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Beste lezer,

Ten Dries wil een warme, gastvrije en hartelijke plek zijn voor de kinderen, 
jongeren, adolescenten en hun families. Dit maken we dagelijks waar in allerlei 
zaken, vaak onopvallend maar gedreven door onze waarden en visie. Ten Dries 
on Wheels, de samenwerking met vzw Feestvarken en onze sportreceptie zijn 
mooie voorbeelden hoe we dit in praktijk brengen. 

Levenskwaliteit optimaliseren is een rode draad in de werking van Ten Dries. De 
ziekenhuismap kadert in deze doelstelling. In 2017 werd dit initiatief door het 
Rode Kruis genomineerd als zorgverhaal van het jaar. Een erkenning waar we 
bijzonder blij mee zijn. 

Ook voor de medewerkers wil Ten Dries hetzelfde warme klimaat nastreven. 
2017 was de start van ‘Anders organiseren’, een veranderingstraject dat inzet 
op autonome teams, eenvoud en continuïteit. Structurele wijzigingen dus, die 
de komende jaren verder vorm zullen krijgen. 

In het jaarverslag is ook ruimte voor cijfers, misschien ‘droog’ materiaal maar 
ook goed om onder de aandacht te brengen. De inzet van onze vrijwilligers 
bijvoorbeeld, goed voor een equivalent van 55 werkweken. De meer dan 300 
leerlingen in het gewone onderwijs die begeleid worden door Ten Dries. Achter 
elk van deze cijfers schuilt een verhaal, een gezicht. En dat is waar we ons voor 
inzetten, waar we mee het verschil willen maken.

Veel leesplezier en altijd welkom om ondergedompeld te worden in de 
bruisende en boeiende wereld van Ten Dries!

Voorwoord

De directie
 
Viviane Lootens, 
Patrick van Damme 
en Luc Goossens
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ENKELE CIJFERS OP 31.12.2017:

•	 In	Ten	Dries	waren		er105	kleuters,	jongeren	en	adolescenten	(kleuter-,	lager	en	secundair	
onderwijs)

¿ WIST JE DAT ... ?
...	dit	een	kleine	daling	is	ten	opzichte	van	2016,	nl.	3	kinderen	of	adolescenten?
...	bijna	de	helft	van	onze	populatie	uit	adolescenten	bestaat?	In	december	2017	
waren	er	17	kleuters	(16%),	38	jongeren	(36%)	en	50	adolescenten	(48%)

...	er	bijna	evenveel	meisjes	zijn	als	jongens?
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Ten Dries in cijfers

•	 Het	VAPH	vraagt	dat	het	MFC	Ten	Dries	op	jaarbasis	minstens	119	begeleidingsovereenkomsten		
	
realiseert.	In	2017	behaalden	we	met	116,82	begeleidingsovereenkomsten	dit	aantal	
niet.	Dit	is	uitsluitend	toe	te	schrijven	aan	de	administratieve	verschuiving	van	de	ondersteuning	
van	kinderen	in	het	gewone	onderwijs	van	Niet	Rechtstreeks	Toegankelijke	Hulp	naar	Rechtstreeks	
Toegankelijke	hulp.	

¿ WIST JE DAT ... ?
..	in	2017	het	aantal	kinderen	en	adolescenten	dat	1	of	
meer	nachten	blijft	slapen	licht	gestegen	is	met	5%?

...	29%	van	de	kleuters	1	of	meer	nachten	blijft	slapen	
en	dat	dit	bij	de	adolescenten	stijgt	tot	66%?

...	kleuters	vaker	blijven	slapen	omwille	van	de	afstand	
tot	thuis,	maar	dat	dit	bij	de	adolescenten	vaker	
gebeurt	omwille	van	de	zorgzwaarte	en	in	functie	
van	zelfstandigheidstraining,	of	omdat	ze	er	zelf	om	
vragen	bij	hun	vrienden	te	blijven?

¿ WIST JE DAT ... ?
...	er	jaarlijks	9	tot	12	nieuwe	kinderen	en	jongeren	bij	komen?	En	dat	dit	vooral	
kleuters	zijn	(5	tot	9)?

...	er	jaarlijks	ongeveer	evenveel	kinderen	en	jongeren	uitstromen?	En	dat	dit	vooral	
adolescenten	zijn?

•	 Onze	kleuters,	jongeren	en	adolescenten	(en	hun	ouders)	kiezen	of	ze	enkel	tijdens	de	dag	naar		
	
Ten	Dries	komen	of	ook	één	of	meerdere	nachten	blijven	slapen.	55	kinderen	of	jongeren	ma-
ken	gebruik	van	de	gelegenheid	om	te	blijven	slapen.	De	verdeling	per	leeftijdscategorie	ziet	er	zo	uit:

•	 In	Ten	Dries	werken	er	heel	wat	gemotiveerde	medewerkers.	Hieronder	enkele	cijfers	voor	het	MFC	
en	het	BuO:
◊	 	In	het	MFC	werkten	er	in	2017	ongeveer	94	voltijdse	equivalenten	en	op	31	december	2017		
	
werkten	er	135	individuele	medewerkers.	

