Verdere integratie steundiensten Groep LITP
In het verleden organiseerden de verschillende vzw’s en onderdelen van de vzw’s zelfstandig hun administratieve diensten. In de loop van 2010 vond er een centralisatie van de administratie plaats voor de volledige Groep LITP. Dit vertaalt zich vanaf dan in één
personeelsdienst, één boekhouding en één facturatieafdeling. Hierdoor hebben medewerkers meer mogelijkheden om zich te specialiseren in hun specifieke opdracht. Tevens past
dit in het kader van een verder professionaliseren van onze dienstverlening. De centrale
administratie van de groep LITP kreeg een eigen verdieping in de nieuwbouw van CGG
Maasland. Het fysiek samenbrengen van alle medewerkers maakt een goede samenwerking en communicatie haalbaar. Dit komt eveneens de aansturing en de transparantie van
het geheel ten goede.
Tenslotte werden de eerste stappen gezet om eveneens het preventiebeleid centraal te organiseren, voor alle onderdelen van de groep. Eén preventie-adviseur is nu verantwoordelijk
voor het uitwerken van een preventiebeleid voor de volledige groep. In deze hoedanigheid
maakt deze persoon deel uit van de centrale diensten in Maasmechelen.

DAC-actie “Kijk ons in de ogen”
“Kijk ons in de ogen” is een actie van de
dagactiviteitencentra voor mensen met
psychosociale beperkingen. KOIDO klaagt
de voortdurende bestaansonzekerheid van
deze centra aan en pleit voor een structurele financiering door de overheid.
In het kader van de ‘Internationale dag van
de geestelijke gezondheid’ (10 oktober
2010), organiseerden de Limburgse dagactiviteitencentra een actieweek van 1 tot en
met 8 oktober 2010.
Meer info op www.kijkonsindeogen.be .

4. Beschut Wonen
West – Limburg
Bewonersraad ‘ Mijn gedacht’
15 bewoners, over alle huizen heen of personen die individueel beschut wonen, hebben in 2010 de bewonersraad ‘Mijn
gedacht’ opgericht. Het doel is de stem van
de gebruiker te laten horen in de beleidsbeslissingen omtrent Beschut Wonen. De
bewonersraad komt om de 6 weken samen
waarbij een vaste kern van begeleiders instaat voor de procesbegeleiding.

Oudergroep ADHD
In 2010 werd een oudergroep ADHD aangeboden waarin verschillende partners
meewerkten: CGG, CST Genk, KPC, Opvoedingswinkel Genk, STOP-project, VCLB Genk
en het CLB van het gemeenschapsonderwijs. Gedurende zes avonden werden door
partners specifieke thema’s met betrekking
tot ADHD vanuit de expertise van de partners aangebracht. Vanuit CST-Genk werd
een avond verzorgd rond huistaakbegeleiding en comorbiditeit met leerstoornissen.
De medewerker van het CGG verzorgde de
procesbegeleiding.
Vauit CST-Genk, STOP-project en beide CLB’s
werd gestart met het uitwerken van een
oudercursus voor Turkstalige ouders van
een kind met ADHD.
In het CGG van Maasmechelen werd eveneens een oudergroep ADHD aangeboden
gedurende een viertal sessies in 2010 aan
de hand van het programma van Zit Stil.
Deze groep kent een vervolg in 2011.

HUSI-observatielijst
CST-Hasselt, de Provinciale Hogeschool
Limburg en CAR ’t Appelboomke werkten
samen een observatielijst uit voor laagfunctionerende peuters en kleuters met
A.S.S. met als doel het leervermogen van
het kind te observeren, het niveau en de
vorm van begeleiding te bepalen en behandeldoelen op te stellen.

