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Beste lezer,

Misschien ontvangt u deze nieuwsbrief terwijl u geniet van een 
exotisch hapje in een ver land. Of misschien liet u net de hond 
uit. Of wilde u nu de planten water geven. Waar u ook bent, 
wat ook uw plannen zijn, wij hopen dat u graag op de hoogte 
blijft van het reilen en zeilen in De Okkernoot…

Naarmate De Okkernoot groeit en meer personen begeleidt en 
opvangt, lijkt De Okkernoot meer en meer een maatschappij 
binnen de maatschappij te worden. Meer cliënten opvangen 
betekent dat we een groter aanbod aan activiteiten moesten 

organiseren.  

Daarin spelen 
onze enthousiaste 
jobcoaches een zeer 
belangrijke rol.  
Sinds enkele maanden 
worden er ook pop-up 
ateliers georganiseerd 
waar voor een reeks 
activiteiten of één 
enkele activiteit kan 
ingeschreven worden. 
Zo werd bvb. het 
ganse proces van 
het bereiden van 
vlierbloesemsiroop 
aangeboden in 
verschillende 
workshops. 

Meer cliënten betekent meer verscheidenheid, uiteenlopende 
noden en mogelijkheden, culturele diversiteit en verrijking.  
We wisten het al langer: er zijn zoveel vormen van autisme 
als er personen met ASS zijn! De heterogeniteit houdt ons 
wakker en maakt het werk boeiend en uitdagend. We zijn ons 
ook bewust van de keerzijde; soms wordt het samenleven 
bemoeilijkt door de verschillen en net zoals in de gewone 
maatschappij dreigt er soms discriminatie te ontstaan.  
Ook binnen De Okkernoot streven we bewust naar inclusie. 
We willen niet dat de verschillende vestigingen of leefgroepen 
functioneren als aparte eilandjes waar geen ruimte meer 
is voor ontmoeting met anderen, personen uit een andere 
leefgroep, personen met een andere of ernstiger beperking. 

Het juiste evenwicht vinden tussen het accepteren van een 
beperking en er rekening mee houden, en het bieden van 
groeikansen en contact is een voortdurende oefening.  
Een oefening waarbij er geen garantie is voor een uitstekend 
resultaat - ondanks zorgvuldig afwegen en inzet.  
Geven we iemand te weinig speelruimte om te evolueren?  
Of onderschatten we de nood aan vertrouwdheid en routine 
bij een bepaalde cliënt wanneer die naar de Special Olympics 
gaat?  Zoveel factoren kunnen een rol spelen en een 
onverwachte wending geven. Ons werk vraagt moed en durf, 
vallen en weer rechtop krabbelen, soms even stilstaan om 
daarna een grote stap vooruit te zetten. En laten wij de zomer 
kiezen als dé periode om het iets rustiger aan te doen,  
om een stap achteruit te zetten en alles te beschouwen!  
Ook voor u, beste lezer, hopen we dat de vakantie een 
weldoende en zinvolle rustperiode brengt!  
Tot op ons hoeverestaurant (24 en 25 augustus)!

We hoeven het niet ver te zoeken

De natuur en contact met dieren zijn bijzonder ontspannend en 
heilzaam, ook voor personen met een beperking. Daarom organiseren 
onze jobcoaches bezoeken aan (zorg-)boerderijen. De dieren op 
dergelijke boerderijen zijn doorgaans gewend aan contact met mensen 
en stellen dit zelfs op prijs. Dieren oordelen niet, en laten gewoon 
zien dat ze blij zijn met een vriendelijke toenadering. Of mensen een 
beperking hebben? Dat zal hen worst wezenw!

Anita en Stephan op 
belevingsbezoek in  

’t Haciendahof – de hond van 
Veerle vond het zeer prettig om 

vertroeteld te worden.

Cédric en Cynthia zijn aan het 
werk bij de koeien en kalveren 
op een melkveeboerderij in 
Galmaarden. Manu, de trouwe 
viervoeter, is er graag bij.



