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Het jaarverslag werd samengesteld met bijdragen van Laura Marsoul, Joyce Van Noten, Marleen Daniels, Maarten 

Loncin, Koen Devriendt, Kris Verrelst. Foto’s: Laura Castro Fontan, Ilse Lescornez, Leo De Borger, Koen Devriendt. 
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40 jaar geleden startten de eerste bewoners van Katri-

nahome. In 1977 kwam een wens uit, de droom van 

ondersteuning voor volwassenen met een verstandelij-

ke beperking, op initiatief van enkele ouders. 

40 jaar later gaan we op die ingeslagen weg verder. Er 

worden in heel Vlaanderen nieuwe, kleinschalige initia-

tieven opgericht. De keuzemogelijkheden worden gro-

ter, de invloed van gebruikers is bepalend. 

In 2017 is de omslag ingezet naar de persoonsvolgende 

financiering. Op het einde van het jaar werd het con-

creter: onder de vorm van een nieuwe ondersteunings-

overeenkomst wordt de persoonsvolgende financiering 

tastbaar. Voor gebruikers én medewerkers. 

Nieuwe projecten krijgen vorm via co-creatie. Samen-

werkingen worden duurzamer vastgelegd. We worden 

zichtbaarder in de omgeving. 

En via dit jaarverslag  tonen we nu aan u een glimp 

van wat een mooi jaar was. 
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Tentoonstelling van de 

werken van het Krex-

atelier in Boechout Voor-

uit. 

De ontijtmandenactie 

wordt voor de tweede 

keer georganiseeerd en 

brengt 1.700 € op. 

Op een infoavond worden voor 

ouders en bewindvoerders de 

nieuwe regels rond bewindvoe-

ring en nalatenschap toegelicht. 

De Ruiters van Damascus 

organiseren voor ons een 

benefiet. Dankzij hen kun-

nen we de ezelskar aanko-

pen. 

Dag van de Zorg: officiële opening 

van Den Buiten én kunstwerken 

geveild via “Kunst met een Hart” in 

samenwerking met Rotary Antwer-

pen Park. 

We zetten de vrijwilligers in 

de bloemetjes op het vrij-

willigersfeest 
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We vieren “1 jaar Den Bui-

ten” met een heuse sleep-

over 

Met Proevement orga-

niseren we voor de 

tweede keer jobrotatie 

voor alle medewerkers 

Koor en Stem organiseert een 

benefietconcert, waar ook 

bewoners mee optreden. 

We brengen medewer-

kers samen die de afge-

lopen 40 jaar voor de 

vzw gewerkt hebben of 

nog steeds werken. 
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De officiële opening van Den Buiten was al 

een eerste hoogtepunt in 2017. Marie-Thérèse 

blikt terug op die dag. “Zondag 19 maart was 

het Dag van de Zorg. 

Rond 14u. reden we  (Els, Tim, Katrien en ik) 

met de witte  Renault bus naar Den Buiten. Er 

was veel volk, de burgemeester van Boechout 

en Vremde hield een toespraak over de wer-

king van Den Buiten en over de ezels. 

Daarna werden de ezels en de weide gewijd 

door de burgemeester en Dominique. 

Daarna was het aan de beurt van Kristel om 

een 'speechke’  te doen. Ze deed dat ook 

heel goed. 

Na de receptie was er een korte en een lange 

wandeling. 

Na ons bezoek aan Den Buiten reden we terug 

naar Mortsel. Hier gingen we in De Stappe kij-

ken naar alle mooie schilderijen, ik vond dat 

onze eigen kunstenaars van De Stappe en de 

Hobo ook heel mooie werken hadden. 

Na de Stappe gingen we verder naar De Kre-

tenburg, hier hingen alleen onze eigen kunst-

werken. 

We mogen best fier zijn op ons eigen werk!” 

 

 

Maar hoe ziet zo’n dag op DEN BUITEN er dan 

uit? Katrien beschreef haar dinsdag-buitendag 

voor ons. 