Creatieve groepstherapie

3. CGG-volwassenen
MINDSPRING
Mind-Spring is een preventief psycho-educatieprogramma gegeven door erkende en
hiertoe opgeleide vluchtelingen (de trainers) samen met een professionele hulpverlener (co-begeleider). Doelstelling van
het programma is dat een kwetsbare groep
van vluchtelingen en asielzoekers informatie en advies krijgt om psychosociale klachten te kaderen en te vermijden dat ze erger
worden. Hiernaast krijgen de trainers de
gelegenheid om werkervaring op te doen
en zich te profileren binnen de welzijns- en
gezondheidszorg. In het najaar van 2010
gingen de eerste cursussen van start. Vanuit de volwassenenteams volgden één psycholoog en twee maatschappelijk werkers
de Mind-Spring opleiding om groepen te
begeleiden. We beogen hiermee te voorzien in een zinvol laagdrempelig aanbod
voor deze kwetsbare doelgroep en onze
teams te sensibiliseren voor de problematiek van asielzoekers.
Meer lezen : www.mind-spring.org

5. Kinderen en jongeren

In 2010 werd in de vier kinderteams van het
CGG gewerkt met het in Genk ontwikkelde
model van creatieve groepstherapie voor lagere schoolkinderen en pubers. Deze vorm
van groepstherapie maakt gebruik van creatief werken met materialen en leent zich
bij uitstek als alternatief medium om toegang te krijgen tot de innerlijke belevingswereld van jongeren.

Ontmoetingsgroep

Samenspel in Kleuren

In september 2010 startte er een nieuw
groepsaanbod voor jongeren vanaf 16 jaar
met een chronische psychiatrische problematiek . Dit aanbod is tot stand gekomen
vanuit het Limburgs Zorgcircuit K&J (ingebed in SPIL) en wordt concreet uitgevoerd
door CGG campus Genk en KPC.
Wekelijks komen jongeren gedurende een
dagdeel samen om vanuit een participatie
en empowerment gedachte te werken aan
ontwikkelingstaken en probleemervaringen die vertrekken vanuit de interesses en
behoeften van de jongeren zelf. Begeleiding en ondersteuning, voornamelijk in
groep( maar ook individueel) staan centraal, naast ontmoeting, het spreken over
problemen, ervaringen uitwisselen.

Dit project is betoelaagd door Managers
voor diversiteit en wordt gecoördineerd
door het kinder- en jongerenteam van
CGG/LITP campus Maasmechelen.
In de ‘Eerste stappen’ organiseren we wekelijkse ontmoetingsmomenten voor de
ouders en kinderen tussen 0 en 3 jaar. Er
kunnen vragen, ervaringen en tips uitgewisseld worden en er wordt veel aandacht
geschonken aan de ouder-kind interactie.
Kinderen krijgen er de kans om met leeftijdsgenoten in contact te komen, samen te
spelen, andere talen en culturen te ontdekken, hun eerste Nederlands woordjes te
leren en zoveel meer.
Daarnaast worden er ook ‘huiskamerbijeenkomsten’ georganiseerd voor ouders

van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Ouders
kunnen er in een ontspannen sfeer tips, ervaringen met elkaar delen en zo van elkaar
leren. Deze huiskamerbijeenkomsten zijn
gebaseerd op de ‘Tupperware Home parties’. Deze laagdrempelige bijeenkomsten
bieden moeders de nodige opvoedingsondersteuning. Hiervoor worden er ook vrijwilligers gerekruteerd en opgeleid.
Dit project wordt wetenschappelijk opgevolgd door K.U. Leuven.

Kwaliteitslabel voor de regionale
opvoedingswinkel Maasland
Cgg/litp vzw organiseert en coördineert in
samenwerking met de provincie Limburg
en de OCMW’s en de gemeentes van het
Maasland de regionale opvoedingswinkel
Maasland. In 2010 is ons het kwaliteitslabel
toegekend na grondig onderzoek door Kind
en Gezin.

Hernieuwde convenant CGG/Litp
kinder en jongerenteam en de
gemeente Maasmechelen
Deze hernieuwde convenant stelt ons in
staat om ons therapeutisch aanbod zowel
methodisch als kwantitatief te versterken
voor kinderen in kansarme en multi-problem gezinnen.