Een etentje voor medewerkers en cliënten van  
De Okkernoot Halle in restaurant ‘3 Fonteinen’  
te Beersel

Op 4 februari was het eindelijk zover! De medewerkers en 
cliënten van De Okkernoot Halle gingen samen op restaurant - 
een laat nieuwjaarsetentje. Iedereen had zich er erg op verheugd 
en het was er zeer prettig vertoeven. Het is bekend dat een 
etentje aan een mooi gedekte tafel, in een beeldig interieur, 
met beleefde bediening, aanzet tot goede tafelmanieren en 

fijne omgangsvormen, ook 
voor personen die minder 
bewust zijn van hun gedrag 
en dit minder kunnen sturen. 
Het is soms wonderlijk om te 
zien welk effect een bepaalde 
omgeving heeft op het gedrag 
van mensen. Ook in onze 
leefgroepen proberen we 
het eten zo rustig en stijlvol 
mogelijk te laten verlopen.  
De Okkernoot is bovendien een 
van de weinige zorg-aanbieders 
waar dagelijks  
vers gekookt wordt.  
Onze kok en huismoeders 
werken met veel zorg een 
wekelijks menu uit, zodat 
iedereen op voorhand  
weet wat de pot schaft.  
En reken maar dat het in  
de smaak valt!

In juni startte in Halle een nieuwe leefgroep!
Antoine, Jordi, Ruben en Michel zijn de eerste bewoners van 
onze nieuwe leefgroep. In september zullen ook Mark en 
Johan aansluiten. Op termijn zullen er zeven cliënten wonen in 
leefgroep 4. De living voor deze leefgroep bevindt zich op de 
derde verdieping, de kamers en studio’s voor deze bewoners 
bevinden zich op de tweede en derde verdieping. Onze 
klusjesmannen hebben deze ruimtes heel mooi gerenoveerd. 
Het grote kloostergebouw zal zo voor nog meer mensen een 
thuis worden. Wij wensen onze nieuwkomers en onze nieuwe 
medewerkers in Halle veel geluk!

Beweging loont! Dwars door Ninove op 5 mei 2019 
En daar stonden ze weer aan de start. Onze helden van vorig 
jaar: Yannick de cheetah, Jan de diesel, Patrick de doorzetter, 
Kwinten de veteraan voor de vierde keer van start en rookie 
Bruno, onze stille genieter. Dit jaar had de sportieve stagiaire van 
de Pastorij de aanloop naar de streetrun ‘Dwars door Ninove’  
op zich genomen. Amber, jong van jaren, fris van geest en 
blakend van energie, trainde met de lopers twee keer per 
week door Denderwindeke. Naast deze fysieke inspanning 
introduceerde zij ook een hoofdbrekertje voor de lopers. Na 
iedere trainingsweek ontvingen de lopers een mooi versierde 
letter. Aan het eind van het trainingsprogramma zouden deze 
letters een woord vormen die een aanwijzing zouden geven waar 
al hun inspanning naar zou leiden, namelijk het halen van de 
finish na 5 km lopen door Ninove.  
En hoe verging het de Okkernootlopers? De weersomstandig-
heden waren tot een uur voor het startschot winters te noemen. 
Donkergrijze wolken kleurden de hemel en lieten hun hagel-
stenen vallen. De lopers waren op alles voorbereid.  

In kledinglaagjes gehuld en met 
regenjasjes aan. Bij aankomst 
op de atletiekpiste werden 
de lopers begroet door de 
warmte van de doorbrekende 
zonnestralen. Kwinten liep 
samen met Jorinde. Patrick 
en Kathleen ondersteunden 
elkaar door dik en dun, en Lisa 
en Bruno vergezelden elkaar 
tijdens hun eerste run. Amber 
liep gewapend met een smartphone tussen alle koppels in om 
actiefoto’s te schieten van de lopers. Zowel bij de start als bij de 
finish werden de lopers onder luid gejuich en met wapperende 
slogans aangemoedigd door hun supporters. En lachend 
bereikten de lopers de eindstreep. Yannick en Jan weer binnen 
een half uur. Kwinten deed er net als vorig jaar 33 minuten over 
en een aantal seconden, Patrick verpletterde zijn record met 
15 minuten en Bruno zette als brookie een knappe tijd neer. 
Iedereen was binnen 40 minuten binnen! Een superprestatie! 