“Elke eerste dinsdag kom ik een dagje helpen 

op Den Buiten, dan ga ik eerst eens goeie dag 

zeggen tegen Frou-Frou en Anais. Die durven 

heel luid te balken, dat doet een beetje pijn 

aan mijn oren.. maar ik vind het wel grappig. 

Ik help dan om de ezels wat stro te geven, en 

ik zorg ook dat ze vers drinkwater hebben. Dat 

doe ik dan met de gieter of met de tuinslang. 

Ze eten ook graag een worteltje, maar dat 

durf ik nog niet zelf te geven. De begeleiding 

helpt me dan…” 

Het leven zoals het is … 

D e Mediakrant wordt samengesteld door de deelnemers van het media-atelier in 

De HoBo en De Stappe. De krant verschijnt 4xper jaar en wordt verdeeld op 400 

exemplaren. Marleen Daniels bladerde door alle Mediakranten van 2017 en toont 

ons een beeld van hoe de bezoekers van het dagcentrum en de bewoners de activi-

teiten beleefden. 
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De boog kan niet altijd gespannen staan: er is 

dus ook tijd om een stapje in de wereld te zet-

ten. Marie-Thérèse, Els en Katrien hadden een 

topdag aan zee: 

“We zijn eerst naar de zandsculpturen van Dis-

neyfiguren gaan kijken, dat was heel mooi ge-

daan, net echt. Daarna 

zijn we nog met de go-cart gaan rijden. Onze 

Tim was de chauffeur en hij deed dat heel 

goed.” 

 

Greta, Christel en Annelies vertellen over een 

leuke vakantie in Zeeland: “Dinsdagmorgen 

stonden we rond 8u. op. Na het ontbijt reden 

we met de busjes naar de zee. Hier stapten we 

op de boot. We kregen uitleg van een lieve 

mevrouw. Ze vertelde over de dieren van de 

zee, over de oesters en de mosselen. Ze gaf 

ook uitleg over de zeehonden. Hoe ze spelen 

in het water en we konden ze ook zien zwem-

men 

in de zee. We dronken ook koffie en thee op 

de boot. Het was een leuke boottocht, echt 

de moeite waard..” 

 

Het zijn niet altijd vakanties en uitstappen naar 

zee. Sinds een aantal jaar is het festival Rock 

voor Specials vaste prik op de kalender. Niko 

vertelt: “Dit jaar heb ik ervoor gekozen om 

maar 1 dag naar Rock for Specials te gaan. 

Birgit en ik hebben eerst een foto van ons 

twee laten trekken.  

De eerste groep die optrad was Alaska, maar 

die hoorde ik niet graag. De volgende groep 

was Fleddy Melculy, die vond ik ook heel 

goed. Daarna kwam de Gentse 

groep St.Grandson, die vond ik 

wel goed. En LauraTesoro, die 

vond ik héél goed. 

Onder het optreden van De Sore 

Losers zijn we gaan eten. Ik heb 

lekkere frietjes met curryworst ge-

geten. Na het eten heb ik nog 

Therapy gezien, die vond ik ook 

niet zo goed. 

Het laatste optreden was dat van 

Hooverfonic, dat vond ik dan 

weer heel goed... 
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Als er dan tijdens 

het jaar zoveel 

momenten bui-

tenshuis zijn, blijft er 

dan nog iets over 

voor de zomer? De 

daggroepen van 

De Hobo zorgen 

dan voor een ge-

varieerd zomer-

programma, waar 

iedereen aan kan deelnemen. Een bezoek aan 

de Efteling? Een tocht met de huifkar ? En dat 

ene bezoek aan de kinderboerderij?  Allemaal 

verhalen die verteld konden worden tijdens de 

barbecue op het einde van de zomer. Deze 

keer hadden we veel geluk, want de zon was 

van de partij ! 

“Iedereen was heel goed gezind en het eten 

was heel lekker. We 

vonden het allemaal 

heel fijn.” 

