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Beste lezer,

Verzamelen jullie in de loop van het jaar ook titels van boeken om die in de
zomermaanden te lezen? (niet de titels, wel de boeken  ).

Voor wie nog geen lijstje had maar wel zin heeft om te lezen, heb ik goed nieuws: wij
vroegen aan onze verschillende teams welke boeken zij het meest gebruiken in functie
van hun begeleidingen. Je vindt deze titels in dit nummer.

Boeken brengen ons naadloos bij kunst: in deze VictorSprokkels laten we jullie
meegenieten van ‘Art for Victor’, de kunsthappening die de Vrienden van Victor
organiseerden ten voordele van onze dienst.

Drie groepen ouders volgden dit voorjaar onze groepscursussen. We hebben een
reflectie gevraagd aan de ouders en die vind je in dit nummer.

Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst!

Stien Peeters
Directeur vzw Victor



Inhoudstafel

Hint: klik op de titels om direct naar de juiste pagina te springen.
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Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van vzw
Victor. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op
051 25 25 28. Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op het
antwoordapparaat of een e-mail sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen dan
contact met je op als je je gegevens achter laat.

Hoe aanmelden?

Wij voorzien één contactpunt voor een aanmelding:
• telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
• elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be

Het initiatief ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager zelf (of
zijn/haar ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden.
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk is, gelieve ons dit
te melden. Op die manier kunnen wij een oplossing voorzien.

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

• Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling:
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be

• Wijzigingen in de betaalgegevens via lievevdv@vzwvictor.be

Verlof

Het secretariaat zal gesloten zijn van 20 juli tot en met 7 augustus 2015.

Nieuws van de administratie
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http://www.vzwvictor.be


Nieuws van de contactpersoon

Persoonsvolgende financiering (PVF), nogmeer afkortingen

In de vorige VictorSprokkels kaartten we reeds de voorloper van PVF
(persoonsvolgende financiering) aan, nl. F.A.M. (flexibel aanbod meerderjarigen).
Het doel van alle veranderingen is dat iedereen zo veel mogelijk zelf zijn leven kan
organiseren.
We proberen hier een kort beeld te schetsen van PVF. Meer gedetailleerde en
uitgebreide informatie kan je in deze folder terugvinden.

PVF bestaat uit 2 trappen.

Trap 1 - het Basisondersteuningsbudget (BOB)

Voor wie?
Personen met een erkende handicap én een beperkte ondersteuningsnood.

Hoeveel?
Het is een vast bedrag dat je maandelijks ontvangt. Momenteel wordt dit budget
geraamd op €300.

Wat?
Dit budget kan je vrij besteden. Het is dient om er je extra kosten voor ondersteuning
mee te betalen.

Wanneer?
Momenteel is er nog geen goedkeuring door de Vlaamse Regering. Eens die er is, zal
duidelijk worden wie op welk moment een BOB krijgt.
Vermoedelijk zullen de mensen die het langst met een actieve vraag bij het VAPH
aangemeld staan, eerst een BOB ontvangen.
Men spreekt op dit moment van een opstart van de eerste BOB’s rond september
2016.
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http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7873452-Persoonsvolgende+financiering.html
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Trap 2 - het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Voor wie?
Als trap 1 niet volstaat, kan je trap 2 aanvragen. Om een PVB te krijgen, heb je een
ondersteuningsplan nodig. Met dit plan geef je aan hoeveel ondersteuning je precies
nodig hebt.

Hoeveel?
Momenteel bestaat hierover nog niet zo veel informatie. Hoe dit PVB er zal uitzien,
wordt nog voorbereid. Er zullen vermoedelijk verschillende categorieën gemaakt
worden op basis van het ondersteuningsplan en je dossier.

Wat?
Er zijn 3 vormen:
1) Cash: hiermee kan je zelf je ondersteuning organiseren.
2) Voucher: je hoeft het budget niet zelf te beheren. Er is rechtstreekse betaling door

het VAPH aan de voorziening van jouw keuze. Je kan het vergelijken met een
soort cheque.

3) Een combinatie van beide systemen.