Meedoen is belangrijker dan winnen. En deze dag heeft maar 
weer bewezen dat meedoen op vele manieren kan. Meedoen 

is verbonden zijn met de 
medemens. Meedoen langs de 
kant is warmte schenken aan 
de lopers. Deze warmte zorgt 
ervoor dat sport verbroedert 
voor iedereen die heeft 
meegedaan. 

Bedankt voor jullie  
warme deelname!
Jorinde (begeleidster Pastorij  
te Denderwindeke)

Oplossingsgericht werken, onze keuze

In De Okkernoot kiezen wij ervoor om oplossingsgericht te 
denken en te handelen. Dit vraagt wel enige inspanning, want 
onbewust blijven mensen vaak hangen bij het probleem zonder 
actief naar oplossingen te zoeken. Daarbij moeten we ook 
voor ogen houden dat dé oplossing vaak niet bestaat, dat we 
moeten aanvaarden dat perfectie niet bestaat. Dit mag ons 
niet weerhouden om te kiezen voor een oplossingsgerichte 
benadering. Echt contact, samenwerking en een positieve 
ingesteldheid liggen aan de basis!

Praten over problemen creëert problemen. 
Praten over oplossingen creëert oplossingen.

Probleemgerichte benadering
Probleemgericht denken heeft in bepaalde situaties een 
meerwaarde of is zelfs noodzakelijk. Denken we maar aan 
technische problemen. Beter kunnen we dan misschien spreken 
over ‘analyserend denken’ of ‘oorzaak-gevolg denken’, als we 
het hebben over probleemgedrag bij mensen. Toch moeten we 
opletten met deze benadering in het werken met mensen.
Schematisch zouden we het als volgt kunnen voorstellen: 
vaststelling probleem => waarom-vraag (gevoel van 
beschuldiging) => verdediging cliënt => aanval begeleider… 
Onaangename sfeer en machtsstrijd ontstaat. 

Heerlijk, we zijn er geraakt!



De essentie van de deze benadering:

- Beschrijven van het probleem
- Verzamelen van gegevens
- Analyse van het probleem
- Bepalen en uitvoeren van interventies
- Evaluatie van resultaten
- Afsluiting van probleem of aanpak volgend probleem

Opgelet:
- Het vinden van de oorzaak leidt niet altijd naar de oplossing!
- Beschuldiging en verdediging (waarom-vraag) => 

neerwaartse spiraal
- Dé oorzaak is vaak niet te vinden
- Met een vergrootglas naar het probleem kijken maakt het 

vinden van oplossingen vaak moeilijker
- Probleemgedrag kan vervangen worden door ‘nieuw’  

probleemgedrag, nl. praten over het probleem
- Praten over het probleem versterkt het probleem

Oplossingsgerichte benadering
Cliënten die vaak spreken over zaken die ze in de toekomst 
hopen te realiseren creëren voor zichzelf hoop. Het is nuttiger 
om over de gewenste situatie te spreken dan over de 
probleemsituatie.

In het oplossingsgericht werken staat het opbouwen van de 
relatie met de cliënt centraal. Oplossingsgericht werken gaat veel 
meer over het contact en de relatie die je ontwikkelt dan over het 
toepassen van technieken.

Ook het geven van keuzemogelijkheden aan de cliënt is zeer 
belangrijk. Het symptoom is vaak de enige en beste oplossing 
die de cliënt heeft voor zijn probleem. We moeten kijken naar 
waarvoor het symptoom helpt en hoe de cliënt op andere 
manieren kan geholpen worden. Erkenning van het probleem en 
de last die eruit voortvloeit is uiteraard belangrijk. Zoem niet in 
op het probleemgedrag, wel op het gevoel en de last.