◊	 In	de	scholen	werkten	in	2017	ongeveer	94	individuele	medewerkers.	
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•	 Ten	Dries	ondersteunt	de	inclusie	van	leerlingen	met	een	motorische	problematiek	in	het	gewone	
onderwijs.	We	doen	dit	op	drie	manieren:
◊	 	Door	ondersteuning	in	het	gewone	onderwijs	(expertisenetwerk	type	4	-	het	vroegere	GON).		
	
Ten		Dries	begeleidde	318	leerlingen,	waarvan	42	in	het	kleuteronderwijs,	163	in	het	
lager	onderwijs	en	113	in	het	secundair	onderwijs.

◊	 	Door	individuele	training	en	begeleiding	(mobiele	en	ambulante	begeleiding).	Dit	kan	doorgaan	in		
	
Ten	Dries,	maar	ook	thuis.	Zo	werden	31	kinderen	en	jongeren	door	het	MFC	begeleid:

	- 14	binnen	niet	rechtsreeks	toegankelijk	hulp	(attest	nodig)
	- 14	binnen	rechtstreeks	toegankelijke	hulp	(geen	attest	nodig)
	- 	3	schakelden	tussen	rechtstreeks	en	niet	rechtsreeks	toegankelijke	hulp.

◊	 Door	ondersteuning	en	vorming	van	professionelen	en	vrijwilligers,	thuis	of	op	locatie.		
Dit	gebeurt	zowel	door	Buitengewoon	Onderwijs	(BuO)	als	door	het	multifunctioneel	centrum	
(MFC)	Ten	Dries.

•	 Vrijwilligers	maken	het	verschil	in	Ten	Dries:

◊	 	16	vrijwilligers	engageerden	zich	in	2017	wekelijks	in	de	werking	met	de	kinderen	en	
adolescenten.

◊	 Ook	voor	occasionele	activiteiten	kunnen	we	rekenen	op	hulp,	dit	kan	van	de	‘vaste’	vrijwilligers		
	
zijn,	maar	ook	van	personen	die	zich	af	en	toe	engageren.	In	2017	deden	67	personen	
occasioneel	vrijwilligerswerk	in	Ten	Dries.	Hierbij	rekenen	we	ook	de	studenten	die	komen	in	het	
kader	van	hun	opleiding	maar	niet	officieel	stage	lopen.

◊	 In	totaal	hielpen	de	vrijwilligers	voor	meer	dan	2.100	uren,	wat	staat	voor	maar	liefst	55	
werkweken.

¿ WIST JE DAT ... ?
...	er		van	de	16	vrijwilligers	die	wekelijks	helpen	8	startten	in	de	loop	van	2017?
...	er	bij	de	vrijwilligers	ook	een	aantal	ouders	zijn?



Levenskwaliteit
In dit jaarverslag laten we de vijf strategische doelstellingen van Ten Dries aan bod komen, telkens 
aan de hand van een praktijkvoorbeeld.  
De doelstelling om de levenskwaliteit te optimaliseren is een rode draad in de werking. Het is een 
doelstelling die dagelijks op veel verschillende manieren wordt ingevuld. Comfort, zelfstandigheid, 
inspraak, vrij zijn en blijven van pijn, communicatie ... al deze elementen spelen een rol in de 
kwaliteit van leven.
Voor het jaar 2017 kozen we de ziekenhuismap uit als voorbeeld. Dit initiatief werd in 2017 door het 
Rode Kruis genomineerd als één van de drie ‘Zorgverhalen van het jaar’. 

DE ZIEKENHUISMAP
Heel	wat	kinderen	en	adolescenten	in	Ten	Dries	ondergaan	wel	eens	een	medische	ingreep.	Dit	is	een	
stresserende	gebeurtenis	voor	hen	en	hun	gezin,	omdat	ze	niet	goed	weten	wat	hen	te	wachten	staat.		
In	Ten	Dries	worden	ze	begeleid	van	bij	de	beslissing	tot	operatie	tot	en	met	de	revalidatie	na	de	
ingreep.	Het	kind	wordt	samen	met	zijn	omgeving	voorbereid,	op	zijn	niveau.

6



De	ziekenhuismap	staat	symbool	voor	de	hele	
omkadering	die	het	kind	en	het	gezin	krijgt	wanneer	een	
ziekenhuisopname	nodig	is.	In	werkelijkheid	gaat	het	om	
veel	meer	dan	enkel	de	map.	Een	multidisciplinair	team	
begeleidt	het	kind	en	zijn	familie	gedurende	het	hele	proces.

De map zelf

De	ziekenhuismap	is	een	echte	map,	waarin	het	kind	
het	verloop	van	de	ziekenhuisopname	kan	volgen.	
De	ziekenhuismap	wordt	op	maat	gemaakt,	rekening	
houdend	met	de	mogelijkheden	en	de	beperkingen	van	
het	kind	–	zowel	sociaal-emotioneel,	motorisch,	mentaal,	
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communicatief	als	visueel.	Zo	kunnen	bijvoorbeeld	velcro	lipjes	worden	voorzien	aan	de	pagina’s	
om	deze	makkelijker	om	te	slaan,	of	wordt	er	gewerkt	met	kernzinnen	en	met	duidelijke	foto’s,	
pictogrammen	en	tekeningen	voor	kinderen	met	een	visuele	beperking.	Wat	primeert,	is	dat	de	inhoud	
duidelijk,	begrijpelijk	en	toegankelijk	is.	