Reconversie CST
De centra ambulante revalidatie voor kinderen hebben in 2010 een nieuwe convenant
met het RIZIV ondertekend. Het Riziv wenst
dat deze centra hun aanbod voor kinderen
met leer-, taal- en ontwikkelingsstoornissen
afbouwen en hun behandelcapaciteit voorbehouden voor kinderen met: ADHD met
comorbiditeit, autismespectrumstoornis,
ernstige gedragsstoornissen, mentale handicap, stemmingsstoornissen, hersenverlamming, gehoorstoornis, hersenletsel,
stemstoornissen of slikstoornissen, stotterproblemen...
Om deze reconversie te realiseren is er binnen de Groep LITP een samenwerking ontstaan tussen CST en de kinderteams CGG,
uitgebreid met het kinderteam VGGZ-Hasselt. Hierdoor wordt kennisdeling en zorgafstemming tussen de teams gefaciliteerd.
De beperkte behandelcapaciteit in Limburg
leidt tot zeer lange wachttijden, vooral voor
kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis.

Schrijfmotoriek
CST, de provinciale hogeschool Limburg en
het team van Prof. Dr. Njiokiktjien werken
samen aan een project rond voorbereidende schrijfmotoriek, meer bepaald rond
het analyseren van schrijfpatronen.
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Missie, visie,
referentiekader
Groep LITP
Missie
Groep LITP is een dienstengroep die zich
profileert als organisator, coördinator, facilitator en inspirator binnen het brede veld
van de ambulante zorgverlening en dit
geïnspireerd vanuit een christelijke mensen maatschappijvisie.

Groep LITP. De organisatie moet op alle domeinen aandacht hebben voor de noden
van de cliënt/patiënt. De zorg voor de patiënt/cliënt is het doel, de organisatie in al
zijn facetten is het middel om goede zorg te
bekomen.
• Multidisciplinariteit
Een belangrijke meerwaarde binnen het
zorgaanbod binnen onze groep is de multidisciplinaire benadering van de zorgvragen.
Deze multidisciplinariteit moet in de verdere uitbouw van ons zorgbeleid een belangrijke plaats innemen aangezien deze
invalshoek ons differentieert van andere
zorgaanbieders.

Visie
De medewerker ondersteunen
Zorg voor de cliënt/patiënt
Wij organiseren in Limburg op een professionele wijze ambulante dienstverlening in
teamverband.Wij zijn actief in de sectoren
van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, welzijnszorg, arbeid en tewerkstelling
en onderwijs binnen Limburg.
Groep LITP staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, vermogen,
ongeacht ideologische, religieuze of filosofische overtuiging. Wij ambiëren een professionele zorgverstrekking met aandacht
voor het in partnerschap ontwikkelen van
naadloze zorg, zo dicht mogelijk bij de zorgvrager.
Groep LITP handelt vanuit de zorg op maat
gedachte binnen de mogelijkheden van de
diensten.
De contacten met de zorgvragers verlopen
volgens de vereisten eigen aan een handelingsplan.

• Betrokkenheid
Betrokkenheid bij de werking willen we
creëren door thema’s open te trekken binnen de gehele werking, in bijzonder beoogt
het organigram ruimte en plaats te scheppen voor inhoudelijke discussies binnen alle
geledingen van de organisatie.

Zorg voor de medewerker

De organisatie profileren

De zorgverstrekking binnen Groep LITP
wordt gegarandeerd door een groep gespecialiseerde medewerkers. Groep LITP ondersteunt deze medewerkers door middel van
een inhoudelijk onderbouwd personeelsbeleid met aandacht voor inspraak, competentie- en organisatieontwikkeling.

Zorg voor een goed bestuur
Groep LITP staat in voor een onderbouwd,
strategisch en operationeel beleid op basis
van een gezond management als aansturing en ondersteuning van de aangesloten
diensten/afdelingen.
Groep LITP wil inspelen op nieuwe noden in
de samenleving en wil facilitator en inspirator zijn voor nieuwe initiatieven, zowel door
inhoudelijke als materiële ondersteuning.