Wanneer?
Op dit moment ziet het ernaar uit dat in 2015 voorbereidingen getroffen worden om
in 2016 de eerste PVB's te kunnen toekennen.

Bron: www.vaph.be

www.vaph.be


In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.
Van ouders krijgen we vaak de vraag welke boeken interessant zijn. Er zijn zoveel boeken
over autisme, dat jullie vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Met de start van de zomervakantie geven we jullie graag een lijst mee met boeken die
door onze thuisbegeleiders erg gewaardeerd worden om in de gezinnen te gebruiken.
Veel leesplezier!!

Over autisme

Brein bedriegt - Peter Vermeulen
Hulpgids autisme - Chris Williams & Barry Wright
Met autisme valt goed te leven - Rob Broersen & Lise van den Kamp
Geef me de 5 - Colette de Bruin
Mijn kind heeft autisme - Peter Vermeulen & Steven Degrieck

Over de puberteit algemeen ofde puberteit én autisme

Pubergids autisme - Caroline van der Velde
Alles went, ook een adolescent - Theo Compernolle, Hilde Lootens, Rob Moggré, Theo

van Eerden
Tien manieren om je ouders te versieren - Peter Adriaenssens

Verhalen door/over mensen met autisme

Daar komen de gekken - Nazeer Kamran
Een echt mens - Gunilla Gerland

Links en weetjes
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Boeken om met kinderen/jongeren mee aan de slag te gaan

Het vollehoofdenboek. Een werkboek voor kinderen en volwassenen - Linde Kraijenhoff
Alle katten hebben Asperger - Kathy Hoopmann
Ik en autisme, thuis en op school - Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan (voor

kinderen)
Autisme in mij - Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan (voor jongeren)

Over de vroege ontwikkeling

Wil je met me spelen; de ontwikkeling van je kind van 0 tot 2 jaar in beeld - Dejagere An
& Van den Begin Gerda, vzw Handicap & Ambulante begeleiding

Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een
autismespectrumstoornis. Handleiding voor ouders - Brooke Ingersoll & Anna
Dvortcsak , bewerkt door Herbert Roeyers e.a.

Andere thema’s

Computers en aanverwanten
Gamen en autisme - Erno Mijland & Herm Kisjes

Visualisaties
En dan… en dan…? - Steven Degrieck

Zorg en timemanagement
Magenta werkboek. Zorg-, werk-, levenbalans voor ouders van een zorgenkind - Noor
Seghers
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Oproep

Oproep 1

In de Vrije Universiteit Brussel loopt momenteel een internationaal onderzoek naar het gebruik
van sociale robots in therapie bij kinderen met autisme. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar
deelnemertjes van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar en 3 maanden oud (mentale leeftijd 36-48
maanden) met de diagnose autisme (of sterk vermoeden van autisme).

Het onderzoek gaat over joint attention (= gedeelde aandacht). Dit zijn vaardigheden zoals het
maken van oogcontact, meekijken als iemand ergens naar wijst, met anderen interageren en
spelen ... Het kind dient dus in staat te zijn om deze gedragingen uit te voeren (eventueel mits
enige aanmoediging of hulp). Tijdens het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van Nao, een
robotje dat speciaal ontworpen is voor deze doelgroep.

De sessies zouden plaatsvinden in de periode september 2015 tot april 2016. De locatie wordt
bepaald in samenspraak met de deelnemers. Er vinden twee sessies plaats per kind. Tijdens deze

interactiemomenten worden de ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) en BSID-II
(Bayley Scales of Infant Development) afgenomen. Vervolgens wordt nagegaan hoe de kinderen
interageren met een volwassene en met de sociale robot Nao. In deze link ziet u een filmpje hoe
het onderzoek in zijn werk gaat.

Wie interesse heeft of vrijblijvend meer informatie wenst, kan contact opnemen met Shauni
Verspecht: shauni.verspecht@vub.ac.be - 0476 34 42 31.