Begeleiding door een multidisciplinair team

De	ziekenhuismap	wordt	gemaakt	samen	met	het	kind.	Daarnaast	is	er	nog	heel	wat	andere	
begeleiding	door	het	multidiscipinaire	team	dat	het	kind	omkadert.	Orthopedagoog,	maatschappelijk	
werker,	kinesist,	logopedist,	ergotherapeut,	verpleegkundige,	individuele	begeleider,	leerkracht,	
weekendbegeleider,	nachtbegeleider	en	hoofdbegeleider,	elk	hebben	ze	een	rol.	De	taken	worden	
verdeeld:	het	maken	van	de	ziekenhuismap,	het	organiseren	van	een	rollenspel	in	de	klas,	begeleiding	
van	de	ouders,	ondersteuning	in	het	ziekenhuis	voor	en	na	de	operatie	…

We	bieden	deze	ondersteuning	ook	aan	voor	kinderen	
en	jongeren	die	niet	naar	school	gaan	in	Ten	Dries.	
Collegavoorzieningen	en	andere	spelers	uit	de	
zorgsector	kunnen	bij	ons	terecht	voor	meer	informatie	
of	voor	een	workshop	over	dit	onderwerp.

Resultaten 

We	merken	dat	de	ziekenhuismap	niet	alleen	steun	en	houvast	biedt	voor	het	kind	zelf,	maar	ook	voor	
ouders,	broers,	zussen,	klasgenoten	…	Dankzij	de	ziekenhuismap	zit	iedereen	op	dezelfde	golflengte	en	
gebruikt	iedereen	dezelfde	taal	in	de	communicatie	met	het	kind.	Ook	het	ziekenhuispersoneel	maakt	
gebruik	van	de	map	om	de	communicatie	te	ondersteunen.

De	ziekenhuismap	zorgt	voor	een	verhoogde	aandacht	voor	de	stem	en	de	rechten	van	het	kind.	Door	
alle	informatie	op	het	niveau	van	het	kind	te	formuleren	is	het	kind	veel	meer	betrokken,	kan	gerichte	
vragen	stellen	en	krijgt	meer	inspraak.

We	krijgen	dan	ook	veel	positieve	feedback	over	dit	initiatief,	niet	enkel	van	de	ouders	en	kinderen	
zelf	maar	ook	van	de	ziekenhuizen	en	collega’s	van	andere	voorzieningen.	Een	anesthesist	merkte	
zelfs	eens	op	dat	de	kinderen	van	Ten	Dries	opvallend	rustig	zijn	voor	een	operatie,	dankzij	de	goede	
voorbereiding.

Waar wij nog van dromen

De	nominatie	als	Zorgverhaal	van	het	jaar	2017	was	een	leuke	erkenning	voor	de	ziekenhuismap.	In	
de	toekomst	hopen	wij	met	dit	initiatief	nog	veel	kinderen	en	jongeren	te	helpen.	We	kunnen	deze	
ondersteuning	ook	aanbieden	voor	kinderen	en	jongeren	die	niet	naar	school	gaan	in	Ten	Dries,	via	
mobiele	en	ambulante	begeleiding.	Ook	hopen	we	onze	collegavoorzieningen	en	andere	spelers	uit	de	
zorgsector	te	inspireren	met	dit	verhaal.	Zij	kunnen	bij	ons	terecht	voor	meer	informatie	of	voor	een	
workshop	over	dit	onderwerp.



Inclusie
Elke burger heeft het recht om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Inclusie betekent 
dat we deze deelname voor iedereen mogelijk maken. Ten Dries zet hier op diverse manieren op 
in. Voorbeelden zijn: uitstappen met de kinderen en jongeren, uitwisseling met leerlingen uit het 
gewone onderwijs, buurtbewoners of mensen uit de bedrijfswereld die op bezoek komen, het 
inclusieve taalkamp, de Buitenspeeldag, de stages in de Toekomstwerking ... 

Ten Dries begeleidt ook leerlingen in het gewone onderwijs. Sinds het schooljaar 2017-2018 gebeurt 
dat niet meer onder de noemer ‘GON-begeleiding’, maar heet deze begeleiding ‘ondersteuning voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’. Aanvullend op deze ondersteuning, is er bovendien 
het aanbod ‘mobiele en ambulante begeleiding’. Voor de strategische doelstelling inclusie vertellen 
we u graag wat meer over deze werking, en over Ten Dries on Wheels.

MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING (MAMBO)

Ten	Dries	biedt	advies,	training	en	begeleiding	aan	personen	met	(een	vermoeden	van)	een	motorische	
beperking,	ook	als	zij	elders	naar	school	gaan.	De	begeleiding	kan	zowel	doorgaan	in	Ten	Dries	zelf	
(‘ambulante	begeleiding’)	als	thuis,	op	school,	in	de	sportclub,	in	de	jeugbeweging,	in	de	kinderopvang	
...	(‘mobiele	begeleiding’).	

