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Sprokkels
Beste lezer,

Aan de school van onze dochters is er een weide. Als daar lammetjes rondlopen, dan weet je dat de lente in aantocht is. De lammetjes zijn er, de lente nog niet: de wind heeft
nog veel werk om het slechte weer weg te blazen.
Intussen is 2 april al goed ingeburgerd als Wereld Autisme Dag. Naar aanleiding hiervan, lijstten wij
films, series en liedjes op die gelinkt zijn aan autisme. Net zoals in het echte leven, is het geschetste
beeld in al die media heel verschillend. Benieuwd wat jullie ervan vinden!
Jongerenwelzijn en Kind & Gezin gaan door een groot veranderingsproces momenteel. Zij smolten
samen in een nieuw agentschap, nl. Agentschap Opgroeien. We voegen de persmededeling van
minister Vandeurzen toe: zo zijn jullie ook op de hoogte.
Zoals jullie weten, maken wij werk van een nieuw Huis voor Victor. Vanaf nu zullen wij in elke VictorSprokkels een stand van zaken geven.
Jo Renty (coördinator van de Liga Autisme Vlaanderen) en Michiel Tyncke (onze collega en Ligamedewerker) gaven een interview over de autismechat aan Het Raster. Wij mogen het interview
integraal opnemen in onze nieuwsbrief.
Verder vind je alle bekende rubrieken terug in dit nummer!

Veel leesplezier!

Stien Peeters
Directeur vzw Victor
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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
Sinds de start van ons vernieuwd aanbod is ons Loket geopend.
Graag lichten we verder toe wat de mogelijkheden hierin zijn.
Je kan zowel binnen optie 1 (ondersteunend aanbod) als optie 2 (begeleiding) gebruik maken van het Loket (zie onderstaande figuur).
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In de kijker!

Wat?
Maximaal 3 gesprekken per kalenderjaar bij ons op de dienst waarin we:
•
uitleg geven over autisme
•
helpen bij administratieve zaken
•
zoeken naar gepaste hulpverlening
•
beperkte opvoedingsondersteuning bieden

Voor wie?
Je hebt een inschrijvingsgesprek gehad én je kreeg nog geen thuisbegeleiding vanuit
onze dienst.

Kostprijs?
€ 5,34 per sessie (jaarlijks indexeerbaar)

Wanneer?
•
•
•

op maandag- en vrijdagvoormiddag
op afspraak
tussen 9u en 12u

Waar?
vzw Victor
Onze Lieve Vrouwemarkt 6
8800 Roeselare

Hoe?
Maak een afspraak via:
•
loket@vzwvictor.be
•
0490 57 49 80
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Beeldvorming autisme
2 april... Wereld Autisme Dag
Het ideale moment om de beeldvorming rond autisme eens in de kijker te zetten. Hieronder vind je een oplijsting van liedjes, films, series en reportages die gelinkt zijn aan autisme.
We willen hier ook speciale aandacht hebben voor ‘De Gemene Delers’, een groep leerkrachten uit de Broederschool in Roeselare die covers en eigen nummers brengen. Zij zongen op hun laatste concert in De Spil een heel mooie bewerking van ‘The sound of Silence’.
Klik hier om het lied te beluisteren via YouTube, een aanrader!
Stilte
‘t leven lijkt me soms te hard
een jungle die me zo verwart
dan maakt het mij te gek voor woorden
en lijk ik nergens bij te horen
ik ben anders, dat wordt vaak van mij gezegd
onterecht
en ik verlang naar stilte
ik spreek een taal die niemand spreekt
waar vaak een echt contact ontbreekt
soms wou ik dat ik net als jij kon zijn
de chaos rondom mij voorbij kon zijn
en dan wens ik dat de oorlog in mijn hoofd
wordt gedoofd
door nog alleen maar stilte
‘k loop in mijn wereld heel alleen
door gangen zonder einde heen
waar anderen horen, maar niet luisteren
achter mijn rug om staan te fluisteren
ik word omgeven door een muur van porselein

ik voel me klein
en sluit me op in stilte
de wereld is een labyrint
waar ik de juiste weg niet vind
en er bestaan geen medicijnen
die de onrust doen verdwijnen
er is alleen de angst voor
onvoorspelbaarheid
onzekerheid
en ik verlang naar stilte
men noemt mij een vreemde gast
die niet in de wereld past
wie heeft de handleiding geschreven
van hoe je staan moet in dit leven?
wie bevrijdt mij van de muren rondom mij,
maakt me vrij,
en brengt me de rust en stilte?
Peter Devlieger

Heel actueel komt Greta Thunberg ook in de media als jonge klimaatactiviste. In dit interview legt ze uit hoe haar ASS een invloed heeft gehad op haar strijd voor het klimaat.

