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Vzw Walden biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid
de ondersteuning die nodig is om een re-integratie in de
maatschappij mogelijk te maken. In de loop van het bestaan van de
vzw is ze uitgegroeid tot een organisatie met verschillende
deelwerkingen waarbij de klemtoon van de opdrachten ligt op
woonbegeleiding (Beschut Wonen), forensische zorg (Fenix,
Fenix+), activering (ECHO), zinvolle dagbesteding (Hoeckhuys
Ontmoetingscentrum) en psychosociale revalidatie (SONAR).
Beschut Wonen heeft binnen vzw Walden de specifieke opdracht
om personen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen
op vlak van wonen en het dagelijks leven in al zijn facetten. Wij
zetten in op herstelondersteunende zorg, in de praktijk komt dit tot
uiting door de cliënt centraal te plaatsen en doelen op maat voorop
te stellen (rekening houdend met de individuele wensen,
interesses, noden,) en dit zonder de veiligheid van de bewoners en
hun omgeving in het gedrang te laten komen.

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van Corona!
Covid19 heeft de hele wereld, de bevolking en dus ook onze
werking beïnvloed. En hoe!
2020, het jaar van de verscherpte hygiëne basisregels, de
mondmaskers, het afstand houden, het telewerken, de telefonische
contacten, de ZOOM vergaderingen en de wandelgesprekken.
Tijdens de eerste lockdown werd iedereen met verstomming
geslagen en werden de veranderingen op de voet gevolgd en dit, zo
zou blijken, zouden we het hele jaar lang moeten volhouden.
De spanning om de steeds veranderde of aangepaste maatregelen
was dagelijks te voelen, zowel bij bewoners als medewerkers.
Desondanks voerde iedereen zijn opdracht zo goed als mogelijk uit
en werden de bewoners met de nodige aandacht en ondersteuning
omringd. Mede door de geleverde inspanningen konden we 2020
afsluiten met het gegeven dat er binnen beschut wonen, noch bij de
bewoners noch bij de medewerkers iemand besmet is geraakt door
het COVID19virus. En hiervoor wil ik, ook in dit verslag, iedereen
bedanken voor de volgehouden inspanningen en het consequent
opvolgen van de maatregelen.
Maar wij hebben ook gezien dat bewoners over meer veerkracht
beschikken dan door ons en henzelf gedacht. De bezorgdheid
waarmee bewoners mekaar tegemoet kwamen en taken opnamen
was een bemoedigend gegeven.

Overzicht van de erkende plaatsen:
De 48 erkende plaatsen binnen IBW zijn verdeeld over 7
gemeenschapshuizen en 11 studio’s, waarvan 9 gehuurd door vzw
Walden en 2 particulier gehuurd door de bewoner.
In maart 2020 zijn de bewoners van de Minckelerstraat, centrum
Leuven, verhuisd naar de Grensstraat te Kessel-lo. Lo. Een rustige
wijk aan de rand van Leuven. De rust, de tuin en het licht in huis
worden ten zeerste geapprecieerd door de bewoners.
Daarnaast hebben enkele bewoners de overstap gemaakt naar een
eigen studio of serviceflat, al dan niet met verdere begeleiding.
De verdeling van de plaatsen:
Huizen

1

Plaatsen

Tiensesteenweg, Kessel-Lo
Sint-Lambertusstraat, Heverlee
Grensstraat, Kessel-Lo
Vital Decosterstraat, Leuven
Guldensporenlaan, Kessel-Lo
Eikenbergstraat, Wilsele
Tiensesteenweg, Korbeek-Lo
Individueel Beschut Wonen

5
7
4
6
4
6
5
11

Totaal

48

Zorggroep Sint-Kamillus te Bierbeek

Aanmeldingen:
De maatregelen die genomen werden wegens COVID 19 hebben
een duidelijke weerslag gehad op de werking. Zo zien we dat er
vanaf maart tot juni geen enkele verwijzing naar beschut wonen is
gebeurd. Doorheen het jaar werden er 21 personen aangemeld
door onze partners. Dit is t.o.v.de vorige jaren slechts de helft.
Bij de interne verwijzers kregen we aanmeldingen van SKAM1/VIA
en SKAM/CRK; bij de externe partners komen de aanmeldingen van
Alexianen Zorggroep Tienen en Psychosociaal Centrum Leuven .
De intakegesprekken zijn in de eerste helft van het jaar niet kunnen
doorgaan, ook zegden verschillende kandidaten hun afspraak af.
Van de 21 kandidaten hebben er 10 personen laten weten dat ze
toch niet geïnteresseerd waren.

Andere
persoonlijkheidsst.
Stemmingsstoornis

Profiel bewoners:
2018
leeftijd
geslacht %
Burgerlijke
stand %
Herkomst %

Budgetbeheer
%

Diagnose %

mediaan
man/vrouw
Ongehuwd
Gehuwd
Gescheiden
Weduwe/-naar
Vl Brabant
Limburg
O Vlaanderen
W Vlaanderen
Antwerpen
Luik
Zelfstandig
Familie
Walden/afdeling
Voorlopig BWV
OCMW
Schizofrenie en
andere psychotische
stoornissen
Korsakov
Afhankelijkheid van
middelen
BorderlinePersoonlijkheidsst