Mogelijke	onderwerpen	zijn:	

Voor het kind of de adolescent
•	 Gebruiken	van	hulpmiddelen	of	aanpassingen
•	 Opstarten	van	ondersteunde	communicatie,	gebruik	van	communicatiehulpmiddelen
•	 Aan-	en	uitkleden	en	andere	algemeen	dagelijkse	levensverrichtingen	(ADL)
•	 Functionele	vaardigheden	trainen,	bv.	leren	zwemmen,	fietsen,	typen,	SMOG	...
•	 Verbeteren	van	de	schrijfmotoriek,	werken	met	‘Sprint’
•	 Begeleiden	voor,	tijdens	en	na	een	ziekenhuisopname	(zie	ook	Ziekenhuismap,	p.	6-7)
•	 Ondersteunen	bij	het	verwerken	van	de	beperking
•	 Werken	aan	de	toekomst

Voor de mensen die hen omringen (familie,	leerkrachten,	professionelen	...)
•	 Tips	om	de	ontwikkeling	te	stimuleren
•	 Advies	over	eet-	en	drinkbegeleiding,	mondmotoriek,	zindelijkheidstraining,	correcte	houding,	

tanden	poetsen,	heffen	en	tillen	...
•	 Advies	over	aanpassingen	en	hulpmiddelen,	thuis	of	op	school
•	 Advies	over	opvoeding,	leerproblemen,	relaties,	seksualiteit	en	weerbaarheid	(RSW)	...
•	 Informatie	over	motorische	beperkingen	en	problematieken	gelinkt	aan	een	motorische	

beperking,	bv.	DCD,	ASS,	epilepsie,	CVI	...
•	 Informatie	over	reglementering,	subsidies	en	sociale	administratie
•	 Begeleiden	voor,	tijdens	en	na	een	ziekenhuisopname	(zie	ook	Ziekenhuismap,	p.	6-7)
•	 Vrijetijdsbesteding	en	spelontwikkeling
•	 Omgaan	met	de	naasten	van	een	persoon	met	een	beperking
•	 Hoe	concreet	werken	met	individuele	personen	en	klasgroepen

In	2017	begeleidde	Ten	Dries	31	kinderen	en	jongeren	via	mobiele	en	ambulante	begeleiding.		
Samen	gaan	we	voluit	voor	levenskwaliteit	en	een	inclusieve	samenleving.
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TEN DRIES ON WHEELS

Een	keer	per	jaar	zet	Ten	Dries	de	broers	en	zussen	(‘brussen’)	van	de	kinderen	en	jongeren	die	worden	
begeleid,	extra	in	de	bloemetjes.	Speciaal	voor	hen	organiseren	we	samen	met	een	heleboel	vrijwilligers	
‘Ten	Dries	on	Wheels’:	een	rondrit	met	zijspannen,	trikes	en	oldtimers.	De	rit	voert	hen	een	vijftigtal	
kilometer	door	de	landelijke	omgeving	van	Landegem,	en	duurt	ongeveer	anderhalf	uur.	Terwijl	de	
kinderen	een	toertje	maken	hebben	ouders	en	familie	tijd	om	bij	te	praten	en	te	genieten	van	een	
drankje.

Deze	activiteit	zou	niet	mogelijk	zijn	zonder	de	vrijwillige	inzet	van	heel	wat	chauffeurs	en	helpers.	
Hartelijk	dank!



KANTELEN EN VERANDEREN
Sinds	begin	april	2017	is	Ten	Dries	aan	de	slag	met	het	project	‘Anders	Organiseren’,	gesubsidieerd	en	
ondersteund	door	het	Europees	Sociaal	Fonds.	De	doelstelling	van	dit	project	is	om	onze	organisatie	op	
een	effectieve,	efficiënte,	innovatieve	en	waarden-volle	manier	bij	te	sturen,	zowel	voor	de	kinderen	en	
jongeren	als	voor	de	medewerkers.

Het	streefdoel:	een	organisatie	waarin	onze	kinderen	en	adolescenten	kunnen	groeien,	met	volle	teugen	
genieten	van	het	leven.	Een	aanpak	waarbij	we	hun	wereld	verbreden,	ondersteunen	waar	nodig	en	
veiligheid	bieden	maar	ook	het	spreekwoordelijke	duwtje	in	de	rug	geven.	Telkens	balanceren	we	
daarbij	tussen	gezonde	spanning	en	ontspanning.
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Medewerkersklimaat

De	reden	van	bestaan	van	Ten	Dries:
Kwaliteit van leven  

voor de kinderen en adolescenten
De	richting	waar	Ten	Dries	naartoe	wil:	

Autonome teams,  
eenvoud en continuïteit

We	startten	het	project	met	een	uitgebreide	oefening	
om	de	visie	van	de	organisatie	opnieuw	scherp	te	
stellen.	De	visie	is	immers	een	onmisbaar	fundament,	
waarop	nieuwe	initiatieven	afgetoetst	worden.	In	een	
oefening	waarbij	alle	medewerkers,	een	delegatie	
ouders	en	ook	externe	partners	werden	betrokken	
formuleerden	we	onze	reden	van	bestaan	en	de	
richting	waar	Ten	Dries	naartoe	wil	evolueren.	



11

Op	basis	van	deze	verscherpte	visie	werkten	we	spelregels	uit	waarbinnen	iedereen	nieuwe	ideeën	of	
quick wins	kan	lanceren.	Kenmerkend	voor	een	quick win	is	dat	met	een	kleine	inspanning	een	relatief	
grote	verbetering	wordt	gemaakt.	Zo	oefenen	medewerkers	stapsgewijs	met	initiatiefrecht.	