Liedjes
•
•
•
•
•

Breek de stilte – Stef Bos & Bob Savenberg
Kleine Ster – Rob De Nijs
Voel wat ik voel voor jou – Paul De Leeuw
Ik wou dat ik kon leven – Bart Lauwers
De moeite waard – Rob De Nijs
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Beeldvorming autisme

Films
Simple Simon
“Ik ben Simon. Ik hou van de ruimte, van cirkels en van mijn broer
Sam die altijd voor mij zorgt. Ik hou niet van mensen, veranderingen en romantische komedies met Hugh Grant.” Simons regelmatige leventje gaat finaal aan diggelen wanneer Sam gedumpt
wordt door zijn vriendin. Simon kan niet zonder Sam, de enige die
hem begrijpt en die orde kan scheppen in een chaotische wereld.
Enkel door op zoek te gaan naar een nieuw liefje voor Sam, kan
Simon zijn broer er weer bovenop helpen. Simon weet helemaal
niks van de liefde - gevoelens zijn voor hem een grote warboel.
Maar toevallig heeft hij wel een wetenschappelijk onderbouwd,
waterdicht plan ...
Temple Gradin
Waargebeurd verhaal over Temple Grandin, een gerespecteerd
Amerikaans zoölooge met een uitzonderlijk levensverhaal. Ze
groeide op als een kind met een bijzonder karakter, wat later gediagnosticeerd werd als autisme. We zien hoe haar persoonlijkheid wordt gevormd door de periodes op de boerderij
van haar tante, waar ze de liefde voor dieren ontdekte, en hoe
haar leerkracht op school haar talenten ontdekte en wist te
ontwikkelen. Ondanks vele tegenslagen en een leven vol pesterijen, zonder normaal sociaal functioneren, werd Temple een
gerespecteerd academica en een inspiratiebron voor velen.
My Name is Khan
Rizwan Khan is een moslim uit Mumbai met het Aspergersyndroom.
Hij trouwt met de Hindoestaanse alleenstaande moeder Mandira,
in San Francisco. Na de aanslag van 9/11 werd Rizwan opgepakt
wegens verdacht gedrag. Dit gedrag was echter een gevolg van zijn
autisme. Tijdens zijn arrestatie ontmoette hij de therapeute Radha,
die hem hielp omgaan met zijn situatie. Nu begint Rizwan een reis
naar de Verenigde Staten, om president Obama te ontmoeten. Hij
hoopt op deze manier zijn naam te kunnen zuiveren.
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Beeldvorming autisme

Adam
Adam is een jongeman met het Asperger Syndroom, die na de dood
van zijn vader in hun appartement is blijven wonen. Hij is gefascineerd door onderwerpen zoals science fiction en ruimtereizen.
Wanneer Beth in het appartementsgebouw komt wonen groeit er
een relatie tussen de twee.

Mary and Max
Mary Dinkle, een 8-jarig, mollig en eenzaam meisje leeft in de
achterbuurten van Melbourne. Max Horovitz, een 44-jarige man
met het syndroom van Asperger woont in New York. Ondanks het
enorme verschil in leeftijd, hun levensstijl en de grote zee tussen
hen in slagen ze er in een hechte vriendschap op te bouwen door
het schrijven van brieven.
The Black Balloon
De 16-jarige Thomas Mollison heeft het niet zo makkelijk. Hij
schaamt zich voortdurend voor zijn familie en wordt tot overmaat
van ramp ook nog regelmatig door zijn autistische broer in verlegenheid gebracht. Als zijn zwangere moeder in bed moet blijven,
krijgt Thomas samen met zijn vriendin de verantwoordelijkheid
over zijn autistische broer. Alles wat Thomas wil is een normale
jeugd, maar zijn autistische broer Charlie frustreert hem telkens
weer. Zal Thomas met de hulp van zijn vriendin zijn broer kunnen
accepteren zoals hij is?
Ben X
Gebaseerd op het boek: “niets, was alles wat hij zei”, ook een
toneelstuk.
De 17-jarige Ben duikt in zijn eigen kamer weg in de wereld van
de online roleplaying games. Ben heeft het syndroom van Asperger, en wordt op school gepest omdat niemand hem begrijpt.
Online ontmoet hij regelmatig de mysterieuze Scarlite. Als de
pesterijen een triest dieptepunt bereiken kruipt Ben steeds verder in zijn schulp. Zijn moeder had al moeite hem te begrijpen
maar kan nu helemaal niet tot haar zoon door dringen. Als Scarlite vermoedt dat haar cybervriend in de problemen zit probeert
ze wanhopig contact met hem te zoeken maar de vraag is of ze
elkaar ooit zullen ontmoeten.
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Beeldvorming autisme
De gek op de heuvel
De liefdesrelatie van Erik en Sofie wordt bemoeilijkt door de
autistische Thomas, haar zoon uit een vorig huwelijk. Ze wonen nog maar net samen, maar het verloopt iets minder romantisch dan ze gehoopt hadden. Erik kan niet omgaan met Thomas’ vreemde gedrag en zijn kwetsende oprechtheid. Hij staat
voor een dilemma: enerzijds houdt hij zielsveel van Sofie en wil
hij bij haar blijven, anderzijds wordt hij gek van het gedrag van
zijn stiefzoon. Heimelijk hoopt Erik dat Thomas zal toegewezen
worden aan zijn vader. Al snel zit Sofie verstrikt tussen de liefde
voor haar zoon en haar liefde voor Erik.
Rain Man
Een van de meest succesvolle releases van 1989, in zowel commercieel als artistiek opzicht, was deze integere ‘probleemfilm’ over autisme. Charlie Babbitt is een snelle jongen die na het overlijden van
zijn vader ontdekt dat hij nog een oudere broer met autisme heeft.
Raymond blijkt de begunstigde van het grootste deel van de nalatenschap. Raymond wordt door de aanvankelijk weinig begripvolle
Charlie gekidnapt met de bedoeling zijn deel van de erfenis te pakken te krijgen. Tussen de twee broers groeit al snel een bijzondere
band.
Snowcake
Wanneer de Engelsman Alex de 19-jarige Vivienne een lift geeft,
slaat het noodlot toe: de auto wordt door een truck geraakt in de
buitenwijken van haar geboortedorp. Vivienne is op slag dood. Voor
de tweede keer in zijn leven voelt Alex het verdriet over de dood van
iemand die hij eigenlijk niet kent. Getraumatiseerd en aangekomen in
het besneeuwde Wawa is Alex vastbesloten de hoogbegaafde doch
autistische moeder van Vivienne op te sporen.

