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Van Exclusie naar Inclusie  
(springen of stappen) 

 

 

 

 
• Vragen 

 samenlevingsverbanden (en handicap) 

 naadloos samenwerken  

 hulpcoördinatie 

 

• Exclusie(f) 

• Inclusie(f) 
•De insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. 

Inclusie wordt vooral gebruikt in het discours rond allochtonen, kansarmen en mensen met een handicap / 

functiebeperking. De verantwoordelijkheid tot ‘aanpassing’ ligt niet bij een sociaal achtergestelde groep, zoals bij 

integratie. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet. Hindernissen voor sociale 

participatie worden (letterlijk en figuurlijk) verwijderd, zodat iedereen naar best vermogen kan deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. (begrippenlijst federatie sociaal cultureel werk) 

 

• Toekomst : Integraal en inclusief 

 

 

 



   

Van Exclusie naar Inclusie 

 

 

 
 
• Beperking/stoornis/handicap 

 

• Bouwstenen uit ‘Perspectief 2020’ 

 

• Traject van VAPH-voorzieningen voor   

    minderjarigen 

 

• MFC Olo: (kleine) stappen vooruit 

 

• Toekomst : Integraal en inclusief 
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Beperking/stoornis/handicap 

 
• MPI en OBC Openluchtopvoeding hebben samen een 

capaciteit van 224 (bedden) voor kinderen en jongeren met 

(een vermoeden van) gedrags- en emotionele stoornissen 

en/of licht tot matig mentale beperking en/of ASS. (2000) 

 

• Multifunctioneel Centrum Openluchtopvoeding ondersteunt 
ongeveer 250 tot 300 kinderen, jongeren en jongvolwassenen, 

hun gezinnen en hun netwerk met als algemene opdracht : 

 ‘In hun levenstraject gaan deze kinderen, jongeren en ouders 

om met hun uniciteit  en hebben ze nu en later een 

volwaardige plaats en verbinding in onze inclusieve 
maatschappij’ (2013 -20..) 
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Beperking/stoornis/handicap 
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Beperking/stoornis/handicap 

Inleefoefening: 

 

• Zichtbare 
beperkingen 

 

• Onzichtbare 
beperkingen 

 

• Hoe gaan wij om 
met ‘anders zijn’? 
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1.  

 

 

 

 

Beperking/stoornis/handicap 

Wat doet het met  
- het kind ? 

- het gezin, de opvoeding, de 

verbindingen in het gezin ? 

- de verbinding van het gezin 

met zijn familie, buurt, 

omgeving ? 

- de omgeving : de grootfamilie, 

de buurt, de school, het 

maatschappelijk perspectief ? 

- de hulpverlening, de 

‘gespecialiseerde’voorziening?
  

 

 

 

1.  
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Beperking/stoornis/handicap 

Vraag: Wat gebeurt er als we een kind met een 

beperking/stoornis/handicap  (langdurig) opnemen in een 

voorziening voor kinderen met een 

beperking/stoornis/handicap ? 
Stigmatisering? 

 

- beperking/stoornis/handicap 
versus ‘ik ben normaal’ 

- verbinding met gezin/omgeving en vice versa 
versus ‘recht op een gezin, verlangen naar een thuis’ 

- norm, oordeel versus loyaliteitenbalans  

- Jeugdrechtbank, ocj, school voor buitengewoon onderwijs, 

… 
versus zelfbeeld, zelfwaardegevoel 

 

Raak je ooit terug in het gezin, de school, die maatschappij… 
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Perspectief 2020 (20..) 

• Keuzevrijheid en 
zelfbeschikking 

• Eigen regie 

• Het aanwezig netwerk 
ondersteunen 

• Inclusie en sociale 
participatie 

• Kwaliteit van Bestaan 

• Ondersteuning op 
maat 

• Responsabilisering 

• … 

 

• VN-verdrag rechten 

van personen met een 

handicap (ratificatie 

België 2009) 

• Perspectiefplan 2020 

(Vandeurzen, 2010) 

 

• VN-verdrag rechten van het 

kind (1989) 

• Decreet Rechtspositie 

  van de minderjarige (2004) 
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Perspectief 2020 

2 doelstellingen :  

 

•In 2020 zorggarantie realiseren voor personen met 

een handicap met de grootste ondersteuningsnood 

onder de vorm van zorg en assistentie in natura of 

in contanten. 

 

•In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van 

vraaggestuurde zorg en assistentie in een 

inclusieve samenleving. 
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5 concentrische cirkels van 
ondersteuning : 

1. Het kind/de jongere/de 
jongvolwassene (met een 
beperking. 

2. Het gezin waartoe de 
jongere behoort. De 
verbinding tussen de 
jongere en zijn gezin. 

3. Het netwerk van het gezin. 

4. Algemene zorg en 
dienstverlening 
(algemeen) 

5. Gespecialiseerde zorg en 
dienstverlening. 

 

Perspectief 2020 
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Perspectief 2020 

 

•Emotioneel welbevinden  

•Interpersoonlijke relaties  

•Materieel welbevinden  

•Persoonlijke ontplooiing  

•Lichamelijk welbevinden  

•Zelfbepaling  

•Sociale inclusie / erbij horen  

•Rechten  

 

 

•Emotioneel welbevinden  

•Interpersoonlijke relaties  

•Materieel welbevinden  

•Persoonlijke ontplooiing  

•Lichamelijk welbevinden  

•Zelfbepaling  

•Sociale inclusie / erbij horen  

•Rechten  

 

 

•Emotioneel welbevinden  

•Interpersoonlijke relaties  

•Materieel welbevinden  

•Persoonlijke ontplooiing  

•Lichamelijk welbevinden  

•Zelfbepaling  

•Sociale inclusie / erbij horen  

•Rechten  

 