Door	in	te	zetten	op	meer	autonomie	ontstaat	een	
nieuwe	manier	van	handelen	en	communiceren,	
zowel	bij	medewerkers	als	bij	leidinggevenden.

Een	voorbeeld	van	zo’n	quick win in	2017	is	
het	vereenvoudigen	van	de	wijze	waarop	de	
aanvraag	van	stage	voor	adolescenten	gebeurt.	
Deze	hoeft	nu	niet	langer	het	algemeen	
directiecomité	te	passeren.	De	stagebegeleider	
regelt	de	administratieve,	financiële	en	verzekeringstechnische	aspecten	rechtstreeks	met	de	
administratieve	dienst.	Dit	geeft	de	stagebegeleider	meer	vrijheid	om	stageplekken	flexibel	in	te	zetten.	

Door	in	te	zetten	op	meer	autonomie	ontstaat	een	nieuwe	manier	van	handelen	en	communiceren,	
zowel	bij	medewerkers	als	bij	leidinggevenden.	We	streven	naar	een	open	feedbackcultuur	en	leiden	
een	groepje	medewerkers	op	tot	feedbackambassadeur.	De	kaderleden	volgen	een	traject	om	zich	te	
bekwamen	in	coachend	leidinggeven.

Met	de	voorbereidende	stappen	in	2017	en	2018	zijn	de	voorwaarden	vervuld	om	ook	structurele	
wijzigingen	door	te	voeren.	Een	volgende	stap	is	het	aanpassen	van	de	macrostructuur	van	Ten	Dries,	
zodat	we	in	het	schooljaar	2018-2019	concreet	met	autonome	teams	kunnen	oefenen.	Zo	legt	Ten	Dries	
nu	de	basis	om	relevant	en	kwalitatief	te	blijven	binnen	het	veranderende	zorglandschap.
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Samenwerken
Samenwerking is een belangrijk gegeven in Ten Dries. Met ouders en familie, tussen MFC 
en BuO, tussen therapeuten, leerkrachten, leefgroepbegeleiders ... Maar natuurlijk ook met 
andere organisaties, zowel in de zorgsector als daarbuiten. In 2017 werden een aantal nieuwe 
samenwerkingen geboren, waarvan we u er hier twee voorstellen: ons project met Feestvarken vzw 
en de samenwerking met VTI Deinze, met als slogan ‘Stem voor zorg’.

FEESTVARKEN VZW
Feestvarken	vzw	is	een	organisatie	die	kinderen	die	in	armoede	leven,	een	leuke	verjaardag	wil	
bezorgen	met	een	verjaardagspakket.	In	het	pakket	zitten	benodigdheden	om	een	verjaardagsfeest	
te	kunnen	organiseren:	een	mooi,	nieuw	en	recent	verjaardagscadeau,	een	traktatie	waarmee	ze	hun	
klasgenootjes	kunnen	verrassen,	slingers,	ingrediënten	voor	een	cake	...	

De	BuSO-leerlingen	uit	de	groep	‘werken	met	en	voor	mensen’	stelt	deze	verjaardagspakketten	samen	
en	zorgt	dat	de	juiste	cadeaus	in	de	juiste	dozen	terecht	komen.	Een	zinvolle	en	leerrijke	tijdsbesteding,	
waarbij	ze	tegelijk	iets	doen	voor	een	goed	doel.
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We	organiseren	één	keer	per	maand	een	inpakmoment	voor	Feestvarken	vzw.	Ook	vzw	Verburght,	een	
voorziening	voor	volwassenen	vlakbij	Ten	Dries,	is	betrokken	in	de	samenwerking.	In	de	vakantieperiode	
nemen	de	bewoners	van	Verburght	de	inpakmomenten	voor	Feestvarken	vzw	van	ons	over.

Nadat	de	pakketten	zijn	samengesteld,	komen	vrijwilligers	van	Feestvarken	vzw	deze	in	Ten	
Dries	ophalen.	De	Meetjeslandse	OCMW’s	zorgen	ervoor	dat	de	pakketten	bij	de	juiste	kinderen	
terechtkomen.	En	zo	worden	heel	wat	feestvarkentjes	blij	gemaakt,	iets	waar	we	heel	graag	aan	
meewerken!

STEM VOOR ZORG
Ten	Dries	en	VTI	Deinze	namen	samen	het	initiatief	voor	het	project	‘STEM	voor	zorg’.	Dit	uitdagende	
project	houdt	in	dat	leerlingen	uit	technische	richtingen	nieuwe	systemen	bedenken	voor	het	besturen	
van	een	elektronische	rolstoel.	Ze	zullen	deze	oplossingen	ook	echt	uitwerken.	Daarnaast	zullen	de	
leerlingen	houten	speelgoed	repareren	en	elektronisch	speelgoed	herstellen	en	aanpassen.

Eind	2017	kwamen	leerlingen	van	5de	en	6de	jaar	industriële	wetenschappen	en	van	het	6de	jaar	
elektriciteit-elektronica	naar	een	inleefdag	in	Ten	Dries.	Ze	namen	deel	aan	infosessies	en	workshops	
over	diverse	thema’s	zoals	elektronische	rolstoelen,	houten	speelgoed,	duwcontacten	en	alternatieve	
computerbedieningen,	e-hockey	en	oogsturing.	
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Leerlingen	uit	technische	richtingen	bedenken	mee	
oplossingen	voor	aangepast	speelgoed	en	voor	het	
besturen	van	een	elektronische	rolstoel.

