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VERSLAG  ALGEMENE  VERGADERING 2019-06-19 
 

 

Plaats Vzw Absoluut, Kortrijk   

Aanwezig  Patrick Bossuyt (vzw Anders Zien), Patrick Christiaens (Vriendenkring 
Nierpatiënten vzw), Yvan Decaluwé (Samana), Alain Demeyer 
(Vebes), Christa De Schepper (Vebes), Goedroen Desmet (PASS 
Kortrijk), Michèle Desmet (WZC De Korenbloem), Marc Detremmerie 
(SAPH - secretaris / Studio Bloema vzw), Lieve Devlies (Absoluut 
vzw), Piet Devos (SAPH - ondervoorzitter), Dan Dewerchin (vzw 
Anders Zien), Freddy Haghebaert (Maatschappij De Getrouwe 
Vrienden), Natascha Herman (Instituut De Pottelberg), Régine Lagae 
(Minder-Validen Vlaanderen), Freddy Nolf (Vief Onbegrensd), 
Christophe Poot (SAPH / Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis 
vzw), Jean-Marie Provoost (RA-liga), Johan Sercu (PASS Kortrijk), 
Wilfried Vandeputte (KVZ), Lies Van Dierdonck (Groep Ubuntu x 8K), 
Els Vandoolaeghe (MFC Zonnebloem vzw), Marc Van Iseghem (De 
Haerneclub vzw Zuid-West-Vlaanderen), Carine Van Nieuwenhuyse 
(vzw Anders Zien), Fanny Vervaecke (De Haerneclub vzw Zuid-West-
Vlaanderen), Tommy Viaene (SAPH - public relations / De Stroom 
vzw), Joyce Vulsteker (MFC De Hoge Kouter), Lore Coucke 
(Zilverwerking), Tine Scherpereel (Villavip Wevelgem), Marc 
Vanoverbeke (Villavip Wevelgem, Sylvia Schoonvaere (Mentor GOB), 
Liesbet Logghe (Tolk) 

Verontschuldigd Koen Amerlynck (SAPH  - penningmeester), Nadine Baertsoen (MS-
Liga), Roger Beunens (Stoma-Ilco), Johnny Billiet (Stoma-Ilco), Lies 
Boudewijn (MFC De Kindervriend), Sabrina Braeckman 
(Kinderdagverblijf Auricula), Karine Braems (Vlaamse Vereniging voor 
SpondyloArtritis vzw), Lien Deblaere (VFG), Luc Decantere 
(Individueel lid), Emile Declercq (Kabinet schepen De Coene), 
Christophe Demeestere (Similes Zuid-West-Vlaanderen), Marc 
Deneweth (RA-liga), Stefanie Deweer (Wijkteam OCMW), Raphaël 
Dhuyvetter (Maatschappij De Getrouwe Vrienden), Marianne Diagre 
(Samana), Donaat Dumon (Zonnewijzers), Estella Hoirelbeke 
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(Samana), Chris Iemants (SAPH - voorzitter), Anne Marie Lamote 
(RA-liga), Lena Lannoo (Stoma-Ilco), Jacques Laverge (SOAR), 
Ingrid Mullebrouck (BUSO De Kouter), Marie-Jeanne Nachtergaele 
(Brailleliga vzw), Marleen Notebaert (Ado-Icarus), Guido Oestlandt 
(ABS Kortrijk), Joke Tanghe (Samana), Sophie Tessier 
(Revalidatiecentrum Overleie), Hanne Van Beneden (Team Welzijn – 
Kortrijk), Lieselot Vandierendonck (De Stroom vzw), Peter Vanhoutte 
(Absoluut vzw), Roselyne Vanhoutte (vzw Anders Zien), Patrick 
Verfaillie (Kouter Kortrijk), Claire Verledens (VSOG Groeninge), Geo 
Verstichel (LAK)  