Domeinen kwaliteit van bestaan – ‘vertaling naar jongeren’ 
(Schalock & Verdugo, 2002) 

 

 

Factoren Domeinen Indicatoren  

  

  

  

Onafhankelijkheid 

  

  

  

  

Persoonlijke ontwikkeling 

Schoolse vaardigheden 

Sociale vaardigheden 

Talenten en sterktes 

Zelfstandigheid 

  

Zelfbepaling 

  

Eigen keuzes maken 

Autonomie 

  

  

  

  

  

Sociale participatie 

  

  

  

  

  

  

  

  

Interpersoonlijke relaties 

(Onder)steun(ing) van vrienden en familie 

Plezier en betrokkenheid bij vrienden 

Betekenisvolle en plezierige ervaringen in de groep 

(Onder)steun(ing) van opvoeders 

  

Sociale inclusie 

Actieve betrokkenheid 

Bereikbaarheid 

  

Rechten 

Goed en gelijkwaardig behandeld worden 

Een eigen mening mogen hebben en uiten 

Privacy 

  

  

  

Welbevinden 

  

  

Emotioneel welbevinden Positieve ervaringen 

Omgaan met emoties 

Fysiek welbevinden Zich gezond voelen 

Ontspanning 

Materieel welbevinden Invulling materiële basisbehoeften 
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Trajecten van VAPH voorzieningen voor 

minderjarigen 

Wat gaat er goed Bezorgdheden Wat moet er gebeuren  

Van internaat en semi-internaat 

naar MFC (0 - 12 - 50 - allemaal) op 

5 jaar tijd. 

Oude infrastructuur. 

Scholen structureel verbonden aan 

internaten en semi-internaten. 

Andere modellen van werken. 

Renoveren en vernieuwen. 

Minder, anders, meer. 

Van statisch naar dynamisch. 

Kinderen, jongeren bewegen meer 

en zijn meer thuis. 

Handicap centraal. 

Vasthouden aan functies, 

belangen, regels… . 

Integraal werken = 

Intersectoraal werken. 

Personeel met groot hart en groot 

engagement.  

Verdieping van de functie 

Personeelspunten. 

Hoge werklast, draagkracht (geen 

aangepaste kaders) 

 

Maatschappelijke waardering 

beroep opvoeder/begeleider. 

Loopbaanontwikkeling. 

Vorming. 

Decreet Rechtspositie 

Emancipatorisch werken (kwaliteit 

van bestaan) 

Kracht- en oplossingsgericht 

werken 

(nieuwe) Autoriteit, gezag. 

Maatschappelijk perspectief 

doelgroep. 

Rechtvaardige normen voor 

(residentiële) opvang en 

begeleiding. 

Integratie. 

Geïntegreerd (bijzonder) onderwijs. 

Inclusie (naar  en van de 

maatschappij). 

Gezinnen meer in beeld. 

Begeleiding : van 1à2 x jaar door 

sociale dienst naar 15xmaand als 

alternatief voor langdurig verblijf. 

Kinderen die geen context hebben 

of er niet terecht kunnen. 

Statuut en bescherming voor niet 

begeleide minderjarigen 

(“instellingskinderen”) 
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Traject MFC Openluchtopvoeding 
(stappen en springen) 

• regie bij de cliënt 
 Het perspectief van het gezin (jongere en gezin) is leidend. 

 

 De cliënt heeft de regie over de inhoud, de hulpverlener 

      heeft regie over het proces. 

 

• Krachtgerichte basishouding 
 Krachten als bron om te focussen op mogelijkheden in de 

toekomst. 

 

• Verankering netwerkbegeleiding 
• Elk kind een tandem van individueel begeleider en 

contextbegeleider (1 op 10) 
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MULTI 

DISCIPLINAIRE 

ORIËNTATIE 

 

VERBLIJF 

       

INDIVIDUELE 

BEGELEIDING 

DAG 

BESTEDING 

CONTEXT 

BEGELEIDING 

    TRAJECT 

   CLIENT  

= 

Kind/jongere en 

zijn context 

                

DAGOPVANG 

Functies binnen MFC: 

Traject MFC Openluchtopvoeding 
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Traject MFC Openluchtopvoeding 

Familie buurt  organisatie 

Thuis(ouders) kind Leefgroep(medewerkers) 

netwerk hulpverleningsnetwerk 
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Toekomst : Integraal en inclusief 
 

Krachten Uitdagingen (dromen) 

Krachten van de cliënten, 

emancipatorisch/ondersteunend werken met 
kinderen, jongeren en ouders 

Toegangspoort vindt zijn evenwicht en zorgt er 

voor dat de  hulpvragen terecht komen bij de 
hulpaanbieders 

Hulpverleningstrajecten gericht op versterken, 
verhogen van zelfwaardegevoel en 
competenties (kinderen, jongeren en ouders) 
én op inclusie  

Trajecten zijn meer dan optelsom van modules 

Belang van verbinding en inclusie tussen 
kinderen en hun gezinnen, tussen gezinnen en 
hun omgeving 

‘Vergeten’ jongeren in instellingen en 
‘internaten’ krijgen een statuut en bijzondere 
juridische, materiële en emotionele 
ondersteuning 

Sociaal ondernemen, innovatieve concepten, 
collectieve verantwoordelijkheid 

De sociale ondernemers slagen er 
intersectoraal in om het aanbod af te 

stemmen op het geheel van de hulpvragen 

Sectoren verbinden zich en vinden elkaar. 

 

Intersectorale centra voor actieve 
netwerkontwikkeling en 
omgevingsondersteuning zetten in op 
integratie en inclusie 
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‘ 

 
 

Beperking/stoornis/handicap 
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