Referentiekader
Cliënt / patiënt centraal
De zorg voor de cliënt/patiënt staat centraal
in de uitwerking van de organisatie van

• Duidelijkheid
Het organigram en de toelichting ervan
moeten duidelijkheid scheppen over wie op
welk moment, welke rol kan/moet opnemen
binnen de organisatie. Dit geldt evenzeer
voor de diverse overlegorganen binnen de
organisatie en de mandateringen naar externe overleggroepen of organisaties.
• Transparantie
De organisatie moet doorzichtig zijn.
Regels, procedures,… helder en beschikbaar.

• Groepsgericht
De organisatie kiest ervoor om Groep LITP
vanuit groepsgedachte en samenwerking te
organiseren. Dit geldt niet enkel voor ondersteunende diensten waar al snel naar verwezen wordt om win-winoperaties te
duiden. Groep LITP wil vanuit de samenwerking tussen de afdelingen een bijzondere
zorginhoudelijke meerwaarde creëren door
het uitwerken van goede zorgafstemming.
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Jaarrapport

Situering van ons aanbod

Adressen:
Ambulante Revalidatiecentra
CST Hasselt
Ilgatlaan 11 b2, 3500 Hasselt, 011/28.68.50
CST Genk
Molenstraat 60B b1, 3600 Genk, 089/35.03.37
Reval Hasselt, Ilgatlaan 11 b1,
3500 Hasselt, 011/28.68.30
Reval Genk-Maasland, Weg naar As 54 b 41,
3600 Genk 089/32.38.50
Reval Noord-Limburg, Kliniekstraat 2,
3920 Lommel 011//54.49.11
Reval West-Limburg, Eeuwfeestplein 33,
3582 Beringen 011/45.84.80
Dagactiviteitencentra/Arbeidszorg
Aktief, Weg naar As 54 b11
3600 Genk 089/32.97.70
De Link, Eeuwfeestplein 33
3582 Beringen 011/45.84.82
BWWL – De Schans, Pastoor Paquaylaan 123/1
3550 Heusden-Zolder
011/43.38.70 BWWL
011/57.41.62 De Schans
Dienst Gespecialiseerde Oriëntering
DGO Hasselt
Ilgatlaan 11 b6, 3500 Hasselt, 011/28.68.78
DGO Genk
Bretheistraat 125, 3600 Genk, 089/86.14.38

CGG/litp Maasland, Koning Albertlaan 35 b2
3630 Maasmechelen 089/77.47.74
CGG/litp St;-Truiden, Toekomststraat 17
3800 Sint-Truiden 011/68.59.36
CGG/litp Beringen, Pastoor Grausstraat 14/1
3583 Paal-Beringen 011/42.49.31
CGG/litp Heusden-Zolder Kind in Nood, Noordberm 65
3550 Heusden-Zolder 011/87.47.12
CGG/litp Genk, Weg naar As 54 b 31
3600 Genk 089/32.97.77
CGG/litp Overpelt, Dorpsstraat 117
3900 Overpelt 011/64.53.10
CGG/litp Hasselt, Ilgatlaan 11 b3
3500 Hasselt 011/28.68.40
LDSST vzw

• Doelgroepgericht
Groep LITP organiseert zich in functie van de
hoofddoelgroepen: kinderen, volwassenen
en ouderen.

Voor een meer uitgebreide kennismaking
van het zorgaanbod Groep LITP en voor
onze jaarverslagen per afdeling verwijzen
wij naar onze vernieuwde website www.
litp.be
Hierop vind je onder de rubriek publicaties
voor elke afdeling het jaarverslag.

