Victor
Sprokkels
Presenteert:

B

Beste lezer,
De start van het nieuwe schooljaar bracht een grote vernieuwing met zich mee: het Mdecreet. In de rubriek Links en Weetjes vertellen we er u graag meer over.
September was voor ons ook de maand van de ontmoetingsdag met alle Vlaamse
thuisbegeleidingsdiensten autisme, de voorstelling van ons tevredenheidsonderzoek en
de evaluatie van onze sociale media: hierover lees je meer in dit nummer.
Veel leesplezier en tot op Quiztor III?

Stien Peeters
Directeur vzw Victor

oktober 2015

Inhoudstafel
Hint: klik op de titels om direct naar de juiste pagina te springen.

Nieuws van de administratie
Links en weetjes
Oproep
Wat hebben we geleerd?
Victor online
Evaluatie sociale media vzw Victor
Nieuw(tje)s bij Victor
Tevredenheidsonderzoek
Vrienden van Victor
Sponsoring
Toekomstige activiteiten

oktober 2015

Nieuws van de administratie
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?
Wij voorzien één contactpunt voor een aanmelding:
• telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
• elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be
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.

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

Verlof
Het secretariaat zal gesloten zijn van 25 december 2015 t.e.m. 3 januari 2016.
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Links en weetjes
In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij het M-decreet en type 9 in het BO.

M-decreet: wat?
Het decreet werd toegepast vanaf 1 september 2015. Het doel van het M-decreet is om
meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs te bieden, dankzij
redelijke aanpassingen.
Er bestaat geen vaste lijst, maar er zijn wel criteria om af te wegen of een aanpassing
redelijk is of niet.
Het buitengewoon onderwijs blijft bestaan voor leerlingen waarvoor de redelijke
aanpassingen onvoldoende blijken. Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs
is een verslag van het CLB vereist.
Er komen enkele wijzigingen in de types in het buitengewoon onderwijs:
- het nieuwe type 9 voor leerlingen met ASS zonder verstandelijke beperking
- het nieuwe type basisaanbod:
o type 1 (leerlingen met een licht verstandelijke beperking)
o type 8 (leerlingen met ernstige leerstoornissen)
o opleidingsvorm 3, type 1 (in het buitengewoon secundair onderwijs) worden
omgevormd
Het M-decreet brengt dus een aantal technische en juridische veranderingen mee, maar
nog belangrijker is dat het een andere manier van denken over onderwijs betekent.
Wanneer een leerling het moeilijk heeft op school, denken we niet langer ‘wat is er met
de leerling aan de hand?’ maar ‘wat heeft deze leerling nodig en wat kan de leerkracht en
de school doen?’.
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Type 9 in het BO
Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen leerlingen met ASS en een normale begaafdheid
naar het nieuwe type 9 in het buitengewoon onderwijs. Voordien zaten leerlingen met
ASS verspreid over andere onderwijstypes. Met het nieuwe type wil men tegemoet
komen aan de nood aan bijzondere omkadering voor leerlingen met ASS. Wil je weten
welke scholen een erkenning kregen: klik hier.

Voor wie?
- Voor kinderen met ASS (diagnose vastgesteld door een MDT) en een totaal IQ >60.
- Kinderen met ASS die nu al ingeschreven zijn in een ander type mogen daar blijven tot
ze van onderwijsniveau veranderen of tot hun ondersteuningsbehoefte wijzigt.
- Kinderen met ASS en een verstandelijke beperking kunnen terecht in het type 2.

Hoe aanmelden?
Vraag een afspraak voor een vrijblijvend bezoek op de school.
Neem contact op met het CLB van de huidige school. Het CLB onderzoekt in overleg
met leerling, ouders en school of de leerling beantwoordt aan de voorwaarden.

Bron: De Praktische Gids via www.participate-ASS.be
Bron: www.onderwijskiezer.be

Wist je dat… ?!
- … Hilde Crevits, de minister van onderwijs, in Torhout geboren is?
- … de ‘M’ van M-decreet staat voor “Maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften"?
- … je via de website Onderwijskiezer ook gemakkelijk kunt zoeken naar alle
studierichtingen?
- … de Provinciale school voor Tuinbouw en Techniek Mechelen door radio MNM
verkozen is tot De Strafste School van 2015?
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Oproep
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
Hieronder een vraag van Evelien Leurs, die namens de KULeuven onderstaande oproep lanceert:
Ik ben Evelien Leurs, een studente psychologie aan de KULeuven. Mijn thesis gaat over het
waarnemen van taal en of dit verschilt tussen personen met autisme en zonder autisme. Heb jij
autisme of ken je iemand die hiermee gediagnosticeerd is en wil je meewerken aan mijn
onderzoek? Het enige wat jullie zouden moeten doen is een vragenlijst invullen over verhaaltjes,
grappen, metaforen en implicaturen. Er zijn trouwens geen goede of foute antwoorden! Ik hoop
dat jullie mij willen helpen, alvast bedankt!
Als je wil deelnemen, gelieve een mail te sturen naar evelien.leurs@student.kuleuven.be of bel
naar 0498 84 60 61. Als je mailt, vermeld dan je naam en je leeftijd.