Mercury Rising
Een negen jarige autistische jongen heeft onbewust een zeer geheime
code van het Amerikaanse leger gekraakt. Luitenant Nicholas Kudrow
wil hem in het belang van de nationale veiligheid laten vermoorden.
Maar hij heeft één probleem, de jongen wordt geholpen door FBI
agent Art Jeffries.
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Beeldvorming autisme

The boy who could fly
De jonge Milly, die net haar vader verloren heeft en moet wennen aan
een nieuwe buurt, raakt bevriend met een autistische jongen Eric. Zij
vermoedt dat hij een geheim bewaart dat haar en haar familie uit de
problemen zou kunnen helpen.

Miracle Run
De autistische tweeling probeert op te boksen tegen het beeld dat
de buitenwereld van hen heeft. Steven wordt hardloper en maakt een
miracle run. Zijn broer Philip wil de muziekwereld in. Hij gaat voor een
auditie naar een conservatorium, maar klapt helemaal dicht. Vervolgens belt hij het conservatorium op en doet auditie via de telefoon.

Mozart and the whale
Donald en Isabelle hebben beide het Syndroom van Asperger, een
soort van autisme. Hun handicap dreigt hun emotionele band en romance te doen mislukken.
Ad Astra
Ad Astra
Release mei 2019
Twintig jaar nadat zijn vader een eenmansmissie naar Neptunus
ondernam om een teken van buitenaards leven te vinden, reist
Roy McBride, een autistische ingenieur van het Amerikaans leger, door het zonnestelsel om zijn vader terug te vinden en te
achterhalen waarom zijn missie mislukte.
X+Y
Nathan is een hoogbegaafde autistische tiener die alleen geïnteresseerd is in cijfers en formules en niet in staat is om te communiceren
met klasgenoten en vooral met zijn moeder. Maar door zijn deelname
aan de Wiskunde Olympiade in China en onder invloed van zijn onorthodoxe leermeester zal Nathan openbloeien.
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Beeldvorming autisme

De vuurtoren van orka’s
(El Faro de las Orcas)
Beto is een eenzame man die werkt als park- en vuurtorenwachter in
het geïsoleerde Peninsula Valdes’ National Park in Chubut in Argentinië. Op een dag arriveert Lola, een Spaanse moeder uit Madrid met
haar autistische 11-jarige zoontje Tristán, die Beto kennen van een
documentaire over walvissen. Lola vraagt Beto wanhopig om een
therapie op te zetten voor Tristán in de hoop dat zijn isolement kan
worden overwonnen. Beto is in het begin erg terughoudend maar
stemt uiteindelijk in om hem te helpen.
Mind My Mind
Mind My Mind is een 26 minuten durende, handgetekende animatiefilm van Floor Adams. De film vertelt een boy-meets-girl verhaal,
maar dan vanuit het perspectief van een jongen met Asperger. De film
laat aan de hand van een fictief personage in het hoofd van Chris, de
hoofdpersoon, zijn belevingswereld zien. Door middel van beelden
waarin sterke contrasten zitten, of juist bijzondere details, worden de
reacties van Chris op ogenschijnlijk alledaagse situaties inzichtelijk.