A. Zorgaanbod gericht op preventie

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

• Regiogericht
Groep LITP kiest ervoor om in de verschillende Limburgse regio’s actief mee te werken aan de uitbouw van zorgcircuits en
netwerken. De organisatie kiest hiervoor
omdat dit in belangrijke mate kan bijdragen
tot een goede zorgafstemming en taakverdeling op het terrein.
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Ons dienstenaanbod

Ilgatlaan 11 b7, 3500 Hasselt
011/28.68.76
Thuisbegeleidingsdienst Dementie vzw
Ilgatlaan 11, 3500 Hasselt
011/28.68.55

LDSST vzw: deze dienst biedt logopedische
screening aan in de kleuter- en lagere scholen van 21 Limburgse gemeenten. Vroegtijdige detectie van taalmoeilijkheden en
doorverwijzing naar professionele hulpverleners voorkomt verdere probleemontwikkeling en bevordert de revalidatie. De
screening is zodanig georganiseerd dat de
screenende logopedist nooit naar de eigen
praktijk kan toeleiden.

2010
versterkt je competenties om je loopbaan
actief te sturen. Jaarlijks kennen 180 personen een loopbaantraject, de helft van de
deelnemers behoort tot een kansengroep.
Actief je loopbaan kunnen sturen leidt tot
een grotere jobtevredenheid waardoor ‘langer werken’ mogelijk wordt.
Op stap: In opdracht van de stad Beringen
voert het CGG/litp dit intiatief uit. Op stap
is een preventieve en voorschoolse werking
rond ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.
Speel’wij: In samenwerking met opvoedingswinkel Genk en Kind en Gezin voert
CGG/litp dit initiatief uit in twee Genkse
wijken (Kolderbos en Sledderlo). Speel’wij is
een voorschoolse werking gericht op ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.

B. Diagnostiek en indicatiestelling
Zelfmoordpreventie in de CGG’s: in opdracht
van de Vlaamse overheid realiseren de
CGG’s psycho-educatieve programma’s in
scholen, politie, verenigingen en diensten
om enerzijds de emotionele draagkracht en
communicatie te versterken en anderzijds
om leerkrachten, hulpverleners en politie
adviezen te geven in juiste omgangstijlen
bij zelfmoordpreventie.
Thuisbegeleiding Dementie Limburg vzw: de
Groep LITP is hierin partner met de vzw Bejaardenzorg-Grauwzusters Limburg. De
dienst heeft zich ontwikkeld tot een mantelzorghuis voor jongdementie. Tweemaandelijks is er een ontmoetingsavond met een
20-tal mantelzorgers gericht op ervaringsuitwisseling, het versterken van de eigen
draagkracht en het zoeken naar oplossingen om voor jongdementerenden een gepaste opvang te creëren.
In-zicht: dit loopbaancentrum is ingebed in
de Dienst Gespecialiseerde Oriëntering en

DGO: de Dienst Gespecialiseerde Oriëntering voert als Gespecialiseerde Advisering
( GA), in opdracht van de VDAB, GTB (Gespecialiseerde TrajectBegeleiding), het VAPH
(Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap), OCMW’s en mutualiteiten,
voor personen met een (arbeids)-handicap
functionele diagnostiek uit. Op basis hiervan worden adviezen verstrekt om, als persoon, via een gepast traject tot maximale
(arbeids)-integratie te komen.
CGG, Reval, CST, Beschut Wonen: binnen elk
behandelaanbod is er een fase van diagnostiek en indicatiestelling. Hierin wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande
informatie, aangereikt door de cliënt, huisarts of specialistische dienst. Deze diagnostiek en indicatiestelling is gericht op het
realiseren van een behandel of begeleidingsaanbod op maat geleverd door de
dienst of om een gepaste verwijzing te
doen.
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C. Zorgverlening gericht op intensieve
behandeling

Kencijfers
Voor een omstandige toelichting van onderstaande cijfers verwijzen wij naar onze kencijferrapporten reconversie CST
en kencijfers Volwassenaanbod. Deze rapporten vind je op onze website www.litp.be rubriek Litp, rapporten.