Agenda: 
1. Goedkeuring verslag 20 maart 2019 

2. Korte voorstelling PASS-groep  

3. Voorstelling GOB (Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling)  

4. Voorstelling Zilverwerking 

5. Voorstelling Villavip - Wevelgem 

6. Overleg met PARKO: problemen rond Shop & Go  

7. Ervaringen toegankelijkheid stemlokalen en parkeerfaciliteiten er bij 

8. Korte berichten  

9. Varia  

• Data en locaties Algemene Vergaderingen 2019 

• Vragen en info vanuit de AV   

1. Goedkeuring verslag 20 maart 2019 

Welkom aan alle aanwezigen. Dank aan vzw Absoluut (Lieve Devlies) voor de 

gastvrijheid. 

Hanne Van Beneden, onze toegankelijkheidsambtenaar is met zwangerschapsverlof, 

normaal tot ergens in oktober. Er is geen vervanging voorzien. Communicatie gebeurt 

naar de stad met Veronique Ottevaere, een van de administratieve krachten van de 

dienst Welzijn (Veronique.Ottevaere@kortrijk.be) of met Chris Iemants, voorzitter 

SAPH (chris.iemants@skynet.be) of Marc Detremmerie, secretaris 

(marc.detremmerie@telenet.be).  

Chris, de voorzitter is met vakantie. Piet Devos, de ondervoorzitter leidt de 

vergadering. 

Tolk VGT is Liesbet Logghe. 

mailto:Veronique.Ottevaere@kortrijk.be
mailto:chris.iemants@skynet.be
mailto:marc.detremmerie@telenet.be
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Aandacht wordt gevraagd voor het aftekenen van de aanwezigheidslijst.  

Verslag vorige AV wordt goedgekeurd.  

2. Korte voorstelling PASS-groep Kortrijk  

Johan Sercu stelt een nieuw lid van de SAPH voor. 

PASS-groep (Personen met Autisme Spectrum Stoornis) werd opgericht in januari 

2019 en richt zich tot normaal begaafde volwassen mensen met AS. De groep heeft 

een plaatselijke kern in Kortrijk. 

De vereniging staat en werkt los van de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) Gent. De 

VVA begeleidt en ondersteunt wel de vrijwilligers, die verantwoordelijkheid opnemen 

bij PASS en verspreidt ook de activiteitenkalender van PASS onder haar leden.  

PASS organiseert activiteiten zoals wandelen, fietstochten, maar ook quiz, 

gespreksavonden, ….  

Er bestaan ook organisaties voor jongeren met AS zoals Jonass in Roeselare, Jassper 

en Sasskia&midass. 

Inlichtingen: johan.Kortrijk54@outlook.be of vva@autismevlaanderen.be.  

3. Voorstelling GOB (Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling) 

Sylvia Schoonvaere werkt bij Mentor vzw als GOB-coach. In 2018 kreeg Mentor 

toelating om als GOB, een partner van VDAB te werken. Mensen met een 

arbeidsbeperking of een vermoeden er van of mensen met een hoge 

ondersteuningsnood (langdurig werkzoekenden, hoogsensitiviteit, terug aan het werk 

na burn-out, …). Contact opnemen via VDAB of GTB (Gespecialiseerd Team 

Bemiddeling). Betrokken partijen: het GOB team (nu al 6 coaches), VDAB- of GTB-

bemiddelaar en de werkgevers. Belangrijk idee: vertrekken van de mogelijkheden van 

de ‘werkzoekende’ en rekening houden met de beperkingen. 

GTB bemiddelt tussen werkzoekende en werkgevers, doet aan begeleiding. GOB 

werkt intensiever (bijv. meerdere keren per maand), langdurig (evt. 1 jaar lang), werkt 

op maat oplossingsgericht en coachend (competentiegericht). Dit kan via 

werkplekleren, gespecialiseerde jobcoaching voor werkenden, tijdens de 

tewerkstelling.  