Nadien	gingen	enkele	leerlingen	op	
bedrijfsbezoek	naar	de	Hulpmiddelencentrale	
in	Deinze.	Dit	bedrijf	heeft	een	atelier	waar	
gespecialiseerde	technici	onder	andere	
individuele	aanpassingen	bedenken	en	
ontwikkelen	voor	bijvoorbeeld	rolstoelen	en	communicatietoestellen.

Geïnspireerd	door	de	inleefdag	en	het	bedrijfsbezoek,	gingen	de	leerlingen	volop	aan	de	slag.		
Ze	werken	aan	volgende	projecten:

•	 Een	flipperkast	met	schakelaars
•	 Een	instelbare	speeltafel
•	 Een	elektronische	rolstoel	met	omgevingsdetectie	en	alternatieve	besturing
•	 Een	interface	om	eenvoudige	computerspelletjes	te	bedienen
•	 Een	drumspel	via	interface
•	 Aangepast	speelgoed:	treinbaan,	knikkerbaan,	doolhof	en		puzzel
•	 Herstellen	en	aanpassen	van	elektronisch	speelgoed

Het	is	zeer	fijn	om	te	zien	hoe	de	ideeën	groeien,	
hoe	gedreven	de	leerlingen	en	leerkrachten	zijn	en	
met	wat	een	warm	hart	ze	aan	de	slag	zijn.

Bij	de	publicatie	van	dit	jaarverslag	is	het	STEM-
project	nog	volop	bezig,	dus	we	zijn	zelf	nog	erg	
benieuwd	naar	de	resultaten!	Het	is	in	elk	geval	
zeer	fijn	om	te	zien	hoe	de	ideeën	groeien,	hoe	
gedreven	de	leerlingen	en	leerkrachten	zijn	en	
met	wat	een	warm	hart	ze	aan	de	slag	zijn.

Graag	maken	we	van	de	gelegenheid	gebruik	om	ook	de	sponsors	te	bedanken	die	dit	project	
mogelijk	maakten:		Serviceclub	Soroptimist	Gent	Scaldilys	en	de	mountainbiketocht	in	Zulte.	
Dankuwel!
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De vijfde strategische doelstelling van Ten 
Dries is een hele mondvol: Ten Dries wil een 
‘effectieve, efficïente, innovatieve en waarden-
volle organisatie’ zijn. 
Om te illustreren hoe we dit in de praktijk 
brengen, kozen we voor dit jaarverslag twee 
erg verschillende innovatieve projecten uit die 
in 2017 in leven werden geroepen: hands-up, 
en de vormingen voor ouders. 
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Innovatie



HANDS-UP
Kinesisten	en	ergotherapeuten	startten	in	2017	met	
het	gloednieuwe	project	‘HANDS-UP’.	De	bedoeling	
van	het	project	is	om	kinderen	functioneler	te	maken	
met	handen	en	armen	en	hen	hiervoor	uit	te	dagen	in	
groep.	Voor	veel	kinderen	in	Ten	Dries	is	het	immers		
niet	vanzelfsprekend	om	beide	handen	actief	te	
gebruiken	in	hun	dagelijkse	leven.

We	gooiden	dus	de	expertise	van	de	ergo	en	de	kine	
samen	en	gingen	van	start	met	een	groepje	kleuters	
en	een	groepje	jongeren.	In	deze	samenwerking	
komen	zowel	grofmotorische	vaardigheden	
(evenwicht,	stabiliteit,	gooien,	vangen	…)	als	
fijnmotorische	vaardigheden	(reiken,	grijpen	…)	aan	
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De	thema’s	die	aan	bod	kwamen	in	de	avondsessies	waren:	informatie	over	DCD	(developmental	
coordination	disorder),	informatie	over	CVI	(cerebrale	visuele	inperking),	het	ondersteuningsplan,	
initiatie	en	terugkomavond	SMOG	(spreken	met	ondersteuning	van	gebaren).	

In	totaal	namen	meer	dan	200	ouders	deel	aan	deze	avondsessies,	een	mooie	opkomst.	De	reacties	
waren	zeer	enthousiast.		Naast	de	inhoud	van	de	vormingen	zelf,	is	het	duidelijk	dat	ouders	ook	veel	
hebben	aan	deze	mogelijkheid	om	onderling	kennis	te	maken	en	ervaringen	uit	te	wisselen.	Geen	
verrassing	dus,	dat	het	aanbod	‘Vorming	voor	ouders’	ook	in	2018	wordt	verdergezet.

bod:	een	win-win	situatie.	