Series
Atypical
Atypical is een Amerikaanse comedieserie over Sam, een 18-jarige autistische middelbare scholier die een vriendin wil. Bijzonder aan de
serie is dat het niet alleen over een persoon met autisme gaat, maar
ook over autismevriendelijkheid.

The Bridge
Zweedse misdaadserie met in de hoofdrol een politievrouw die veel
kenmerken van autisme vertoont.

Touch
Een weduwnaar heeft een autistische zoon die niet praat. Hij komt
erachter dat zijn zoon bijzondere gaven heeft en de toekomst kan
voorspellen.
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Beeldvorming autisme

Modus
Zweedse serie over een psychologe die met behulp van haar autistische dochter een aantal moorden probeert op te lossen.

Marsman
De serie volgt Nico Marsman, een veertiger met een autistische
broer, Rudy, voor wie hij zorgt nadat de moeder is overleden en
hij zijn werk is kwijtgeraakt. Die zorg leidt tot een breuk met zijn
vrouw. Hij krijgt wel steun van zijn twintigjarige dochter Femke
en zijn vrienden Mark, Peter en Ludovic met wie hij in een muziekgroepje speelt, “De Mannen Van Mars”.
The Good Doctor
De jonge autistische dokter Shaun Murphy verhuist van het platteland
van Wyoming naar San Jose om daar in een prestigieus ziekenhuis zijn
specialisatie tot chirurg af te ronden. Enkele nieuwe collega’s zijn zeer
sceptisch over zijn komst vanwege zijn autistische stoornis. Hij krijgt
de kans om zijn uitzonderlijk medisch inzicht te tonen.

The A Word
Een tragikomische dramaserie over de impact van autisme. Dat is The
A Word, een zesdelige miniserie uit de pen van Peter Bowker. Centraal staat een gezin uit het Lake District van wie de jongste zoon de
diagnose autisme krijgt.
Parenthood
De serie volgt de familie Braverman. Vader Zeek en moeder Camille hebben samen vier volwassen kinderen: Adam, Sarah, Crosby
en Julia. Ze hebben zelf allemaal een gezin. De serie gaat over hun
ervaringen en problemen met het opvoeden van hun kinderen. Alle
gezinnen hebben hun eigen problemen, terwijl ze ook van elkaar
kunnen leren. Adam en zijn vrouw Kristina hebben een zoon met het
Syndroom van Asperger, Max, en een tienerdochter, Haddie. Ook de
andere gezinnen hebben elk hun uitdagingen.
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Beeldvorming autisme

Documentaires
Ook dit is autisme
(Het Raster vzw)
Niemand kan beter uitleggen hoe je autisme ervaart, dan een persoon met autisme zelf. In deze belevingsfilm laten we vier volwassenen met autisme aan het woord. Ieder van hen belicht één aspect
van de moeilijkheden waarmee mensen met autisme dagdagelijks
te maken hebben: overprikkeling, communicatie, sociale omgang
en flexibel denken en handelen.
Geprikkeld om te weten
(Artevelde Hogeschool)
In de documentaire) getuigen zes (oud-)studenten met ASS
over de uitdagingen en de moeilijkheden waarvoor ze komen
te staan zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs
zelf. De ervaringen worden gekoppeld aan wetenschappelijke
inzichten. Daarnaast reflecteren ook een ouder en werkgever
over ervaringen in de begeleiding van (oud-)studenten met
ASS.
Als je deze documentaire wil bekijken klik hier.
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Nieuw(tje)s
Er zijn drie nieuwe collega’s bij vzw Victor in dienst:
•

Hannelore Bardyn uit regio Roeselare stelt zich voor:	
Mijn naam is Hannelore. Sinds januari ben ik tewerkgesteld in vzw Victor. Ik werk als gezinsbegeleidster in het samenwerkingsverband 1Gezin 1Plan, regio Midden West-Vlaanderen.
Ik volgde de opleidingen orthopedagogie en toegepaste psychologie. Voordien werkte ik
als opvoedster in vzw De Korf. Begrippen die mij typeren zijn: geduldig, doorzetter, nauwkeurig en positief ingesteld.

•

Carol Leleu uit regio Kortrijk stelt zich voor:
Mijn naam is Carol en ik ben sedert 4 februari in een vervangingscontract aan de slag
als thuisbegeleidster binnen de kinderwerking. Ik volgde een opleiding regent lichamelijke
opvoeding en heb 16 jaar in het buitengewoon onderwijs ‘De Vlier’ gestaan. Woorden, die
mij typeren zijn: sociaal, doorzetter, mama, dynamisch, enthousiast, ….