Een stage kan vacaturegericht zijn. Hierbij kunnen werkgever en werknemer nagaan of 

de job haalbaar is, of er extra bijscholing of aanpassingen nodig zijn, … Ook niet 

mailto:johan.Kortrijk54@outlook.be
mailto:vva@autismevlaanderen.be
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vacaturegerichte stage mogelijk. Zo krijgt ‘werkzoekende’ duidelijk beeld en advies 

over mogelijkheden, nood om een andere richting uit te gaan, …  

IBO (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming): opleiding op de werkvloer, 

financieel voordelig voor werkgever. Er moet een vacature zijn en indien geslaagd: 

contract! GBO begeleidt cursist in zijn traject. 

GJC (Gespecialiseerde Job Coaching): ondersteuning op maat voor mensen die wel 

werken, hun werkgever en collega’s. Bijv. werkomstandigheden aanpassen na ziekte 

of bij vaststelling bepaalde diagnose tijdens tewerkstelling. 

Doel: duurzame fysisch en psychisch haalbare tewerkstelling in gewone arbeidscircuit 

of soms in maatwerkbedrijven in Zuid West-Vlaanderen en Zuid Oost-Vlaanderen via 

heroriëntatie, versterking competenties, zelfinzicht en zelfstandigheid. Het gaat om 

meer dan geld verdienen. Zinvolheid, zich ontwikkelen, sociale contacten met 

collega’s, … is ook belangrijk. 

Contactgegevens: GOB@mentorvzw.be of s.schoonvaere@mentorvzw.be. 

Website: www.mentorvzw.be.   

4. Voorstelling Zilverwerking 

Lore Coucke spreekt over de inclusieve werking op het avontuurlijke speelplein de 

Warande in Kortrijk (Heule). Tijdens Kerstvakantie, Paasvakantie en zomervakantie 

(met uitzondering van 1 week eind juli – begin augustus). 

Voor alle kinderen tussen 3 en 15 jaar. Inschrijvingen iedere morgen tussen 7 en 9.30 

u. Voor kinderen met zorgvraag  ten laatste de woensdag voor een nieuwe 

speelpleinweek komst aanmelden om per week begeleiding van de zilveranimatoren 

op maat te kunnen garanderen. Graag ook een kennismakingsgesprek om 

verwachtingen, behoeften van kind en (pleeg)ouders of opvoeders op elkaar af te 

stemmen. Dit kan via wasper@kortrijk.be of via 0479 40 52 86. 

Wasper = buiten spelen, ravotten, ontdekken en experimenteren. 

De kinderen nemen zo veel mogelijk deel aan de reguliere activiteiten in de 

leeftijdsgroepen waar ze zich best thuis voelen. Geen aparte werking dus! 

In de zomer zijn er soms 200 à 300 kinderen per dag op het speelplein. Extra aandacht 

dan nodig voor kinderen die last hebben van te veel prikkels. Het zilverlokaal biedt dan 

wat rust voor wie er nood aan heeft. Er is ook een snoezelcontainer voor wie andere 

prikkels nodig heeft. 

mailto:GOB@mentorvzw.be
mailto:s.schoonvaere@mentorvzw.be
http://www.mentorvzw.be/
mailto:wasper@kortrijk.be
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Er wordt ook ingezet op vorming van de zilveranimatoren: bijv smog-taal leren, 

workshop snoezelen, uitleg rond diabetes, … 

De dierenweide werkt ook goed bij kinderen met zorgnood. 

Werkgroep zilver bestaat uit 17 vrijwillige animatoren. Uit die werking kwam bijv. het 

idee om banners te voorzien met visualisatie van de dagindeling en het soort werking 

dat gepland wordt. 

Zorgvraag is er vooral voor mensen met ADHD, autisme, mentale of fysische 

beperking, diabetici, …, maar ook voor kinderen met bijv. een moeilijk thuissituatie. 

Tijdens de speelpleinwerking kan ook rekening gehouden worden met kine-, logopedie 

behandelingen, enz. 