oktober 2015

Wat hebben we geleerd?
Ontmoetingsdag Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme
Op vrijdag 11 september trok vzw Victor per trein richting AP Hogeschool in Antwerpen. De
NMBS zal het geweten hebben: koffiekannen, melkkartons, koffietasjes, ontbijtkoeken, fruit …
werden bovengehaald om de lange reis aangenaam te maken: that’s vzw Victor!
De ontmoetingsdag is een driejaarlijkse bijeenkomst van alle Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten
autisme: Het Raster vzw, Limburgse Stichting Autisme, Tanderuis vzw en vzw Victor natuurlijk.

Het doel van deze studiedag is:
- onze expertise op vlak van autisme en gezinsbegeleiding aanscherpen
- ideeën delen zodat we van elkaar kunnen leren
- netwerken met collega’s van andere diensten.

Op het programma:
- stand van zaken op vlak van wetenschappelijk autismeonderzoek en de implicaties voor onze
praktijk
- keuzeworkshops met externe sprekers over deze thema’s:
• uitwisseling rond administratie
• meisjes / vrouwen met autisme
• multimedia / gamen en autisme
• co-morbiditeit bij volwassenen met autisme
• M-decreet + type 9
• Triple P en autisme
• beroepsgeheim en verontrusting
- keuzeworkshops met interne sprekers en/of moderatoren:
• afbakening in thuisbegeleiding en draaglast/draagkracht bij medewerkers
• begeleiden van volwassenen naar zelfstandig wonen
• begeleiden van volwassenen binnen thuisbegeleiding
• ImPACT-training voor gezinnen met jonge kinderen
• uitwisseling rond methodieken binnen thuisbegeleiding
• uitwisseling rond vrijetijdsbesteding en netwerkverbreding binnen thuisbegeleiding
• uitwisseling rond aanmelding en intake

Aan de deelnemers werd gevraagd een evaluatie in te vullen. Op de laatste vraag “De
ontmoetingsdag krijgt van mij … / 10.” kregen we gemiddeld 7,25/10 – missie geslaagd!
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Victor online
Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze
facebookpagina. We lichten er enkele uit:
- Veel mensen met autisme zijn onder-of overgevoelig voor bepaalde prikkels en
reageren daardoor op een andere manier op bepaalde zaken. De 20-jarige
Laura Daniëls uit Zonhoven heeft twee boeken geschreven over hoe zij
omgaat met autisme. Klik hier voor een korte reportage.
- We spotten enkele ludieke communicatietips:
1. Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
Vat het verhaal kort samen en laat de ander reageren. Vraag door als iets
onduidelijk is.
2. Laat OMA wat vaker thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen
Als iemand iets vertelt, laat je eigen oordelen, ideeën en adviezen even
voor wat ze zijn, zodat je met een open houding kunt luisteren.
3. Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen
Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat iemand bedoelt. Vraag bij
twijfel altijd even na of het klopt
4. Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander
Als iets niet duidelijk is of als je iemand al lang kent, vul je snel
andermans bedoelingen zelf in. Dit voorkom je door na te vragen.
5. Wees een OEN: Open, Eerlijk, Nieuwsgierig
Sta open voor de ander, geef deze een kans iets uit te leggen en weest
oprecht nieuwsgierig
6. Maak je niet DIK: Denk In Kwaliteiten
Zeker bij wat moeilijke gesprekken kijk je al snel naar wat fout ging. Dag
mag, daar kan je veel van leren, maar vergeet ook niet te kijken naar wat
goed ging;
- De Universiteit Hasselt ontwikkelde een brochure “Yes I Drive, autisme in het
verkeer. Deze brochure is bedoeld om rij-instructeurs te informeren over
hoe ze hun lesaanbod beter kunnen afstemmen op personen met autisme.
- Hoe is het om te leven met iemand die autisme heeft? Enkele familieleden van
Sven Pichal hebben die handicap. De radiopresentator gaf er een lezing over
in Malle. “Autisten leven niet onder een stolp” Klik hier om het artikel te
lezen.
- Wat is te prefereren: 'mensen met autisme' of 'autisten'? Opmerkelijk:
professionals en onderzoekers gebruiken volgens dit onderzoek het liefst
'mensen met autisme', terwijl mensen met deze diagnose het toch liefst bij
'autisten' houden. Klik hier voor het artikel.
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- In een openhartig betoog op The Frisky deelt een vrouw met het syndroom van
Asperger zonder schroom een aantal dingen die jij moet weten over
volwassenen met autisme.
- Video: Autisme TV legt uit wat centrale coherentie is.
- “Iedereen denkt te weten wat autisme is, maar daardoor zijn er zoveel
misverstanden." Peter Vermeulen van Autisme Centraal deed in #weetikveel
op Radio 1 een poging om ons uit te leggen wat autisme nu precies is. Klik
hier om dit te herbeluisteren.
- Er is een nieuwe film uit over een hoogbegaafde autistische tiener: “X+Y”. Meer
info en de trailer vind je via deze link.
- Sander Demeester was ongeveer tien jaar toen hij te weten kwam dat hij
autisme had. Nadat hij zijn middelbaar diploma haalde in het buitengewoon
onderwijs slaagde hij er toch in om een diploma informatica te halen aan de
universiteit. Hij is gepassioneerd door structuren, getallen, wiskunde en
computers, en werkt nu als consultant. Dat heet dan van je hobby je beroep
maken. Klik hier voor het artikel.
- G Goran is de autistische jongen achter de internethit 'Pret en roapn', een
parodie op ‘Drank en drugs’. Klik hier om het artikel te lezen en het filmpje te
zien.
Twee voorbeelden van letterlijk denken?