Kernboodschap

Grafiek 1. Herkomst naar regio

• Twee regio’s zijn sterk ondervertegenwoordigd:
ZUID waar Groep LITP enkel actief is via
CGG (10%) en DGO (16%) , vergeleken met
het aandeel in de Limburgse bevolking
(Zuid = 23%)
NOORD met hetzelfde beeld: DGO(10%)
vergeleken met het aandeel in de Limburgse bevolking (17%) en enkel CGG dat
met 17% een percentage scoort vergelijkbaar met het relatieve bevolkingsaandeel
• Twee regio’s zijn sterk oververtegenwoor-
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Grafiek 2. Verwijzers
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digd: MAASLAND bij CGG (21%) tov 14% bevolking en MIDDEN bij CST (73% tov 28%
bevolking)
• Twee units hebben een sterke regionale
werking: BW (100% in west) en dagactivering: Aktief (84% in Midden) en De
Link/De Schans (97% in West)
Bron: www.provincielimburg.be/cijferkorf/indicatorfichesdemografie
Opmerking: in deze cijfers wordt er abstractie
gemaakt van het zorgaanbod van andere,
gelijkaardige initiatiefnemers

Kernboodschap
• De topcategorie is:
- voor DGO : VDAB/GTB
- voor CST: onderwijs (61%)
- voor de andere units:
Gezondheidszorg (63-85%)
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Eigen initiatief: is vooral voor CST
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VDAB-FTB

Ouderenzorg

Kind- en Jeugdzorg

Gehandicaptenzorg

Bijz. Jeugdzorg

Welzijn

CLB School

Omgeving

Justitie

Eigen initiatief

Gezondheidszorg

Andere + onbekend

0

Grafiek 3. Hoofddiagnoses
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Secundaire doelgroepen

Kinderstoornissen
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• BW, ACT en REVAL hebben een gelijkaardig doelgroepprofiel. :
HOOFDDOELGROEP: Stemmingsstoornissen en psychosen vormen meer dan 50%
van de populatie, bij REVAL zelfs meer dan
70%.
- Afhankelijkheid van middelen is goed
voor 10% bij ACT en 18% bij BW, maar
komt niet voor bij REVAL.
• CGG VOLWASSENEN
HOOFDDOELGROEP:
Niet gespecificeerd 19%, [21.2%],
aanpassingsstoornissen 17% [9,8%],
stemmingsstoornissen 21% [33,9%].,
persoonlijkheidsstoornissen met 16%.
En angststoornissen met 11% [12.5%]
[Tussen vierkante haakjes: sectorgegevens
2010]
• DGO heeft een apart registratie systeem
dat maar deels te vergelijken is met de
DSM classificatie.
• KINDEREN & JONGEREN: Kinder- en
jeugdstoornissen is enige doelgroep voor
CST en hoofddoelgroep (35%) voor CGG,
naast aanpassingsstoornissen (15%) en
niet gespecificeerde diagnose (38%)
NEVEN DOELGROEPEN zijn voornamelijk:
dementie stoornissen, somatoforme stoornissen, eetstoornissen en impulscontrolestoornissen.

CGG: het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg staat open voor kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische
of psychiatrische stoornissen of met het risico op ontwikkeling hiervan. Het CGG biedt
ambulante multidisciplinaire dienstverlening aan op maat van de zorgvrager.
KIN: In opdracht van de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-zolder, Beringen, Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg
voert het CGG/litp het initiatief Kind in
Nood uit. De doelgroep zijn kinderen en jongeren ( 0 tot 21j.)die opgroeien in kansarme
gezinnen en ernstige psycho-sociale of psychiatrische problemen vertonen of een duidelijk risico lopen op de ontwikkeling van
dergelijke problematiek.
CST: de Centra voor Spraak-, Taal-, Gehooren Leerstoornissen zijn als Centra voor Ambulante Revalidatie erkend door het RIZIV
en het VAPH. Zij richten zich in hoofdzaak op
kinderen en adolescenten met nood aan
een multidisciplinaire, ambulante, langdurige behandeling (gemiddeld drie uur per
week gedurende anderhalf tot twee jaar)
gericht op het maximaal realiseren van
functionele en psychosociale competenties.
Reval: de Revalidatiecentra voor ambulante
psychosociale revalidatie zijn erkend door
het RIZIV en het VAPH. Zij richten zich op
volwassenen met nood aan een multidisciplinaire, ambulante, langdurige behandeling gericht op het maximaal realiseren van
functionele en psychosociale competenties.