Een volle dag speelpleinwerking kost 4 euro; voor een halve dag: 2 euro. 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=NnoNB4WF24k  

5. Voorstelling Villavip – Wevelgem  

In Wevelgem komt de 4e Villavip van Vlaanderen. Villavip Vlaanderen is onlangs 

uitgeroepen tot “andere zorgorganisatie van het jaar”. 

Het huis ligt centraal, dicht bij park, centrum, achter Elckerlyck. Tine Scherpereel 

(pedagoge, werkzaam voor Eeckhoutcentrum in Kortrijk) en Marc Vanoverbeke 

(psychiatrisch verpleegkundige) worden er zorgkoppel. 

Zij werven  zelf de inwoners aan en organiseren wat er gebeurt in het huis. Ze kiezen 

op dit ogenblik qua leeftijd en aard beperking voor een heterogene groep. Het moet 

een huis (thuis) worden voor mensen met mentale of meervoudige beperking, waarvan 

de meesten behoefte hebben aan een continue ondersteuning. Het zorgkoppel zal 

tussenpersoon zijn tussen ouders en bewoners die er zo zelfstandig mogelijk zullen 

wonen. het zorgkoppel is er continu of zorgt voor vervanging (werknemer of 

vrijwilliger). De bewoners moeten de vervangers kennen; het gaat dus om een vaste 

equipe. 

Bewoners kunnen overdag naar dagcentrum, tewerkstelling, of thuis blijven en 

eventueel volgens mogelijkheden en interesses mee draaien in dagelijkse activiteiten 

(bijv. poetsen, koken, tuin verzorgen, …). Naargelang aantal thuisblijvers of bewoners 

wordt voorzien in meer hulp (gezinshulp, verpleegkundige zorg, …). Dit wordt betaald 

met persoonsvolgend budget van de bewoners. Huiselijke sfeer, plaats waar men tot 

rust komt is zeer belangrijk. Evt. kijkt men om talenten verder te ontwikkelen of stapje 

https://www.youtube.com/watch?v=NnoNB4WF24k
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terug te zetten in zelfstandig worden. Het moet klikken tussen de bewoners. De groep 

mag niet te groot zijn om thuisgevoel te behouden. Max. capaciteit: 10 personen met 

beperking. Directe communicatie met familie blijft belangrijk. Deur zal altijd open staan. 

Vanaf 1 augustus wordt de woning betrokken. 

https://www.facebook.com/wevelgemvillavip/ 

www.villavip.be  

6. Overleg met PARKO: problemen Shop & Go  

Na overleg van 19/2 zaten we op 17/4 nog 1 keer samen met schepen Weydts. Hij 

bleef er bij dat te veel personen met mindervalidenparkeerkaart langer dan 30 minuten 

op Shop & Go bleven staan. Wij vroegen naar cijfers van betrokken personen die 

langer dan 1 of 2 uur bleven staan maar met drogreden (privacywetgeving) wilde men 

daar niet op in gaan. De schepen was het wel met ons eens dat 30 minuten voor veel 

minder mobiele mensen te weinig is. 

Ter compensatie krijgen we 20 nieuwe ppmh, sommige ter vervanging van andere die 

verloren gingen of niet (meer) goed gelegen waren. Vanaf 1 augustus mogen mensen 

met mindervalidenparkeerkaart van maandag tot vrijdag tussen 9 en 19 u. gratis op 

bewonersparkeerplaatsen staan. Deze liggen echter niet altijd in de meest geschikte 

straten. En ’s avonds, op zaterdag, zondag en feestdagen mag dit niet. Indien nodig 

komen er later extra ppmh (?). 

Ondertussen onderzoekt UNIA (centrum voor gelijke kansen) de wettelijkheid van 

parkeerbeperking in de tijd en de vraag of hier gelijkwaardige behandeling (mensen 

met beperking hebben vaak meer tijd nodig om zich te verplaatsen) niet met de voeten 

getreden wordt. 