•

Evy Decat uit regio Kortrijk komt ons team versterken. Evy stelt zich voor:
Ik ben Evy. Sinds 21 februari werk ik als thuisbegeleidster binnen de vroegbegeleiding. Ik
volgde een opleiding opvoeder-begeleider en leerkracht. Ik werkte eerder in een dienst
voor kinder-en jeugdpsychiatrie en ik gaf les in het buitengewoon onderwijs type 9. Enkele
woorden die mij typeren, zijn: rustig, dromer/idealist, volhardend, mama-van-twee.

Sofie De Langhe loopt stage bij ons. Sofie volgt de opleiding Ergotherapie aan HoGent en
werkt tijdens haar stage rond vrijetijd in de kinderwerking.
Intussen is Chloè Bontinck in dienst van de Liga Autisme Vlaanderen als wetenschappelijk
medewerker voor de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme. Chloè stelt zichzelf voor:
Dag allen! Ik ben Chloè en ik ben sinds 11 februari aan de slag als wetenschappelijk medewerker bij de Liga Autisme Vlaanderen. Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog en
behaalde een doctoraat rond de (vroege) ontwikkeling van jongere broertjes en zusjes van
kinderen met ASS. Sinds mijn doctoraat heb ik als klinisch psycholoog gewerkt in een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid en sinds februari combineer ik mijn job bij de Liga
met een job als psycholoog bij een psychologenpraktijk. Daar sta ik in voor diagnostiek en
begeleiding bij kinderen en jongeren en hun context. Wat typeert mij? Ik ben vrolijk, gedreven en sportief. Ik haal heel veel voldoening uit het werken als psycholoog en engageer me
graag voor anderen.
We verwelkomen twee nieuwe bezoekouders: Johan en Els zullen voor de individuele bezoekouderwerking voornamelijk in de regio rond Menen ingezet worden. Meer informatie
over onze bezoekouderwerking vind je hier.
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Nieuw(tje)s

In maart kregen wij bezoek van collega’s ergotherapeuten uit Oekraïne en Armenië die
op uitnodiging van Artevelde Hogeschool in België op studiebezoek zijn. Zij volgden een
internationale module kinderrevalidatie in de Arteveldehogeschool, Gent. Het werken met
personen met autisme en hun gezinnen staat in hun land nog in de kinderschoenen. Zij
kwamen luisteren naar wat thuisbegeleiding bij ons inhoudt.
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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.
Eind december 2018 stelden Guido Vancoppenolle en Joline Nollet van Koplamp Architecten hun ‘eerste worp’ voor aan ons bestuur. Daarmee bedoelen ze een eerste ontwerp op
basis van onze wensen. Dit wordt nu verder verfijnd.
Er is aandacht voor multifunctionaliteit (lokalen mogen niet ongebruikt blijven), toegankelijkheid voor de bezoekers, comfort voor de medewerkers, privacy…
Het gaat over dit gebouw in de Iepersestraat in Roeselare.

Benieuwd naar de vorderingen? Volg de werkzaamheden via onze volgende nieuwsbrieven!
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Persbericht
Agentschap Opgroeien

PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
30/11/2018

Agentschap Opgroeien voor alle kinderen en
jongeren en gezinnen
Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van
de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt
als naam Opgroeien, naar analogie van andere Vlaamse agentschappen als Innoveren en
Ondernemen of Wonen.
De krachten worden gebundeld om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in
Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen. Samen met vele partners op
het terrein wil het nieuwe agentschap kansen creëren. Ook kinderen en jongeren met een
beperking behoren tot de doelgroep van het eengemaakte agentschap.
De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, over kinderopvang, tot het
Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen.
Meer en betere afstemming op het terrein – plus een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak – zal leiden tot een betere en vlottere dienstverlening voor alle kinderen en jongeren
en gezinnen. Van het ongeboren leven tot jongvolwassenen.
De start van het nieuwe agentschap is ook een belangrijke en verdere stap in een breder
proces van integratie en samenwerking tussen diverse sectoren in de ondersteuning en
zorg voor alle kinderen en jongeren en gezinnen. Het spreekt voor zich dat er ook in de
komende jaren nog verdere stappen zullen worden gezet.
Overgangsperiode
Na de parlementaire behandeling van het decreet kan de fusie verder worden voorbereid
om tegen 1 januari 2020 grotendeels operationeel te zijn. In de komende maanden wordt
de transitie verder voorbereid en besproken met diverse stakeholders en partners: vakbonden, werkgevers, werkveld en gebruikersorganisaties.
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Persbericht Agentschap Opgroeien
Intens en boeiend
De naam ‘Opgroeien’ straalt beweging en dynamiek uit. Het is een positieve en warme
naam die de verschillende fases in een jong leven weerspiegelt. Soms gaat het vanzelf of
net veel te snel, dan weer zijn er grote of kleine zorgen of praktische beslommeringen.
Opgroeien is altijd intens en boeiend.
Advies, (financiële) ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp maakt tijdens het opgroeien een verschil. Als universeel basisrecht, maar ook als extra duwtje in de rug opdat kinderen, jongeren en gezinnen zich letterlijk en figuurlijk gesteund weten wanneer het nodig is.
De naam ‘Opgroeien’ zal in eerste instantie gebruikt voor de overkoepelende communicatie van het nieuwe agentschap. Meer bepaald in de communicatie met de eigen medewerkers, andere overheidsinstanties, de bevoegde minister, de Vlaamse regering, het Vlaams
parlement, diverse partners, het werkveld… De naam past in de communicatieve lijn van
de naamgeving aan andere Vlaamse agentschappen als Wonen, Sport en Innoveren en
Ondernemen.
Voor de directe contacten met kinderen, jongeren en hun gezinnen zal afhankelijk van
de concrete dienstverlening en op maat van elke doelgroep gewerkt worden met aparte
merken. Huidige merken zoals Jeugdhulp, Kind en Gezin en Groeipakket blijven in eerste
instantie de rechtstreekse communicatiekanalen met de burger. De invulling en positionering van de merken zal nog verder uitgewerkt en verfijnd worden.
Personen met een handicap
Ook de doelgroep jongeren met een handicap wordt in het decreet concreet beschreven.
Het gaat om de aansturing van het aanbod voor jongeren met een gedrags- en emotionele
stoornis (Ges+), van de observatie- en behandelingscentra (OBC’s) en van de centra voor
ontwikkelingsstoornissen (COS).
Trots
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Structureel samenwerken over de grenzen van sectoren heen is een rode draad doorheen ons beleid. Nu
gaan we nog een stap verder. Het samengaan van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn, met
input van de sector voor personen met een handicap, is een cruciale stap voor een betere
en efficiëntere dienstverlening. Ik ben trots dat ik aan de wieg mag staan van het agentschap Opgroeien. Ik reken op alle medewerkers om van de fusie een succes te maken en
heb er het volste vertrouwen in dat ze zich maximaal blijven inzetten om samen kansen te
creëren voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.”
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Victor op Facebook
Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze facebookpagina.
We lichten er enkele uit:
•

“Er wordt te veel verwacht van ons, terwijl we net iets rustiger aangepakt moeten
worden. Hopelijk tonen mensen nu meer begrip”, zegt Hanne Mareels in dit artikel.

•

De kinderbijslag heet vanaf nu groeipakket. De verhoogde kinderbijslag heet vanaf
nu zorgtoeslag. Via deze link krijg je meer informatie.

•

Onze Autisme Chat doet het goed! Minister
Vandeurzen verspreidde een persmededeling
die door verschillende media is opgepikt.

•

“Ik raakte ervan overtuigd dat vrijwel niemand
gelukkig is met het groeiende aantal diagnoses
onder kinderen. Het is een situatie die we met ons allen, als collectief, veroorzaken.
Maar er is niet één schuldige, het is een complex systeem waar iedereen aan bijdraagt.” Dit is te lezen in een artikel in De Volkskrant.

•

“Ik ben ogenschijnlijk vrij ‘normaal’, sterker nog: ik ben zeer communicatief vaardig, ik
ben aardig, breed ontwikkeld, geïnteresseerd, vrolijk. Zelfs ik zie vaak niet waarom ik
anders ben. Maar ik ben het wel.” Drie vrouwen vertellen in dit artikel over de invloed
van autisme op hun leven.

•

In dit Engelstalig filmpje pleit psychologe Devon MacEachron om autisme en ADHD
niet als stoornis of beperking te zien, maar als neurodiversiteit. Hiermee wil ze de
sterktes van deze personen benadrukken.

•

“Meisjes met autisme zijn meestal goed in het letterlijk kopiëren van gedrag. Hierdoor lijkt het bij hen op sociaal gebied lang goed te gaan, alsof er geen vuiltje aan
de lucht is. Maar deze meisjes krijgen het op gegeven moment toch moeilijker.” Lees
meer in dit artikel.

•

“Kinderen met autisme sorteren hun eten op
veiligheid en wel zoals zij dat ervaren. Zij kiezen hun eten – veelal dwingend – uit op basis
van de geur, de kleur, de smaak, de textuur, de
vorm, het aantal, het patroon, de bereidingswijze, het merk, de winkel waar het gekocht is,
noem maar op...”. Meer informatie over leren
eten vind je in dit artikel.
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•

“Op sommige gebieden kan ik mij gedragen als een kind van 5, maar op andere gebieden ben ik veel verder dan mijn leeftijdsgenoten. De reactie ‘gedraag je eens naar
je leeftijd’ heb ik al meerdere keren te horen gekregen.” Het volledige artikel kan je
hier lezen .