Oproep 2

Autisme Centraal zoekt vrijwilligers voor de cursus van 13 tot 17 juli in Dilbeek. Er worden
kleine groepjes gevormd van zes tot acht mensen met autisme. Aan elke activiteit nemen zowel
mensen met als zonder autisme deel. De mensen zonder autisme fungeren niet alleen als
deelnemers, maar zijn tijdens de activiteit ook coach voor twee of drie mensen met autisme. Klik
hier voor meer info. Beslis je om mee te gaan? Vermeld dan zeker dat je het bericht via ons hebt
gezien.

https://www.youtube.com/watch?v=99RlVVP5zrQ&feature=youtu.be
mailto:shauni.verspecht@vub.ac.be
http://www.autismecentraal.com/images/Aanbod/multiculti_folder.pdf


Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze
facebookpagina. We lichten er enkele uit:

• In dit filmpje van AutismeTV wordt kort uitgelegd wat autisme is en hoe een
diagnose gesteld wordt.

• Hier kan je de reactie op een resolutie autisme lezen die de vijf Vlaamse
erkende thuisbegeleidingsdiensten autisme naar de Vlaamse overheid
stuurden.

• ‘Hoe is het om je leven te delen met een man die emotioneel onbereikbaar is?’
Wil (43) heeft het syndroom van Asperger: hij kan slecht omgaan met
verandering en maakt moeilijk contact. Lees hier het verhaal van zijn vrouw
Angeline (40).

• De Tsunami knikkerbaan van autistische Jelle is een echte Youtubehit. Bekijk
hier het filmpje.

“Anders goed is ook goed” Bron: www.authentisme.be (VVA)

Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?

Ga naar www.facebook.com/victor.vzw. Kijk rechtsboven naar onze omslagfoto.
Ga met je muis op ‘Vrienden’ staan en klik op ‘Meldingen ontvangen’. Je krijgt
dan een melding bij elke nieuwe status of nieuwe link (je krijgt geen melding bij
elke reactie hierop). Zo blijf je van alles op de hoogte!

We hebben ondertussen al meer dan 1000 facebookvrienden!

Victor online
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https://www.youtube.com/watch?list=UUUkmY9FiXmenhCf6MHtueqw&v=FByXGjTRXco 
http://www.tanderuis.be/useruploads/files/reactieResolutieTBAutisme.pdf
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Wil-heeft-Asperger-Eigenlijk-moet-zij-me-uitleggen-wat-liefde-is.htm 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/knikker-tsunami-van-autistische-jelle-youtube-hit 
www.facebook.com/victor.vzw


Onze ‘studenten’ deden het schitterend dit schooljaar

• Mieke Therry (thuisbegeleidster vroegbegeleiding en kinderwerking) rondde het
2de jaar van haar opleiding tot contextueel therapeut met glans af (Balans).

• Katrijn Louwage (thuisbegeleidster adolescentenwerking) is afgestudeerd als
oplossingsgericht therapeut in het Korzybski-instituut.

• Stagiaire Liesa Donck behaalde maar liefst 17/20 voor haar stageproject bij ons: de
woedekoffer (UGent, master orthopedagogiek).

Ons team wordt uitgebreid dit najaar

• Vanaf juli kan je Trui Wellens aan de lijn krijgen: zij versterkt onze administratieve
equipe.

• Liesa Donck komt ons team tijdelijk versterken vanaf september.
• Karien Willaert heeft ons met veel flair uit de nood geholpen op de administratie

t.e.m. eind juni. Wij zijn haar daar heel dankbaar voor. Karien verdwijnt niet van
het toneel: zij blijft trouwe Vriend van Victor!

Varia

• Sinds kort kan je op de O.L.V.-Markt genieten van het uitzicht op Kippegem: zes
kippen scharrelen rond achter het standbeeld. Voor het standbeeld is een
picknickruimte geïnstalleerd. Het maakt onze buurt alweer gezelliger.

Nieuw(tje)s bij Victor
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Groepsbegeleiding

In het voorjaar van 2015 gingen opnieuw drie oudercursussen groepsbegeleiding door.
Van twee groepen getuigen enkele ouders wat de cursus voor hen betekend heeft.