7. Ervaringen toegankelijkheid stemlokalen en parkeerfaciliteiten er bij 

Chris mocht op de infovergadering van de voorzitters van de stembureaus uitleg geven 

over de begeleiding van mensen met een beperking. De SAPH vroeg aandacht voor 

parkeerfaciliteiten aan de stemlokalen. En de stad zou zo veel mogelijk stoelen en/of 

rolstoelen voorzien voor mensen die het moeilijk hebben om lang aan te schuiven.  

Positieve ervaringen of verbeterpunten zijn altijd welkom. 

In Heule (OC De Vonke) zorgden vrijwilligers dat minder mobiele personen voorrang 

kregen in de wachtrijen. Daar werd ook een rolstoel gestolen. Kan natuurlijk negatieve 

gevolgen hebben bij volgende verkiezingen!  

https://www.facebook.com/wevelgemvillavip/
http://www.villavip.be/
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Op diverse plaatsen hadden mensen last van het lange wachten en de warmte.  

8. Korte berichten 

• Aangepast vervoer  

Er is een behoefte aan voldoende betaalbaar aangepast vervoer. De SAPH probeert 

een overzicht te maken van wat er bestaat. De SAPH werkt ook aan een eigen website 

en zou deze informatie op haar website verwerken. 

Ook vanuit de wijkcentra is men met de problematiek bezig door te zoeken naar 

vrijwilligers voor vervoer. Later meer hierover.  

• AD 

Op 24 oktober om 20.15 u. (inleiding vanaf 19.30 u.) is er in de Kortrijkse Schouwburg 

toneelstuk van Tom Lanoye 'Wie is bang?' (NTGent) voor ons geprogrammeerd. Er 

zijn momenteel 60 plaatsen gereserveerd voor 30 audiodescriptie-gebruikers en hun 

begeleiders. Telefonisch rechtstreeks reserveren bij de schouwburg: 056 / 23 98 55.    

Houders van een EDC-card (https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart) mogen hun 

begeleider gratis meenemen. Houders van een UIT-pas krijgen onder bepaalde 

voorwaarden 80 % korting (https://www.kortrijk.be/uitpas/MIA). 

Voor meer info over de inhoud van het toneelstuk: 

https://www.schouwburgkortrijk.be/programma/578/NTGent_Tom_Lanoye_amp_Koen

_De_Sutter/Wie_is_bang/ 

Wacht niet te lang om jouw kaarten te boeken! 

• Lift station 

Bij de start van het project stationsomgeving werd een toegankelijke doorgang onder 

het station gepland om met buggy’s, rolstoelen, … o.a. een gemakkelijke verbinding 

tussen de bushaltes aan beide zijden van het station mogelijk te maken. Daarvoor was 

er een traplift langs de voorkant van het station nodig. Inter stelde een advies op op 

9/6/2016. Daarop volgde een aanbesteding, maar geen enkele liftenbouwer tekende 

hierop in. Er werden een aantal alternatieven bekeken (o.a. een busje die minder 

mobiele mensen van de ene kant van het station naar de andere kant zou brengen), 

maar niks werd weerhouden. Vandaag 19/6/2019: nog steeds niks. Nochtans een 

groot probleem!   

Dit thema kwam ook al op agenda gemeenteraad 13/5/2019. 

https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart
https://www.schouwburgkortrijk.be/programma/578/NTGent_Tom_Lanoye_amp_Koen_De_Sutter/Wie_is_bang/
https://www.schouwburgkortrijk.be/programma/578/NTGent_Tom_Lanoye_amp_Koen_De_Sutter/Wie_is_bang/


 

STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP | GROTE MARKT 54 | 8500 KORTRIJK | 056 27 72 84 | 0492 91 93 63 
 

De SAPH zoekt uit of ze zelf initiatief kan nemen: brief naar CEO NMBS? Pers? Ook 

UNIA, centrum voor gelijke kansen, zoekt uit of ze ons vooruit kan helpen.  