•

“Meer kinderen met autisme in buitengewoon onderwijs”, titelde de VRT. Het volledige artikel verscheen op onze facebook
pagina.

•

Steeds meer en meer Vlaamse musea, dierentuinen, hotels, etc. zetten in op autismevriendelijkheid. Toerisme Voor Autisme ontwikkelde voor hen onder andere visuele
stappenplannen die de bezoeker kan gebruiken om een daguitstap en/of vakantie
voor te bereiden.

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 3.100 likes!
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Interview Autismechat
Het Raster, thuisbegeleidingsdienst in Antwerpen en Vlaams-Brabant, had een gesprek
met Jo Renty en Michiel Tyncke. Zij werken voor de Liga Autisme Vlaanderen. Eén van hun
opdrachten is de opstart van de Autisme Chat.
Jo: Ik ben Jo. Ik ben de coördinator van de Liga Autisme Vlaanderen, die in oktober 2017 is opgestart.
De rode draad doorheen mijn professionele loopbaan is autisme. Ik werkte eerst als onderzoekster
op de Universiteit Gent, waarna ik de overstap gemaakt heb naar thuisbegeleiding binnen gezinnen
met een adolescent met autisme.
Michiel: Ik ben Michiel van vzw Victor. Ook ik ben
medewerker bij de Liga Autisme Vlaanderen. Ik zet
mijn schouders voornamelijk onder de projecten Autisme Chat en tSCHAP.

Voor de mensen die de Liga Autisme Vlaanderen nog niet kennen, wat
voor organisatie is dat precies?
De Liga Autisme Vlaanderen is een formeel samenwerkingsverband tussen alle thuisbegeleidingsdiensten voor autisme in Vlaanderen, dat als doel heeft om onze krachten te
bundelen.
We kunnen onze projecten grosso modo onderbrengen in 2 categorieën.
Enerzijds gaat het om projecten die het bestaande aanbod van de thuisbegeleidingsdiensten aanvullen. Concreet gaat dat dan bijvoorbeeld over de zomerkampen die we organiseren maar ook de Autisme Chat. We zijn ook bezig met het maken van een documentaire
over autisme.
Anderzijds hebben we projecten die we uitwerken ter ondersteuning van de bestaande
werking van de thuisbegeleidingsdiensten. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan tSCHAP,
waarin al het materiaal rond outreach, visieteksten… van onze diensten gebundeld is. We
hebben ook de brussenkASSt, die een verzameling is van alle methodieken rond brussenondersteuning over alle thuisbegeleidingsdiensten heen. De bedoeling hiervan is om
van elkaar te leren maar ook om er een outreachpakket van te maken waarmee we andere
organisaties en diensten kunnen inspireren met methodieken rond brussenondersteuning.
Op 28 januari opende de Vlaamse Autisme Chat. Dat betekent dat mensen met een
diagnose autisme of een vermoeden daarvan, maar ook hun directe netwerk - bijvoorbeeld
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ouders, grootouders, broers en zussen, partners… - terecht kunnen op de Autisme Chat.
Die chat wordt bemand door thuisbegeleiders gedurende 20 uur per week. De openingsuren zijn voornamelijk ’s avonds en op woensdagnamiddag.
Sinds half februari heeft de Liga een wetenschappelijk medewerker in dienst: Chloè Bontinck. We willen hiermee de brug slaan tussen wetenschap en praktijk, alsook de autismespecifieke expertise binnen onze diensten voeden vanuit wetenschappelijke hoek.

Hoe is het idee van chathulp ontstaan?
Het is al van 2015 dat er binnen de thuisbegeleidingsdiensten gesproken wordt over de
opstart van online hulpverlening. Specifiek chathulp, want online hulp bestaat al veel langer
binnen onze diensten: we mailen met onze cliënten, we hebben een website, we hebben
een Facebookpagina. Sinds 2015 zijn sommige thuisbegeleidingsdiensten concreet met
chathulp aan de slag. We hebben in 2017 voor een pilootproject in 2 provincies middelen
gekregen van Flanders’ Care om het chathulp in de startblokken te zetten. Vandaag kunnen we dit project met steun van de Vlaamse overheid verbreden naar heel Vlaanderen.
De oorspronkelijke motivatie om te starten met chathulp is ontstaan vanuit het idee dat
mensen met autisme zeer visueel ingesteld zijn, dat ze vaker wat meer tijd nodig hebben
om de informatie te verwerken. Dus waarom gebruiken we dan geen zeer visuele en trage
communicatievorm, net om ook mensen met autisme te gaan ondersteunen? Het is zeer
opvallend dat er in Vlaanderen voor allerlei doelgroepen chathulp bestaat, maar niet voor
mensen met autisme. We ervaren dit als een gebrek dus wilden we daar iets rond doen.
Daarnaast is de Autisme Chat ook bedoeld om het directe netwerk van mensen met autisme te ondersteunen. De wachttijden voor betaalbare autismespecifieke ondersteuning
zijn helaas nog steeds erg lang. Via de Autisme Chat kunnen we ook naar hun verhaal luisteren en met hen meedenken.
Tot slot: chatten is een zeer moderne en gebruiksvriendelijke communicatievorm die in
de maatschappij tegenwoordig intensief gebruikt wordt. Met de Autisme Chat hebben we
een veilig kanaal dat volledig voldoet aan de wetgeving rond privacy.