90/10
63
6,5
27
3,5
75
5
2
5
11
2
37
6,5
0
42
14,5
42

2019
57
89/11
58
7,5
31
3,5
76
3,6
2
7
9
2
43,5
9
0
40
7,5
34,5

2020
57
90.5/9.5
66
4
28
2
74
6
4
8
6
2
45
6
0
42
7
44

19
23
3
6
5
2
0

22
25
2
9
5,5
2
0

20
21
2
7
5
1
0

56

Gestarte trajecten binnen Beschut Wonen:
2018
2019
2020
11
6
4
In het najaar zijn 3 kamers niet ingevuld geraakt, de kandidaten die
nog op de wachtlijst stonden werden gecontacteerd echter zonder
positief resultaat. Dit betekent wel dat de wachtlijst ondertussen
sterk is uitgedund. Voor 2021 zullen we de intakeprocedure onder
de loep moeten nemen en het systeem van de wachtlijst evalueren.
Ontslag / doorstroom:
Bestemming
Zelfstandig wonen
Psychiatrisch ziekenhuis
PVT/WZC
Ander Beschut Wonen
Overleden
Gevangenis
Fenix
PTZ/MT

2018
6
2
1

2019
2
2
2

1

1

2020
6
1

Onbekend
Totaal

1
11

1
8

1
8

2018

2019

2020

< 1 maand

1,5

0

0

1 – 6 maanden

11

4

0

6 – 12 maanden

7

9

10

1 – 2 jaren

24,5

15

13

2 – 5 jaren

18

27

38

> 5 jaren

38

45

39

5j2m

5j2m

5j9m

Verblijfsduur:
%

Gemiddelde verblijfsduur

Zoals uit de grafiek af te lezen is, zijn er in 2020 geen korte
opnames (minder dan 6 maanden) binnen beschut wonen geweest.
Door de uitzonderlijke situatie werden opnames en ontslagen
uitgesteld. Het merendeel van de bewoners woont langer dan 2 jaar
bij beschut wonen en bijna 40% zelfs langer dan 5 jaar. Het gaat
hier over personen met een EPA die binnen beschut wonen de
hoogst haalbare vorm van zelfstandigheid kennen. De stabiliteit en
de omkadering maken dat zij op deze manier hun plaats in de
maatschappij kunnen waarmaken.
Heropname in een residentiële setting:
In 2020 zijn 15 bewoners opgenomen in een algemeen en/of
psychiatrisch ziekenhuis. Het totaal aantal opnames komt op 33.
Het totaal aantal dagen van hospitalistie komt op 1065 dagen. Een

vergelijking maken met vorige jaren is niet mogelijk gezien het
opnamebeleid onder de genomen COVID19-maatregelen beïnvloed
werd.

Het KBS project werd nieuw leven ingeblazen in het najaar, ipv één
vertegenwoordiger werd het hele team betrokken in dit proces dat
zijn vervolg zal kennen in 2021.

De reden van opname was 10 keer een herval in middelengebruik.
Voor 3 bewoners ging het om een langere opname van minstens 3
maanden. Andere opnames werden vervroegd afgerond na de 1ste
lockdown.

2020, ook het jaar van:
-ZOOM vergaderingen en thuiswerken, een aanpassing in denken
en werken.
-Het EPD, Heros+: Na wat hindernissen werd het programma in
november voorgesteld en uitgelegd aan de medewerkers. De eerste
stappen van verkenning en ermee werken werden gezet. Voor de
medewerkers van beschut wonen is dit het eerste EPD en dit vraagt
een grote inspanning om hiermee aan de slag te gaan. 2021 zal dan
ook gezien worden als het jaar van de omzetting naar de praktijk.

Eén bewoner heeft dit jaar 2 keer gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot herbronnen binnen PVT Salvenbos (1keer voor de
uitbraak van Corona, 1 keer na de lockdownperiode).
Vier bewoners werden minstens 1 keer opgenomen in een
algemeen ziekenhuis wegens fysische klachten, 3 bewoners hadden
een opname nodig in een psychiatrisch ziekenhuis.
Team:
12 maart 2020 was de laatste werkdag voor A.V. , een receptie voor
haar overstap naar het pensioen kon nog net voor de lockdown van
kracht ging. Gelukkig hebben we niet gewacht tot de officiële
einddatum van 1 mei 2020. Haar loopbaan van 40 jaar werd zo toch
feestelijk afgerond.
In de helft van december is D.N. gestart in een nieuwe
professionele uitdaging. Er werd vervanging voor hem gezocht.
Projecten:
De verschillende werkgroepen hebben zo goed als mogelijk hun
taken vervuld, maar ook hier via online vergaderingen en
gesprekken.

Wat in 2021?
-De verhuis van de bewoners van ‘Zomerlust’: voor de huidige
bewoners wordt een goede nieuwe woonplaats gezocht. Er werd
gezocht naar een ander huis maar tot op heden is dit niet
gevonden. ‘Zomerlust’ zal in 2021 door onze collega’s van Fenix in
gebruik genomen worden voor een nieuw project.
-Het op punt stellen van verschillende procedures zoals de intake,
begeleidingsplannen, doorstroom.
-Op 1 januari 2022 moet ieder IBW 64 erkende plaatsen kunnen
aantonen. De besprekingen over een samenwerking met een ander
initiatief zullen in 2021 verder uitgewerkt en afgerond worden. Wij
kijken hoopvol naar deze volgende stap en zullen in de loop van
2021 hiermee aan de slag gaan.

-van CORONA naar POST-CORONA: de hoop is groot dat wanneer
medewerkers en bewoners gevaccineerd worden iedereen terug
‘normaal’ zijn taken kan en mag uitvoeren.