Door	te	werken	met	verschillende	thema’s	stimuleren	we	de	kinderen	om	zo	veel	mogelijk	hun	beide	
armen	en	handen	te	gebruiken.	Bij	de	jongste	groep	laten	we	de	fantasie	de	vrije	loop.	We	bouwden	
bijvoorbeeld	al	sprookjeskastelen	en	toverden	met	echte	toverstokken.	Met	de	oudere	groep	verdiepten	
we	ons	in	verschillende	sporten.	Zo	zijn	een	‘scrum’	en	een	‘try’	ons	niet	onbekend	want	we	hebben	
al	een	aantal	rugbytrainingen	achter	de	rug.	Ook	in	basketbal	en	torbal	-	een	balsport	speciaal	voor	
mensen	met	een	visuele	beperking		-	lieten	de	jongeren	zich	enthousiast	gaan.	We	hebben	dus	veel	
plezier,	en	tegelijk	trainen	we	de	armspieren	want	ons	motto	blijft	natuurlijk	…	HAAAAANDS-UP!

VORMING VOOR 
OUDERS
Medewerkers	in	Ten	Dries	volgen	regelmatig	vorming	
om	technieken	of	vaardigheden	aan	te	leren	of	op	
te	frissen.	Omdat	een	aantal	van	deze	technieken	
en	vaardigheden	ook	voor	ouders	erg	interessant	
zijn,	kwam	het	idee	om	ook	voor	hen	vormingen	
te	organiseren.	Zo	ontstond	in	2017	het	aanbod	
‘Vorming	voor	ouders’.

We	richten	ons	met	dit	aanbod	op	de	ouders	van	
de	kinderen	en	adolescenten	in	Ten	Dries,	op	de	
ouders	van	de	leerlingen	in	het	gewone	onderwijs	
die	ondersteuning	krijgen	van	Ten	Dries	(het	vroegere	
GON),	maar	ook	op	derden	zoals	scholen,	familie	...



Enkele sfeerbeelden  van 2017...

Carnaval

Week	van	de	smaak

Opnames	filmpje	ziekenhuismap

Uitstap	kerstmarkt

Popeiland

E-hockey



Enkele sfeerbeelden  van 2017...
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De	warmste	week

De	warmste	week Herfstdiner

Ijsjes	op	de	eerste	schooldag

Sinterklaas

Driedaagse	in	Oostende
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Ten Dries zoekt 
bondgenoten
Sinds	eind	2016	zet	Ten	Dries	sterker	in	op	het	werven	van	fondsen.	Meer	aandacht	voor	communicatie	
en	externe	relaties	zorgt	voor	een	nieuwe	dynamiek.	In	2017	wijzigde	de	huisstijl	van	Ten	Dries.	Samen	
met	communicatiebureau	DotPlus	lanceerden	we	een	nieuw	logo	en	een	nieuwe	website.	Een	halftijds	
medewerker	communicatie	en	externe	relaties	werd	aangeworven.

Dit	alles	doen	we	natuurlijk	niet	zonder	reden.	Ten	Dries	is	een	bruisende	organisatie	waar	innovatie	
centraal	staat.	Er	zijn	veel	ideeën,	maar	niet	altijd	voldoende	middelen.	

We	blijven	inzetten	op	de	levenskwaliteit	van	de	kinderen	en	jongeren,	met	onderwijs,	therapie,	
begeleiding,	hulpmiddelen	en	activiteiten.	Ook	infrastructuur	speelt	een	belangrijke	rol	in	kwaliteit	van	
leven	en	wonen.	Hier	staan	we	de	komende	tijd	voor	een	belangrijke	uitdaging.	Samen	met	aRCHITEC	
maakten	we	een	masterplan	voor	wat	het	Ten	Dries	van	de	toekomst	zou	kunnen	zijn.	
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Nieuwe	gebouwen	die	zijn	aangepast	aan	de	huidige	normen	
op	gebied	van	comfort,	privacy	en	ecologie	bieden	aan	
kinderen	en	jongeren	de	omgeving	die	ze	verdienen.	Maar	de	
financiering	hiervan	is	jammer	genoeg	niet	vanzelfsprekend.	
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De	overheid	betaalt	50	tot	70	%	van	wat	er	nodig	is,	afhankelijk	van	het	project.	De	overige	middelen	
moet	Ten	Dries	zelf	voorzien.	Daarom	gaan	we	op	zoek	naar	bondgenoten.

Bondgenoten	betekent	voor	ons	geven	én	nemen,	en	streven	naar	een	
meerwaarde	voor	iedereen.

Wij	dromen	van	duurzame	samenwerkingen	met	...
…	sportverenigingen	die	door	sponsoracties	hun	sportprestaties	nóg	meer	betekenis	geven
…	bedrijven	die	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	in	woord	en	daad,	in	samenwerking	
met	Ten	Dries

…	vrijwilligers	die	door	hun	inzet	de	kinderen	en	jongeren	nieuwe	mogelijkheden	bieden,	en	hier	
zelf	veel	voldoening	uit	halen

…	bondgenoten	die	samen	met	ons	investeren	in	de	toekomst	van	de	kinderen	en	jongeren	van	Ten	
Dries

En	misschien	wil	onze	nieuwe	bondgenoot	wel	...
…	geïnspireerd	worden	door	getuigenissen	van	sprekers	van	Ten	Dries
…	een	zinvolle	en	originele	teambuilding	door	een	dagje	te	komen	samenwerken	met	de	kinderen	
en	jongeren	in	Ten	Dries

…	gebruik	maken	van	onze	vergaderzalen	in	een	mooie,	groene	omgeving
...	met	ons	nadenken	over	andere	manieren	waarop	Ten	Dries	ook	hem	of	haar	kan	helpen	groeien

Wilt	u	hierover	met	ons	meedenken?	Of	wilt	u	iets	organiseren	voor	Ten	Dries?	
Neem	gerust	contact	op	met	Karen	Scheire:	karen.scheire@tendries.be,	09	371	60	66.