D. Zorgverlening gericht op
psycho-sociale rehabilitatie
BWWL vzw: de dienst Beschut Wonen WestLimburg richt zich op volwassenen met een
ernstige en langdurige psychiatrische problematiek,die beperkt zijn in hun sociaal
functioneren en niet beschikken over een
voldoende ondersteunend thuismilieu. Ondersteuning bieden op maat in wonen en
in psychosociale ontwikkeling is hier de
kernopdracht.
DAC: de DagActiviteitenCentra Aktief, DeLink en De Schans richten zich op volwassenen met ernstige en/of langdurige
psychiatrische problemen, die geen residentiële opvang nodig hebben. Deze centra bieden ondersteuning bij het uitbouwen van
een dagstructuur, het vinden van een zinvolle bezigheid, het leggen en onderhouden
van sociale contacten.

Menos vzw: CGG/litp participeert aan het
partnerschap in de regio Genk dat vanuit
een krachtdadige netwerkvorming een
woon- en zorgcentrum realiseert voor ouderen met psychische moeilijkheden. Dit partnerschap focust ook op het maximaal
ondersteunen van het thuismilieu zodat de
bejaarde zelf hier zo lang mogelijk kan verblijven.

Zorgzwaarte instrument VAPH
Het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap ontwikkelt een inschalingsinstrumentarium om de ondersteuningsbehoeften van de persoon met
handicap te objectiveren en van een budget te voorzien. Een aantal DGO medewerkers zijn aangesteld door het VAPH als
expert om de zorginschalingsinstumenten
op hun deugdelijkheid te testen.

Bevragingsonderzoek GA
(gespecialiseerde advisering)

Doelgroepambassadeurs
DGO is promotor van dit project van de Federatie van Consultatiebureaus en in samenspraak met de VDAB. Doel is om alle
Vlaamse consultatiebureaus te bevragen
naar hun tevredenheid in samenwerking
met de gespecialiseerde trajectbegeleiding
en de VDAB. Op basis van de resultaten
starten in 2011 concrete verbetertrajecten.
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Projecten
Een project is een geheel van activiteiten,
buiten de gewone dienstverlening om,
waarbij het gaat om het realiseren van iets
nieuws voor een duidelijke opdrachtgever
en binnen duidelijke kaders van personeelsinzet, financiering en tijdsduur.
Elk project heeft een duidelijke einddatum.
Het ontwikkelen van nieuwe dienstverlenende initiatieven met het oog op de inbedding in reguliere financiering heeft maar de
status van een project tot de methodiekontwikkeling geconsolideerd is.
Binnen de Groep LITP zijn in 2010 volgende
projecten gestart:

1. DGO
ICF en de afstemming op de competentietaal in Vlaanderen
DGO voert dit project uit samen met GTBVlaanderen en dit in opdracht van de VDAB.
Het is een transnationaal ESF-project met
als partners: Adelante Nederland, St-JosefsGesellschaft Duitsland, University Rehabilitation Institute IRRS Slovenië, Centro de
rehabilitatçao Portugal.
ICF staat voor:’ het Internationaal Classificatie instrument van het menselijk Functioneren’. Dit concept en taalgebruik is
ontwikkeld door de WHO en is aanvullend
aan classificatiesystemen van ziektebeelden
of gezondheidsaandoeningen. ICF brengt de
mogelijkheden en beperkingen op het vlak
van activiteiten en participatie van mensen
in beeld alsook de relaties met lichaamsfuncties, omgevings- en persoonlijke factoren. ICF kan niet los staan van de nieuwe
beleidsparadigma’s omtrent kwaliteit van
leven voor personen met een beperking
zoals deze gepromoot worden door de WHO
en de EU. De algemene projectdoelstelling
is: ‘ kunnen wij met inzet van ICF concept en
taal een persoonlijk ontwikkelingsplan tot
arbeids(re)integratie opmaken en evalueren/opvolgen waar iedereen - dus ook de
cliënt - zich betrokken in voelt? In oktober
2010 is een eerste tussentijds rapport succesvol opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen
het rapport nalezen op de website Groep
LITP, afdeling DGO rubriek publicaties.