 

In september vierden 

we het éénjarig be-

staan van Den Buiten. 

Er werd een 

“sleepover” georgani-

seerd. Eva vertelt: ”De 

barbecue was heel 

erg goed.De groep was heel erg tof en ik hou 

van den buiten omdat er ezels zijn 

 

We maakten ook een kampvuur en dat was 

leuk.Er kwam een vuurspuwer. Die man kon dat 

heel knap. Het zou leuk zijn om vaker in tenten 

te slapen.” 

 

D at vrijwilligers een essentieel onderdeel zijn binnen onze voorziening dat wijzen de 

vrijwilligersaantallen  uit. Joyce Van Noten schetst een beeld van onze vrijwilligers. 

“Momenteel mogen we op regelmatige 

basis 69 vrijwilligers verwelkomen binnen 

Katrinahome vzw. Het grootste deel van 

onze vrijwilligers vinden we terug in de Ho-

bo zij kunnen rekenen op de hulp van 32 

vrijwilligers. In De Stappe kunnen we reke-

nen op 22 enthousiaste vrijwilligers die ex-

tra ondersteuning bieden in het dagcen-

trum en de woningen.” 

Bij de Vlaslaan zorgen wekelijks 6 vrijwil-

ligers dat er gelezen wordt, dat kledij her-

steld wordt en er leuke uitstappen gedaan 

worden.  

“Nu ‘Den Buiten’ 1 jaar oud is hebben we 

ook hier al een redelijke vrijwilligersploeg 

opgebouwd. Zo zijn er 2 vaste vrijwilligers 

die elke week paraat staan om extra on-

dersteuning te bieden bij de activiteiten 

en het netwerk van onze bewoners uitbrei-

den. Daarnaast kunnen we nog rekenen 

op een 7-tal vrijwilligers die volgens een 

beurtrolsysteem instaan voor het voederen 

“Vrijwilligen doet goed !” 
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In 1977 startte Katrinahome met woonondersteuning in de Korte Lozanastraat. 40 jaar later is Ka-

trinahome actief op verschillende locaties. Het feestcomité vatte het idee op om die verjaar-

dag te vieren met iedereen die ondersteuning krijgt. In Zaal Bergheem werd er op 17 november 

een namiddagprogramma met optreden en pannenkoeken georganiseerd. 

Het feestcomité spoorde ook alle mensen op die ooit voor Katrinahome vzw werkten. Er werden 

meer dan 350 adressen verzameld en uitnodigingen verstuurd. Het feestcomité bracht mede-

werkers in beeld uit het rijke fotoarchief. Veel mensen reageerden, wat resulteerde in een feest 

op dezelfde dag, samen met de huidige medewerkers.  

van onze lieve ezels Anaïs en FroeFroe 

tijdens het weekend.” 

De vrijwilligers zijn één voor één heel 

enthousiaste mensen die zich belan-

geloos inzetten voor de gebruikers. Zij 

zorgen ervoor dat het netwerk voor 

van gebruikers groter wordt en zorgen 

ervoor dat de afstand tot de samenle-

ving, vrijetijd, de buurt, kleiner wordt. 

Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd 

volgens Joyce, “Zowel jong als oud 

zetten zich vrijwillig in bij Katrinahome 

vzw, wat ook perfect aansluit bij de 

levensfases van onze gebruikers.”  

De vrijwilligerswerking van Katrina-

home wordt gesteund door Stadsland 

vzw. Sinds 2013 ondersteunen zij met 

projectmiddelen de vrijwilligerswerking. 