Ook	u	kunt	Ten	Dries	steunen,	met	een	eenmalige	gift	of	met	een	maandelijkse	opdracht	op	de	
giftenrekening	BE87	8900	1480	8594.		
Vanaf	40	euro	ontvangt	u	een	fiscaal	attest.	Hiermee	kunt	u	45%	van	uw	gift	recupereren	via	
belastingvermindering.	Een	gift	van	40	euro	kost	u	in	realiteit	dus	maar	22	euro,	terwijl	Ten	Dries	wel		
40	euro	ontvangt!
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Dank aan wie Ten Dries steunde in 2017:
•	 De	deelnemers	aan	een	van	onze	activiteiten		-	de	Quiz,	het	Herfstdiner,	het	Feest,	Ten	Dries	on	Wheels		-	

of	aan	de	verkoop	van	koekjes,	wijn	of	postkaartjes.	Ook	bijzondere	dank	aan	iedereen	die	zich	vrijwillig	
inzette	voor	deze	activiteiten,	en	aan	de	sponsors.	Zonder	jullie	zijn	deze	initiatieven	niet	mogelijk!

•	 Kledingbedrijf	Andres,	met	wie	wij	al	jarenlang	een	bijzonder	mooie	samenwerking	hebben	in	het	
kader	van	hun	stockverkopen	in	juni	en	december.	Ook	dank	aan	de	vrijwilligers	die	deze	samenwerking	
mogelijk	maken,	en	de	bezoekers	van	de	stockverkoop.

•	 Serviceclubs	Kiwanis	Gent	Artevelde,		Kiwanis	Aalst,	Kiwanis	Gent	Belfort,	Lions	Gent	Leieland,	Lions	De	
Pinte	Millennium,	Soroptimist	Gent	Scaldilys	en	Rotary	Club	Aalter,	voor	hun	steun	bij	diverse	projecten.

•	 Mevr.	Lut	Thysens,	die	ter	gelegenheid	van	de	opening	van	haar	nieuwe	kantoor	mensen	om	een	gift	
aan	Ten	Dries	vroeg	i.p.v.	een	cadeau.

•	 Gemeente	Nevele,	die	de	opbrengst	van	het	zomerevent	aan	Ten	Dries	en	vzw	Verburght	schonk.
•	 De	organisatoren	van	de	mountainbiketocht	in	Zulte,	ten	voordele	van	het	STEM-project.
•	 De	leden	van	koor	Amabile,	die	de	opbrengst	van	hun	kerstconcert	aan	Ten	Dries	schonken.
•	 Alle	initiatiefnemers	voor	een	Music	for	life-actie	ten	voordele	van	Ten	Dries,	en	iedereen	die	deze	acties	

mee	steunde	door	eraan	deel	te	nemen.	Music	for	life	2017	was	grandioos	en	hartverwarmend,	in	2018	
nemen	we	sowieso	opnieuw	deel!

•	 Elke	andere	persoon	of	organisatie	die	een	gift	deed,	een	actie	steunde	of	als	vrijwilliger	kwam	helpen	in	
Ten	Dries.

Uw steun is voor ons goud waard!



Ten Dries vzw
Dennendreef 62, 9850 Landegem

09 371 60 66
tendries@tendries.be

www.tendries.be

tendries
L A N D EG E M

Over Ten Dries

Ten	Dries	bestaat	uit	twee	scholen	en	een	multifunctioneel	centrum	(BuBaO,	BuSO	
en	MFC).	U	kunt	op	onze	campus	in	Landegem	terecht	voor	aangepast	onderwijs,	
therapie,	begeleiding,	zorg	en	opvang.	Een	honderdtal	kinderen	en	adolescenten	
tussen	1	en	25	jaar	met	een	motorische	of	meervoudige	beperking	voelen	zich	thuis	in	
Ten	Dries.	Ook	voor	hun	ouders	en	de	ruimere	omgeving	is	er	een	uitgebreid	aanbod	
van	vorming	en	ondersteuning.	

Ten	Dries	biedt	ook	ondersteuning	en	begeleiding	aan	wie	elders	naar	school	gaat.	
Jaarlijks	begeleidt	Ten	Dries	meer	dan	300	kinderen	en	jongeren	op	deze	manier.	Ook	
hier	is	er	zowel	een	aanbod	voor	de	kinderen	en	jongeren	zelf,	als	voor	de	mensen	die	
hen	omringen.	De	begeleiding	kan	bestaan	uit:
•	 Ondersteuning	voor	leerlingen	met	specifieke	onderwijsbehoeften	(het	vroegere	

GON),
•	 Advies,	training	en	begeleiding	voor	kinderen	en	jongeren	met	nood	aan	

ondersteuning		
•	 Opleiding	en	ondersteuning	voor	ouders	en	familie,	vrijwilligers	en	professionelen.

Ten	Dries	gaat	voluit	voor	levenskwaliteit	en	voor	een	inclusieve	samenleving.	