2. Dagactivering
In het project ‘doelgroepambassadeurs’
werden deelnemers/bezoekers zo begeleid
dat zij voor hun mede-bezoekers/deelnemers kunnen functioneren als contact- en
vertrouwenspersoon voor informatie over
en eventuele deelname aan activiteiten van
de andere diensten. Zij vormen een brug en
een gezicht naar de buitenwereld.
De ‘Opleiding tot Ambassadeur’ werd begeleid door het Centrum voor Basiseducatie
Limburg Midden-Noord. Het opzet van deze
cursus is om de deelnemers te trainen in
communicatieve vaardigheden.
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Investeringen infrastructuur Groep LITP
Algemene doelstelling van de investeringsprojecten is cliënten en personeel te voorzien van goede onthaal en therapieruimten. Wij willen
onze dienstverlening uitbouwen met een maximaal respect voor de privacy van cliënten en gericht op een sterke professionele kwaliteit
van ondersteuning. Om dit te realiseren hebben wij in 2010 dankzij het Vipa, de gemeente Maasmechelen, de Kerkfabriek Tervant, en de
eigen financiële reserve 2.985.000 euro geïnvesteerd in nieuwbouw en vernieuwbouwprojecten. In 2011 start de Groep LITP met de realisatie van een nieuwbouw op de Welzijnscampus te Genk. Hier zullen alle diensten met een huidige locatie te Genk, samen met Familiehulp,
GTB en Pleegzorg Limburg, een centralisatie kennen.

쑸 Nieuwbouw CGG Maasland
Op de bestaande campus CGG Maasland is samen met het medisch centrum een nieuwbouw gerealiseerd met een totale oppervlakte van 1100 m2. In deze nieuwbouw is ruimte
voor het CGG, de centrale diensten facturatie, aankoopbeleid, boekhouding en personeelsadministratie , een gemeenschappelijke vergaderzaal en er blijft ruimte beschikbaar voor
uitbreiding en/of nieuwe initiatieven in de
GGZ. Tevens werd het bestaande gebouw gerenoveerd in functie van de polykliniek.

Herlocalisatie CGG Sint-Truiden 쑺
De Campus CGG is verhuisd naar een huurpand in de Toekomststraat. In eigenbeheer zijn
moderne onthaal, consultatie en vergaderruimten gecreëerd. De campus is gelegen dicht bij
het station zodat de bereikbaarheid optimaal
is.

쑸 Herlocalisatie CGG West-Limburg Beringen
De campus CGG is verhuisd naar een huurpand in Tervant. De vorige locatie moest ontruimd
worden omwille van uitbreiding van de woonzorg Campus. De nieuwe vestiging kent een
bestemmingstermijn van ongeveer 10 jaar. Intussen dient in de regio een welzijnscampus
voor de diensten Groep LITP gerealiseerd te worden.

Herinrichting CGG Hasselt 쑺
Deze verdieping heeft een volledige verbouwing gekend met
herinrichting van lokalen en vergaderzalen.

쑸 Uitbreiding CST Genk
Omwille van de drukke cliëntbezetting in CST Genk en het beschikbaar komen van een aanpalende ruimte is er een uitbreiding gerealiseerd van 120 m2 voor therapieruimten. Het betreft
een tijdelijke realisatie in afwachting van herlocalisatie naar de
welzijnscampus Genk