40 



 

Jaarverslag 2017 Katrinahome vzw 10 

“Op 31/12/2017 stelde onze vzw 92 mensen te-

werk, goed voor 63,9 VTE.  Opvallend is de rui-

me vertegenwoordiging van deeltijdse werkne-

mers. Meer dan  80% werkt deeltijds, slechts 18  

medewerkers werken voltijds. Tegenover twee 

jaar geleden zien we hier zelfs een daling met 6 

koppen. Onze personeelsgroep kleurt vooral 

vrouwelijk: er werken 72 vrouwen, tegenover 20 

mannen. We zetten ons personeel 

voor 74 % in in de directe begelei-

ding van onze 83 cliënten. De 

overige 26 % wordt ingezet in on-

dersteunende dienstverlening 

(logistieke hulp, administratieve 

hulp, management)” 

 

De grootste uitdaging voor het 

personeelsbeleid vormt voor Koen 

het bieden van een antwoord 

aan de steeds ouder wordende 

medewerkersgroep. “1 op 3 me-

dewerkers is vandaag ouder dan 

50 jaar. Dit heeft onmiddellijke ge-

volgen op de inzetbaarheid van die perso-

neelsgroep door het extra anciënniteitsverlof 

dat deze medewerkers genereren. De progno-

se is dat we tegen 2022 evolueren naar meer 

dan 37% van de medewerkers in deze leeftijds-

groep.” Het is ook te verklaren door het feit dat 

bijna de helft van onze medewerkers werkt lan-

ger dan 15 jaar voor Katrinahome werkt.  

 

De personeelsgroep was ook in 2017 divers sa-

mengesteld. In de loop van het jaar werden 11 

mensen met een allochtone origine tewerkge-

steld, voornamelijk in onze logistieke diensten. 

“Het blijft echter een moeizaam proces om be-

geleiders met een allochtone origine aan te 

trekken.  We zien hen ook niet verschijnen op 

onze stageplaatsen. Met ondersteuning van 

een VOP (Vlaamse OndersteuningsPremie) fa-

ciliteerden we voor het derde jaar op rij de te-

werkstelling van 1 persoon met een arbeids-

handicap.” 

 

Katrinahome heeft steeds geïnvesteerd in het 

aantrekken van medewerkers met een hoge 

scholingsgraad. Bijna 66% van de medewerkers 

heeft minstens een diploma van hoger onder-

wijs op zak.  Tegelijk worden er kansen aan 

mensen met een lagere scholingsgraad gebo-

den . “1 op de 10 beschikt niet over een diplo-

ma hoger secundair onderwijs,” vervolgt Koen. 

“We investeren ook jaarlijks in 4 werkplekken 

voor leerlingen via het stelstel deeltijds leren/

deeltijds werken.” 

 

Medewerkers in cijfers 

O ndersteunen is mensenwerk. Koen Devriendt schetst in enkele getallen hoe de per-

soneelsgroep er uit ziet. 
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“Een goede afwisseling tussen theorie en praktijk” 

Katrinahome investeert sterk in vorming. Vormingsvragen lopen sterk uiteen en snelle 

evoluties vragen constante aandacht. Laura Marsoul toonde een palet aan initiatie-

ven. 

In 2017 is er op een aantal 

domeinen ingezet met vor-

ming. 

De omslag naar de persoons-

volgende financiering daagt 

een organisatie als Katrina-

home uit en dat vertaalde 

zich ook in de opleidingen en 

vormingen. Verschillende me-

dewerkers van het manage-

mentteam hebben infosessies 

gevolgd om de veranderin-

gen in het zorglandschap 

mee op te volgen. In het be-

gin van het jaar werd er van-

uit het Vlaams Welzijnsver-

bond een ledenforum geor-

ganiseerd om de stand van zaken toe te lich-

ten en ook in november werd er een Update 

PVF- meerderjarige georganiseerd. In totaal 

hebben vijf leden van het managementteam, 

één of beide vormingen gevolgd.  

Op geregelde tijdstip-

pen in het jaar zijn ook 

de gebruikers en de 

medewerkers mee-

genomen en geïnfor-

meerd over de regel-

geving in verband met 

PVF en de gevolgen voor de manier waarop 

wij ondersteuning verzorgen. 