Cursus jonge ontwikkelingsleeftijd

Eerst wil ik Elke en Mieke danken, ok het is jullie job maar zoals jullie je inzetten moet je het wel
met hart en ziel doen en dat voelen we. We waren keer op keer welkom. Het was fijn en
aangenaam om eens je verhaal aan andere ouders lotgenoten te kunnen vertellen zonder
vooroordelen en wijzende vinger. Zonder bestempeld te worden als slechte ouders.

Ook is het enorm belangrijk om de tips (en oplossingen) te krijgen. Ja kant en klaar is het niet
we moeten er zelf aan de slag meegaan maar alleen zou het niet gaan. Daarom ben ik blij dat
jullie dienst er is en was om ons wegwijs te maken in onze lange en zware zoektocht naar
antwoorden en onze vele vragen. Ook te helpen zoeken naar een oplossing maar ook de ouders
van de andere kindjes waren daar heel belangrijk in. Die hadden ook veel invloed op wat wij
thuis kunnen toepassen . Hoe je sommige situaties kan aanpakken en oplossen, soms voor de
hand liggend maar je komt er zelf niet op , en dan zijn die ouders daar met een antwoord, een
oplossing. Ja ze kennen u omdat we allemaal (hetzelfde) kind hebben en toch anders. Je kan in de
groep voluit en eerlijk uzelf zijn en vertellen over hoe het soms bij je thuis is.

Je vertelt over het kwetsbaarste uit je leven je kind. Het gene die je het liefste ziet ! Je kind. Maar
wat heel belangrijk is , was de cursus volgen daaruit kwamen al veel antwoorden dat het niet aan
ons ligt zo een kind te hebben het is niet onze fout. Het helpt zeker om het te plaatsen en als
ouder erover te kunnen praten samen met elkaar. Te lachen even triest te zijn, want het is soms
moeilijk als mama en papa om het te aanvaarden van elkaar of te weten dat het niet de ene of de
andere zijn fout is dat onze zoon ASS heeft! Hierna kunnen we verder werken aan hetgeen we op
de ouderavonden geleerd hebben . Daar zijn we een heel eind mee weg. En kunnen we verder
met hoe en wat we bezig waren maar dan nog beter en positiever dan voorheen.

Dank u Veronique en Nicolas

(sic)



juli 2015

Cursus jongeren 12+ met (rand)normale begaafdheid

We keken bijzonder uit naar deze groepsbegeleiding voor ouders met auti-kinderen die de
puberteit instappen. Het was ons niet duidelijk wat ons te wachten stond, maar het vooruitzicht
om te kunnen delen met andere ouders die zonder twijfel onze zoektocht zouden herkennen,
trok ons over de streep om de nodige tijd voor deze groep vrij te maken.

De acht sessies gaven ons uiteindelijk wat we hadden gehoopt. De sessies boden een nodige
afwisseling tussen blokken theorie en de getuigenissen van de ouders. Vooral de getuigenissen
zullen ons bij blijven en raakten ons. Het kunnen spreken over wat soms onverwoordbaar is naar
de "buitenwereld" toe, was bij momenten ontroerend, confronterend en ronduit deugddoend. Het
was bijzonder om te kunnen delen met een groep die onmiddellijk begreep waar juist de
onmacht of de kwetsbaarheid ligt. In een "normale" wereld, is het soms spreken tegen muren.
Hier mochten de verhalen zijn en werd echt geluisterd en begrepen. Ook al liggen er meestal
geen klare antwoorden voor het grijpen. Het is en blijft een zoeken als ouder van een auti-kind.
Er is de noodzaak om je bijna iedere dag opnieuw uit te vinden in creativiteit, diplomatie en
pedagogische skills waarvan je zelf het bestaan nooit vermoedde. En er was gelukkig ook ruimte
om het unieke, het zo mooi bijzondere van onze kinderen in de spotlights te zetten.

De "inleefmomenten" vonden we ook bijzonder geslaagd en leerrijk. Echt kunnen ervaren hoe bv.
overprikkeling moet aanvoelen, helpt ons zeker in het beter begrijpen van onze zoon. En het
maakt ons nog meer bewust van de noodzaak om altijd te blijven focussen op zijn 'speciaal' zijn,
omdat de grote wereld daar buiten daar weinig tijd en ruimte voor maakt. Bedankt alvast aan
Griet en Michiel voor hun persoonlijke aanpak, de humor en de openheid en interesse naar de
ouders toe. Laat die puberteit maar komen, we zijn er toch al een ietsiepietsie beter op
voorbereid.

