuisbegeleidingsdiensten bereidden zich de voorbije maanden voor op de nieuwe
functie Globale Individuele Ondersteuning (‘GIO’, zie elders in deze nieuwsbrief). Om
maximaal in te spelen op de noden van ouders, scholen en kinderdagverblijven, werd een
bevraging georganiseerd door de Liga. Er werden meer dan 100 vragenlijsten ingevuld
door leerkrachten en kinderverzorg(st)ers. Ook de ouders werden bevraagd i.v.m. de ondersteuningsnoden van hun kind met autisme in het gewoon onderwijs of de reguliere
kinderopvang. Voor dit deel van het onderzoek zijn we nog op zoek naar extra deelnemers.
De online bevraging duurt slecht 10 minuutjes. Je vindt ze hier.

Wetenschappelijk medewerker
In elke nieuwsbrief van de Liga zal je een bijdrage vinden van Chloè Bontinck, de wetenschappelijk medewerker van de Liga. Het loont dus zeker de moeite om je te abonneren op
de nieuwsbrief van de Liga!

AutismeChat
Onze thuisbegeleiders blijven paraat via de Autisme Chat. Sinds de opstart van de Autisme
Chat eind januari 2019 hebben we al meer dan 700 chatgesprekken gevoerd met ongeveer
600 unieke bezoekers.

Nieuwsbrief oktober 2019

11

Oproep
wetenschappelijk onderzoek
Inleiding
Om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden, is het nodig dat wij op de hoogte
blijven van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek. Graag werken we dan
ook mee als hogescholen of universiteiten vragen hebben voor onze doelgroep.

Oproep 1
•
•
•

Ben je ouder van een kind met ASS tussen de 6 en 16 jaar?
Heb je interesse om mee te werken aan een onderzoek naar de opvoeding en de
ontwikkeling van kinderen met ASS?
Alle informatie over het onderzoek vind je op de volgende pagina. Het onderzoek
omvat een vragenlijst en een kort telefonisch gesprekje. Verder contact: Lana.DeClercq@UGent.be

Oproep 2
•
•
•
•
•

Heb je een kind met ASS en ook een baby (jonger dan 10 maanden, of nog onderweg)?
Wil je de ontwikkeling van je baby van nabij laten opvolgen, en ook meewerken aan
wetenschappelijk onderzoek? Doe jij ook mee aan het Tracking Infants At Risk for
Autisme (TIARA) onderzoek?
Benieuwd naar wat andere ouders over het TIARA-onderzoek vertellen? Lees de getuigenissen hier
Heb je vragen over het onderzoek? Hier vind je al veel antwoorden.
Wil je meer informatie? Neem dan zeker contact op met tiara@ugent.be, tiara@kuleuven.be, de website www.tiara-onderzoek.be of onze facebook pagina tiara.onderzoek.
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Oproep
wetenschappelijk onderzoek
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Giften
In het derde kwartaal van 2019 mochten wij mooie sommen ontvangen. Deze sommen
geven ons ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden.
Vorige nieuwsbrief lieten we al weten dat er
mensen zijn die geen cadeaus vragen voor
hun feest, maar wel een gift voor Victor. Dit
jaar zijn er maar liefst drie feesten doorgegaan waarbij wij in de feestvreugde mogen
delen dankzij de giften die daaraan verbonden zijn: het is dus telkens ook een beetje
feest voor Victor!
De Ieperse secundaire school Heilige Familie stortte de opbrengst van de mini-onderneming naar onze dienst.
Hannes Vansevenant, fervent fietser, bereidde zich voor op
een spectaculaire meervoudige beklimming van de Mont
Ventoux. Hannes liet zich sponsoren via giften aan o.a. onze
dienst. Zo kwam er al een gift binnen. Helaas werd Hannes
aangereden tijdens zijn werk. Daardoor moet Hannes nu
eerst revalideren en de sportieve plannen even in de koelkast
bewaren. We wensen Hannes ook via deze weg veel courage
toe.
De gemeenten Ledegem en Lo-Reninge zorgden voor een financieel duwtje in de rug van
onze dienst.
Op 15 november a.s. vindt Quiztor plaats, de zevende editie inmiddels. Deze quiz gaat door in het IHK Ardooie. Bij het schrijven
van de nieuwsbrief waren er nog plaatsen beschikbaar. Info en
inschrijven via remmerie.pieter@gmail.com. De flyer is terug te
vinden elders in deze nieuwsbrief.
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Giften

Music For Life gaat ook in 2019 door ten voordele van heel veel vzw’s,
waaronder de onze. Kortrijk is dit jaar de gaststad voor het hele gebeuren.
De eerste acties werden inmiddels geregistreerd. Je vindt de geregistreerde
acties hier. Wil je zelf een actie registreren, dan kan je dat hier doen.

Wij hebben een wishlist, een lijst met dromen die wij nog willen realiseren,
maar waarvoor de middelen ons ontbreken. Bedrijven of serviceclubs die ons
willen steunen, kunnen deze wishlist opvragen via info@vzwvictor.be. Enkele
voorbeelden van onze dromen: uitbreiding van onze docuruimte met nieuwe
boeken/materialen, vrijetijdsactiviteiten voor personen met autisme, extra man- of vrouwkracht om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, steun bij de inrichting van ons eigen
huis… een plek onder de zon.
*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***
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Kalender
DATUM

ACTIVITEIT

15 oktober

Infoavond ‘autisme bij meisjes en vrouwen’

21 oktober

Infoavond ‘eetproblemen bij kinderen en jongeren’

22 oktober

Infoavond ‘ondersteuningsgezinnen’

24 oktober

Infoavond ‘de zintuiglijkheid bij een kind met autisme’

okt. - nov.

Brussenbende

november

Infoavonden reeks ‘ Communicatie bij jonge kinderen
met (een vermoerden van) autisme’
Meer info over onze activiteiten kan via deze link
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