Maar vorming heeft ook een permanent ka-

rakter volgens Laura. “In 2017 is de eerste vor-

ming brandpreventie doorgegaan. Er zal bin-

nen VTO gedurende vijf jaar ingezet worden op 

het thema waarbij jaarlijks 10 medewerkers ge-

selecteerd worden.” 

Bij deze selectie werd er voor gekozen om vol-

tijdse medewerkers te selecteren die op de ver-

schillende locaties van de Katrinahome vzw 

werken. Op deze manier wordt de kans ver-

groot dat er bij een 

mogelijke brand ie-

mand aanwezig is die 

de vorming ge-

volgd heeft.  

“Vervolgens zijn we op 

zoek gegaan naar 

een vorming waarbij er een theoretische kader 

werd toegelicht en er de mogelijkheid was om 

de theorie toe te passen in de praktijk. Deze 

vorming hebben we gevonden bij VESTA.”   

EHBO is ondertussen een vaste waarde in het 

interne opleidingsaanbod; 52 medewerkers 

volgden de opleiding die jaarlijks aangeboden 

“Het was een toffe manier van 

lesgeven. De praktijkoefeningen 

zorgen er voor dat je het langer 

zal onthouden” 



 

Jaarverslag 2017 Katrinahome vzw 12 

wordt en steevast een ander domein van eer-

ste zorgen behandelt. 

Maar ook in de ondersteuningsrelatie moet ge-

ïnvesteerd worden. 

“Dit jaar hebben we ook de begeleidershou-

ding als thema naar voor geschoven. Hieron-

der zijn verschillende vormingen aan bod ge-

komen. Zo volgenden twee medewerkers de 

opleiding Spreken Met Ondersteuning van Ge-

baren (SMOG). Op die manier breiden we on-

ze deskundigheid uit naar gebruikers die over 

een heel beperkte woordenschat beschik-

ken.” Daarnaast is er voor de woningen in de 

Stappe een interne vorming rond “omgaan 

met agressie”  georganiseerd waarbij theorie, 

casusbesprekingen en praktijkoefeningen aan 

bod zijn gekomen.  

Zo’n opleiding werd aangeboden op basis 

van een vraag van een team, maar daar 

houdt het niet op.  “Ook op basis van een indi-

viduele vraag werd een meerdaagse vorming 

aangeboden over  geweldloos verzet en  ge-

dragsproblemen bij personen met een verstan-

delijke beperking gevolgd.” Ook thema’s als 

“Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteu-

ningsrelaties” 

Palliatieve zorg heeft heel wat aandacht ge-

kregen met zowel een interne als verschillende 

externe vormingen. Huis 36 kreeg een interne 

vorming waarbij de thema’s “Stoppen met 

vocht en voeding” én “De stervensfasen” aan 

bod zijn gekomen. Maar er zijn ook medewer-

kers externe vormingen rond palliatieve zorg 

gaan volgen zoals“een blik op ethiek in de 

palliatieve zorg”, “Praten over later- vroegtijdi-

ge zorgplanning”.  

Leidinggeven is een thema waar we al een 

aantal jaar mee aan de slag gaan. Hoofdbe-

geleiders volgden opleidingen als “Van colle-

ga naar leidinggevende”.en “ Beter samen-

werken in team”. 

Nieuwe medewerkers kregen ook bij de start 

verschillende opleidingen aangeboden. Zo 

werd de nieuwe stafmedewerker algemeen 

beleid opgeleid tot preventieadviseur en werd 

er ook gewerkt rond kwaliteitsbeleid. 

De combinatie van individuele, team– en or-

ganisatievragen naar opleiding maakten van 

2017 een goedgevuld jaar. Om ook de ko-

mende jaren goed in te kunnen spelen op vor-

mingsvragen, wordt het budget opgetrokken 

tot 14.000 €. 