Viktor en Chantal Slabbinck-Hermans

(sic)
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Vrienden van Victor

De Vrienden van Victor blikken terug op Art for Victor, de kunsthappening rond autisme.

Exposanten

Hoofdexposant was kunstenaar Thijs Vander Meiren.
De Buitengewone Gemeentelijke Kunstacademie De Haan stelde verschillende kunstwerken ter
beschikking.

Opening

De opening op donderdag 30 april was meteen een schot in de roos. De zaal zat vol. Schepen
Kris Declercq sprak een mooi woordje, Peter Vermeulen leerde ons veel over autisme en kunst en
Frans Vander Meiren, vader van Thijs, bracht een pakkende getuigenis. De receptie achteraf was
van een hoog niveau. Drank en hapjes werden zeer gesmaakt.

Afsluit

De afsluiter op 9 mei was even goed maar gemoedelijker met een boodschap van Roeselaars
schepen Bouckenooghe, burgemeester Breemersch van De Haan en opnieuw Frans Vander
Meiren.
Tussen beide evenementen was de tentoonstelling vrij toegankelijk. Verrassend veel bekenden en
onbekenden zijn komen kijken.

Opbrengst

Wat heeft het opgebracht? We denken te mogen stellen dat de drie doelstellingen van de
Vrienden van Victor met dit initiatief gerealiseerd zijn:

1. We hebben autisme onder de aandacht gebracht en dit op een mooie en positieve wijze.
2. We hebben het netwerk rond Victor versterkt en veel goodwill gevoeld van bezoekers.
3. We hebben er een spaarpotje aan overgehouden, volledig te voordele van vzw Victor.

Dit alles kon gerealiseerd worden dankzij de inzet van verschillende sponsors, bezoekers en
medewerkers.

Aan allen, dank!
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In de nasleep van ‘Art for Victor’ vroegen wij onze facebookvolgers naar nóg meer voorbeelden
van kunst door mensen met autisme. We kregen deze mooie werken door.

Herken autisme: kunst

Jade Vanden Breen (13 jaar)

Yannick (17 jaar)



Het tweede kwartaal van 2015 mochten wij mooie sommen ontvangen, sommen
die ons ademruimte geven om kwalitatieve dienstverlening te bieden.

• Een gezin uit Ardooie heeft een storting gedaan ten voordele van onze dienst.

• De leden van Kiwanis Roeselare 1 kwamen hun engagement na om onze
groepsbegeleiding financieel te ondersteunen: hierdoor blijft de kost voor de
ouders haalbaar.

• In maart gaven onze medewerkers en sympathisanten van onze dienst het beste
van zichzelf op de fuif 'Party like it’s 1999'. We kregen van de organisatoren
sponsoring in natura.

• Art for Victor was een groot succes. In deze VictorSprokkels kan je een verslag
vinden. De opbrengst was zeer mooi, met dank aan de kunstenaars, de
Vrienden van Victor en deze sponsors: hoofdsponsors waren de firma Sercu
en Slager Dries. Andere sponsors waren Poco Loco, Pinguin, Krant van West-
Vlaanderen, BNP Paribas-Fortis, de Vinotheek, advocaat Filip Cappelle en
Bloemen Ann.

*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***

Sponsoring
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Toekomstige activiteiten

Kalender

• 20 juli tot en met 7 augustus 2015: secretariaat gesloten.

• Augustus of september 2015: bezoekouderavond
o Meer info volgt binnenkort.

• 6 september 2015: demonstratie biljart
o Initiatief van een papa van een kind-op-wachtlijst
o Meer info volgt binnenkort.

• Van 7 oktober tot en met 2 december 2015: brussencursus voor kinderen van
5de leerjaar tot en met 2de middelbaar.

• 23 oktober 2015: Quiztor III.
o Meer info volgt binnenkort.
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Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be