Belangrijke mededeling
We zijn veranderd van een facebookprofiel naar een facebookpagina!
Je kan dus niet langer “vrienden” met ons worden, maar je kan ons nu “leuk
vinden” via https://www.facebook.com/vzwvictor. We hebben ondertussen al
meer dan 700 likes.
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Evaluatie sociale media vzw Victor
Op 13/11/2010 startten wij onze facebookpagina op. Wij bereiken zeer veel
mensen via dit kanaal.
Bijna vijf jaar later was het hoog tijd om te vragen wat jullie vinden van onze
facebookpagina. We willen zelfs breder kijken en meerdere (sociale) media
onder de loep nemen via een online evaluatieformulier.
Hieronder vinden jullie enkele conclusies:
- 21 mensen vulden de bevraging in: 90% van de respondenten zijn vrouwen.
- Bij 70% van de invullers heeft iemand in het gezin autisme.
- 55% maakte ooit gebruik van de dienstverlening van vzw Victor.
- 85% bekijkt onze facebookpagina minstens wekelijks; onze website wordt heel
wat minder bekeken.
- Op facebook vinden de respondenten dit het meest interessant:
• wetenschappelijke informatie (65%)
• de bezigheden van de thuisbegeleidingsdienst, bvb onderwerpen van
interne studiedagen / de antwoorden die andere mensen geven op vragen
die worden gesteld / informatie van andere diensten die werken met
mensen met autisme (alle drie 60%)
- De helft van de mensen zegt dat ze dankzij onze facebookpagina nieuwe ideeën
kregen om thuis uit te proberen.
- Bijna de helft van de respondenten heeft de facebookpagina gevonden dankzij
vrienden van hen.
- De populairste rubrieken uit onze nieuwsbrief Victorsprokkels zijn de
themagebonden Links & Weetjes, Nieuw(tje)s bij Victor en de Toekomstige
activiteiten (kalender).
- In Twitter hoeven we volgens 85% van de respondenten geen tijd te investeren
wegens geen interesse.
- De respondenten zien online hulpverlening als een goede werkvorm voor
mensen die op de wachtlijst staan voor thuisbegeleiding en voor mensen bij
wie de thuisbegeleiding is afgesloten, als nazorg.
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Nieuw(tje)s bij Victor
Het is echt bollebuikentijd op onze dienst!
• Lore De Decker, thuisbegeleidster in onze adolescentenwerking, is bevallen:
dochtertje Nel zag haar ouders voor het eerst op 25 september. Ze weegt 3,265 kg
en is 49 cm lang.
• Johan Depreitere, thuisbegeleider in onze volwassenenwerking, is opa geworden
van Lucie!
• En er kondigen zich nog baby’s aan voor 2016...

Het administratieve luik van ons nieuwe programma is klaar. Alleen, het kind had
nog geen naam. Alle collega’s konden suggesties doen en HNP (Het Nieuwe
Programma) bleek de beste.

Mathias Sercu belde ons half september: hij broert – excuseer – broedt op een idee …
Hou onze facebookpagina in de gaten!