Tijdens de maanden oktober en november 

geven we de medewerkers de kans om voor 

één dag in de schoenen van een collega te 

staan. Hierdoor zien we mensen op onver-

wachte plaatsen opduiken. Alles kan en 

mag.  De woningbegeleider schuift mee 

aan tafel tijdens een directieoverleg. De 

stafmedewerker draait mee in het natuur-

atelier. De kok neemt een kijkje in de groot-

keuken van een buurtcentrum. Zorgt dit voor 

chaos op de werkvloer? Soms wel, maar het 

project creëert ook leerkansen en begrip 

over de rol die een collega uitoefent tijdens 

zijn of haar job. Nieuw is dat vanaf dit jaar 

medewerkers ook een jobrotatie kunnen 

doen buiten de muren van Katrinahome. 

Op 14 november werd een praatcafé geor-

ganiseerd om de ervaring over de jobrotatie 

Proevement 

K atrinahome geeft haar medewerkers de kans om voor één dag de job van een 

collega over te nemen. Een project waar veel organisaties over praten maar niet 

realiseren, brengt Katrinahome zo in de praktijk: de jobrotatie. Maarten Loncin blikt 

terug. 
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uit te wisselen. We lanceerden ook een 

online bevraging waaruit de tevredenheid 

over de jobrotatie blijkt. Meer dan 66% 

van de collega’s die aan het project 

meededen zijn zeer tevreden en gaven 

de jobrotatie een 9 of 10 op 10. Meer dan 

90% van de medewerkers die aan het pro-

ject meededen zullen de jobrotatie aan-

raden bij hun collega’s. 

K a t r i e n  S t u e r  

 is begeleider in Huis 30 Ze 

koos ervoor om voor één 

dag  leerkracht te zijn in 

een school voor Buitenge-

woon Secundair Onder-

w i j s . 

“Ik stond in OV1 - type 2 

school van de Ark op de 

Luchbal. Ik stond in de klas bij de school-

verlaters met een matige tot ernstige 

mentale beperking. De leerlingen van de-

ze school vormen ook onze doelgroep. 

Het was interessant om te zien hoe deze 

leerlingen worden opgeleid . Ze leren luis-

teren naar elkaar, hun beurt afwachten 

tijdens ‘praatmomenten’, kleine verant-

woordelijkheden dragen. Ze leren naar de 

supermarkt gaan en het juiste product uit 

de rekken te kiezen. Of ze krijgen verant-

woordelijkheid over het spelmateriaal op 

de speelplaats. Alles verloopt heel ge-

structureerd er wordt veel gebruik ge-

maakt van picto’s en smog. De leerlingen 

leren zelf hun vrijetijd invullen. Een leuk, 

leerzaam dagje voor mij!” 

Ingrid Sprangers zorgt dagelijks voor de 

warme maaltijd in  De Stappe.  

“Ik ging eens kijken in 

buurtrestaurant De 

Plataan. Het buurtres-

taurant is onderdeel 

Sense, een keten van 

sociale buurtrestau-

rants. Het restaurant 

werkt samen met het 

OCMW van Mortsel. In 

de keuken werken medewerkers die lang-

durig werkloos zijn en die via tweede kans 

onderwijs een opleiding krijgen van het 

buurtrestaurant. De keuken kookt voor ou-

dere mensen uit de buurt die hier goed-

koop een weekmenu kunnen krijgen. Ik 

hou een goed gevoel over aan deze job-

rotatie. Onze keuken moet niet onder-

doen voor de keuken van het buurtrestau-

rant. Wij slagen er meer in om vers te ko-

ken. De uitrusting van onze keuken is ook 

vergelijkbaar met die van het buurtrestau-

rant. Ik was wel onder de indruk van hoe 

het keukenpersoneel begeleid wordt. Tof 

dat door zo’n initiatief mensen een twee-

de kans krijgen.”  

Stijn Lauwers is begeleider in Huis 36, de 

woning waar bewoners met een grote 

zorgvraag verblijven. 

Hij roteerde met de 

job van algemeen di-

recteur. Dat was vol-

gens hem een verrij-

ke n de  e rv ar i ng . 