• Tentoonstelling en Walking opera Bloedtest 

Bloedtest werkte rond de NIPT-test en de problematiek rond de mensen met down. 

Daar rond is er een tentoonstelling van werken die diverse artiesten maakten rond dit 

thema.  

Plaats? Dokter Guislainmuseum, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent. 

Wanneer? van 20 juni tot 20 oktober. 

En er is ook een Walking Opera.  

Wat?  Een live optreden met veel verbeelding en humor. We wandelen in groep door 

het museum en ontmoeten muzikanten, schrijvers, theatermakers en beeldende 

kunstenaars op zoek naar de juiste vragen. Met medewerking van o.a. Theater 

Stap (denk aan de TV-reeks “Tytgat chocolat”). 

Plaats? Ook in het dokter Guislainmuseum in Gent. 

Wanneer?  

29/06/19 om 14.30 uur of om 20.00 uur 

06/07/19 om 14.30 uur of om 20.00 uur 

14/09/19 om 14.30 uur of om 20.00 uur 

15/09/19 om 14.30 uur 

Vanuit Kortrijk rijdt een bus naar het dr Guislain museum op 15/09/19. Reserveren kan 

bij Buda kunstencentrum.  

Individuele kaarten: info@museumdrguislain.be met naam, aantal tickets, duidelijk 

datum en uur van de voorstelling. Prijs €16, reductie op aanvraag.  

Piet Devos maakte eerder al voor Bloedtest 'een reeks interviews met o.a. Petra De 

Sutter. Interesse? Website: http://pietdevos.be/nl/thema-s/thema/on-maakbare-mens 

  Stavaza zwembad Kortrijk Weide 

Er wordt gemeld dat parkeren op Kortrijk Weide (zelfs met korting voor zwembad) voor 

bepaalde mensen duur is. Ze hebben meer tijd nodig om zich te verplaatsen en om te 

kleden en na het zwemmen in groep gaan ze zo vlug mogelijk weg om de 

parkeerkosten zo laag mogelijk te houden. Tijd voor een beetje sociaal contact gaat 

mailto:info@museumdrguislain.be
http://pietdevos.be/nl/thema-s/thema/on-maakbare-mens
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verloren. 

Toegankelijkheid zwembad is beter dan bij het begin. 

Hindernissen in het zwembad aan het DB melden en ook naar 1777 doorsturen. Geef 

dit door aan de leden van jullie verenigingen. 

•  “De warmste week” in Kortrijk 

We kregen een uitnodiging voor de kick-off van “De warmste week” in de concertstudio 

op woensdag 26 juni om 19 u. “De warmste week” gaat dit jaar door in Kortrijk van 18 

t.e.m. 24 december op Kortrijk Weide. Inschrijven voor de kick-off tegen 

dinsdagmiddag 25 juni.  

We vragen nu al aan de stad speciale aandacht voor mensen met beperkingen (en 

bijgevolg vaak vervoer per auto) om gemakkelijk ter plaatse te geraken. 

9. Varia 

• Locatie volgende bijeenkomsten AV 

18 september:  Samana 

20 november:  gastheer/vrouw gevraagd??? 

• Vragen en info vanuit de algemene vergadering 

- Zaterdag 22 juni: stappen voor mantelzorg: start in De Zevenkamer, Heule 

vanaf 14 u 

- Op vergadering beheerscomité van OC De Vonke, Heule bleek dat er geen 

ringleidingen meer beschikbaar zijn. Er komen wel 12 individuele ontvangers in 

de Schouwburg (technologie die minder storingen veroorzaakt). Wat dan met 

de OC’s? De SAPH vraagt dit na. 

 

Verslaggever: Marc Detremmerie – dank aan Piet 

Volgende AV: woensdag 18 september 2019 bij Samana, CM-Zuid West-Vlaanderen, 

Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk. 
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