Dienen mensen te betalen om te chatten? En kan dit anoniem?
De Autisme Chat is gratis en anoniem. Mensen mogen onder hun eigen naam chatten.
Maar als ze zich daar comfortabeler bij voelen mogen ze even goed een nickname bedenken. Zo geven we iedereen de kans om in alle vrijheid te kunnen spreken en hun verhaal
te brengen.
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Kunnen we de Autisme Chat zien als een nieuwe vorm van begeleiding?
Onder een begeleiding verstaan wij een traject van langere duur. Bij de chathulp is het de
bedoeling om eenmalig gesprekken te hebben met mensen. De chatmedewerker is iemand
die luistert naar jou en iemand die meedenkt, maar je gaat geen hulpverlenersrelatie aan.
Het is iemand die in het hier en nu een klankbord voor jou kan zijn.
Uiteraard zijn mensen vrij om meerdere keren langs te komen op de chat, maar de medewerker aan de andere lijn is niet noodzakelijk dezelfde als diegene met wie hij of zij de
vorige keer gechat heeft.

Met welke specifieke vragen kunnen mensen op de chat terecht?
Eigenlijk kunnen mensen met alle soorten vragen op de chat terecht, maar de insteek van
de chat is natuurlijk wel dat het over autisme gaat. Dat kan over autisme zelf gaan, bijvoorbeeld wat is autisme precies, hoe wordt een diagnose gesteld, twijfel over het al dan
niet hebben van autisme. Maar het kan ook niet letterlijk over autisme gaan, bijvoorbeeld
een partner van een persoon met autisme die moeilijkheden ervaart in de relatie, moeilijkheden in de opvoeding van een kind met autisme... Ook personen met autisme en hun
netwerk die gewoon even hun verhaal kwijt willen, zijn welkom op de chat.

Waar kunnen we de Autisme Chat vinden?
De chat is toegankelijk vanop de website van de Liga Autisme
Vlaanderen. Daarnaast is er ook een knop op de websites van
alle Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme.
Intussen kunnen we met fierheid zeggen dat er al meer dan
200 chatgesprekken hebben plaatsgevonden.
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Giften
In het eerste kwartaal van 2019 mochten wij mooie sommen ontvangen. Deze sommen
geven ons ademruimte om kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden.
Twee van onze gezinnen lieten weten dat er een feest gepland wordt waarbij de genodigden gevraagd worden om een gift over te maken t.a.v. onze dienst. Het ene gezin komt uit
Oostende, het andere gezin komt uit Nieuwkapelle. De stortingen komen binnen. Wij zijn
blij dat wij mogen delen in de feestvreugde.
Rotary Torhout-Houtland maakte een gift over
van € 2.000!
Herinneren jullie je de actie van vorige zomer
nog, toen Brecht Verborgh, Steven Dewitte en
Alexander Sioen de Mont Ventoux opreden met
retro-fietsen? Hun actie “Vol o Ventoux” bracht
€ 1.000 op voor vzw Victor!

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

24 april

Infoavond - ‘wat is autisme’ voor familie en netwerk (Rumbeke). Inschrijven kan
via deze link

25 april

Infoavond - ondersteuningsgezinnen autisme (Ieper)
Meer info op onze website, inschrijven kan via deze link

13 mei

Bezoekouderavond

1 juli tot en
met 5 juli

1ste cursus: Superbrus! Reeds volzet

8 juli tot en
met 12 juli

2de cursus: Superbrus! Reeds volzet

19 juli tot en
met 23 juli

3de cursus: Superbrus! Reeds volzet

15 juli tot en
Sluiting van ons secretariaat
met 2 augustus
28 juli t.e.m.
3 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Boeiend boskamp
Voor kinderen uit de geboortejaren °2007, 2008 en 2009
Reeds volzet

28 juli t.e.m.
3 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Techniek Magnifiek
Voor kinderen uit de geboortejaren °2007, 2008 en 2009
Reeds volzet

3 augustus
t.e.m.
10 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Zomers Zeekamp
Voor kinderen uit de geboortejaren °2004, 2005 en 2006
Reeds volzet

3 augustus
t.e.m.
10 augustus

Kamp Liga Autisme Vlaanderen: Tricks & Technix
Voor kinderen uit de geboortejaren °2004, 2005 en 2006
Reeds volzet
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