“De werkomstandig-

heden van de alge-

meen directeur zijn 

helemaal anders als 

die van mij. De direc-

teur doet geen verzor-

ging maar beeldschermwerk en werkt niet 

in shiften zoals ik. Zijn taak is helemaal an-

ders: de directeur heeft veel verantwoor-

delijkheid, moet van alles op de hoogte 

zijn en veel regelen. Ik stelde vast dat de 

deur altijd open staat voor medewerkers 

en bewoners. Als je wil zien hoe onze vzw 

geleid wordt, dan zal ik je deze jobrotatie 

zeker aanraden.” 

Na een grondige analyse van het project 

sturen we het project bij. De bedoeling is 

dat organisatie in de toekomst nog meer 

kan bijleren van de opgedane ervaring en 

om het project meer te laten leven bij al 

onze medewerkers. 
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Enkele cijfers over wie ondersteuning krijgt bij Katrinahome (31/12/2017) 

Ondersteuning wordt flexibeler 

3 
Nieuwe  

gebruikersovereenkomsten 

1 
Overlijden 

6  

Personen hebben een stukje 

dagbesteding buitenhuis 

onder de vorm van vrijwilli-

gerswerk 

85  

Verschillende gebruikers on-

dersteund in 2017 

(tegenover 81 in  2016) 

4 
 

Personen combineren onder-

steuning bij Katrinahome met 

een ander zorgaanbieder 

48 
 

Personen maken gebruik 

van de dagondersteuning 

van Den Buiten 

3  

Personen maken gebruik 

van de dagondersteuning in 

De Hobo, De Stappe én Den 

Buiten 

De omslag naar de ondersteuning via een per-

soonsvolgend budget werd gemaakt. Het toe-

kennen van nieuwe budgetten verliep staps-

gewijs en was in 2017 voor Katrinahome nog 

niet echt voelbaar. Dit resulteerde in een open 

plaats, die nog niet ingevuld was op 

31/12/2017. Veel gebruikers toonden interesse 

in de ondersteuning, maar beschikten nog niet 

over een persoonsvolgend budget. Eind 2017 

werd er gestart met het afsluiten van nieuwe 

overeenkomsten. Op de infoavonden bleek 

dat gebruikers voornamelijk ondersteuning wil-

den financieren via voucher. In het voorjaar 

van 2018 zal blijken of dit ook effectief zo wordt 

ingezet. 

De ondersteuning varieerde meer dan vroe-

ger. Gebruikers kozen meer voor een deeltijdse 

ondersteuning in het dagcentrum, waardoor 

ook meer combinaties ontstonden met andere 

zorgaanbieders. Meer dan de helft van de ge-

bruikers nam deel aan de atelierwerking op 2 

verschillende plaatsen. Er werd meer gebruik 

gemaakt van tijdelijke woonopvang in De 

Stappe, zowel door gebruikers van het dag-

centrum als door externen.  

1 
Persoon koopt dagonder-

steuning in met een cash-

budget 
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In de zomer 2017 werd de website van Katri-

nahome vernieuwd. Helder, gebalder en 

met de laatste info. Een eerste startpunt om 

voor gebruikers te weten te komen, wie we 

zijn en wat we doen. Wie vandaag een on-

dersteuningsbudget krijgt, moet immers zelf 

op zoek …  

Maar niet enkel voor gebruikers bleek de 

website handig. Aan de bezoekersaantal-

len en de geraadpleegde pagina’s merken 

we dat sollicitanten en stagiaires steeds 

makkelijker de weg vinden.  

Dat resulteert in gemiddeld1200 unieke be-

zoekers per maand. 

De Facebookpagina van Katrinahome 

wordt voornamelijk gebruikt om activiteiten 

en evenementen aan te kondigen. En soms 

plaatst iemand ianders iets over ons met 

#katrinahome ... 

 

 www.katrinahome.be 

 www.facebook.com/katrinahomevzw 
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