De collega’s namen tijdens hun vakantie een foto met Victor, sommigen hiervan vind
je terug in ons facebookalbum Victor op Reis
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Tevredenheidsonderzoek
Na afloop van de thuisbegeleiding, krijgen gezinnen een link doorgemaild met
daarop vragen die peilen naar de tevredenheid . Die bevraging geeft ons handvaten
om onze dienstverlening te verbeteren.
Om de twee jaar verwerken we deze gegevens in een rapport. Het rapport wordt in
eerste instantie voorgesteld aan de medewerkers van vzw Victor. Aan de hand van de
resultaten van de bevraging, doen zij verbetervoorstellen, het zogenaamde
prioriteitenplan. Die voorstellen komen in ons kwaliteitshandboek: zo krijgen de
voorstellen een dwingend karakter. Het rapport en prioriteitenplan worden
voorgesteld aan de gebruikersraad en raad van bestuur.
Op dit ogenblik bekijken de teams de resultaten en worden verbetervoorstellen in het
prioriteitenplan genoteerd.
In afwachting van de goedkeuring door de gebruikersraad en de raad van bestuur,
lichten we toch al een tipje van de sluier op.
- De respons is in relatieve cijfers lager dan andere jaren. Oorzaak is wellicht de
digitale bevragingswijze. Voorheen was het een bevraging op papier.
- Wij zijn zeer streng voor onszelf: een item scoort “sterk” als >85% van de
respondenten de vraag beantwoordt met ++ of + én als >40% ++ heeft aangeduid.

Deze items scoren op alle leeftijdsgroepen sterk:
- ik vind het intakegesprek op de dienst…
- ik vind dat de thuisbegeleider permanent aandacht heeft voor mijn tevredenheid
rond de begeleiding
- ik ben tevreden over de facturatie
- de vragenlijst biedt mij de mogelijkheid om de thuisbegeleiding te beoordelen
Ook de deskundigheid van de thuisbegeleider wordt in alle leeftijdsgroepen als een
sterkte gezien door de gebruikers.
Vanaf 2015 krijgen onze gezinnen een vernieuwde, kortere vragenlijst.
Wie interesse heeft in het volledige rapport, kan dit opvragen via mail.
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Vrienden van Victor

Quiztor III

quiz tvv vzw Victor

23 oktober 2015
De Nieuwe Deure
Izegemseaardweg, Beveren (Roeselare)
quiz voor ploegen van maximaal 5 mensen
€ 20 per ploeg - start om 20u - deuren 19u30
Een organisatie van de Vrienden van Victor.
Alle winst gaat rechtstreeks naar vzw Victor,
thuisbegeleidingsdienst
voor personen met autisme

Inschrijven via
remmerie.pieter@gmail.com
of via de QR-code
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Sponsoring
Het tweede kwartaal van 2015 mochten wij mooie sommen ontvangen, sommen
die ons ademruimte geven om kwalitatieve dienstverlening te bieden.
- Krottegem, de buurt waar onze dienst gevestigd is, zond in augustus pelgrims te
voet van Roeselare naar Orval. Verschillende sympathisanten steunden de
pelgrims door een gift te storten onder andere t.v.v. onze dienst. En de
pelgrims? Zij hebben de eindmeet gehaald! Proficiat!
- Rotary Mercurius maakte een gift over…
- ... zoals Rotary Roeselare!
- Op 6/9/2015 organiseerde het team van Didier Goethals een biljartdemonstratie
in WZC De Zilverberg in Rumbeke. Niemand minder dan Raymond
Ceulemans en Ludo Dielis namen het tegen elkaar op. De opbrengst gaat
onder andere naar onze vzw.

- Binnenkort hebben we jou nodig! Ja, jou! Ook dit jaar dingen we mee naar de
publieksprijs van € 1.000 bij de ING Solidarity Awards. Om die te kunnen
winnen, hebben we véél stemmen nodig. Per mailadres mag je één keer
stemmen. Stemmen kan tussen 20 oktober en 10 november via deze link:
www.ing.be/solidarityaward. Roep ook je vrienden op om voor ons te
stemmen: met € 1.000 kunnen wij onze dienstverlening sterk verbeteren.
- Wist je dat Studio Brussel ook in 2015 Music For Life organiseert? Binnenkort
hoor je meer van ons!

*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***
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Toekomstige activiteiten
Kalender
- Van 7 oktober tot en met 2 december 2015: brussencursus voor kinderen van
5de leerjaar tot en met 2de middelbaar.
•Inschrijvingen afgelopen.
- 22 oktober 2015: Informatieavond in Tanderuis (Melle) over apps en autisme.
• Meer informatie via deze link.
- 23 oktober 2015: Quiztor III.
• De flyer vind je in de rubriek Vrienden van Victor.
- 15 januari 2016: Warmste Weekend Wervik: Quiz.
• Meer informatie via deze link.
- 16 januari 2016: Warmste Weekend Wervik: Comedy.
- 1 april 2016: benefiet vzw Victor in De Spil, Roeselare.
• Meer info volgt binnenkort.
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Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds

Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor

Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.
De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.
Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