Het is niet noodzakelijk dat er een verband bestaat tussen 
probleem en oplossing. Ook zonder oorzaken te kennen en 
zonder uitgebreid te analyseren kunnen oplossingen mogelijk 
zijn. Bovendien is het bij personen met een verstandelijke 
beperking niet altijd mogelijk om de oorzaken van gedrag te 
achterhalen, wat allemaal een rol heeft gespeeld enz.

We focussen op het doel. Hoe zou de situatie eruit zien als het 
goed gaat? Wanneer zijn er momenten dat het wel goed gaat? 
We zoeken naar ‘uitzonderingen’ waarbij het probleem zich niet 
of minder voordoet. Wat speelde dan een rol?

We focussen niet op de beperking of ASS, maar op wat de cliënt 
wel kan. Wat zijn zijn sterktes en vaardigheden? Waar is hij goed 
in? We durven verwachtingen te uiten en geven hoop dat het 
beter kan gaan. Moedig je cliënt aan. Wat zijn hulpbronnen?  
Wie kan helpen? Iedereen heeft supporters nodig!
We praten over successen. Cliënten (en ook medewerkers) 
spreken veel over zaken waar ze last van hebben, zaken die 
storend zijn. Hierdoor krijgen ze aandacht van medecliënten, 
begeleiding, andere medewerkers, vrijwilligers... Deze aandacht 
is doorgaans nodig. Een groot nadeel is dat dit soort spreken 
(focus op probleem) een negatieve sfeer creëert van ‘zagen en 
klagen’. Zowel cliënten als begeleiding vertoeven dan in een 
negatieve sfeer. Het is belangrijk om meer aandacht te schenken 
aan successen en dit gedrag te beklemtonen.
We nodigen cliënten uit om te spreken over wat goed ging en 
geven complimenten over het gedrag van cliënten. 

We richten onze complimenten op wat iemand goed doet. 
Mogelijk zijn rechtstreekse complimenten bedreigend.  
Er bestaan ook onrechtstreekse manieren van complimenten 
geven. We kunnen bvb. vragen om te tonen hoe iemand iets op 
goede wijze volbracht, of om te vertellen hoe iemand iets heeft 
aangepakt.

Probleemgericht werken Oplossingsgericht werken
Focus op probleem Focus op gewenste situatie / doel

Analyse van probleem  
en hypothesevorming

Oproepen positieve kenmerken en 
hulpbronnen van cliënt en team

Geschiedenis probleem zoeken  
(oorzaak / schuldige)

Oproepen eerdere successen  
van cliënt en team

Vragen over het verleden Aanwenden suggesties cliënten  
en team

Voorspelling Actie ondernemen; uitdenken van 
stappen die moeten gebeuren

Moeiljke situaties komen voor, en die moeten we aanpakken. 
Een positive ingesteldheid, een goede communicatie en 
samenwerking is dan essentieel. Oplossingsgericht denken en 
handelen is een attitude waar iedereen wel bij vaart!

Uitbreiding in Vollezele! Welkom aan Sjoeke en Patéke
Dat wij in de Okkernoot grote dierenvrienden hebben en zijn is 
geen geheim, maar dat wij sinds 26 maart de trotse eigenaars en 
verzorgers zijn van deze twee geweldige vriendjes mogen wij nu 
met veel trots bekendmaken. 
We hebben voor onze twee dwergkonijntjes eerst een mooi 
verblijfje gekozen waar ze veel kunnen spelen, ruimte hebben, 
springen en knabbelen. We hebben hun natuurlijk na een zeer 

warm welkomstcomité de nodige rust gegeven zodat zij alles op 
hun manier konden ontdekken en verkennen. Maar na een dagje 
waren ze het al erg gewoon en huppelden ze met hartenlust 
rond in hun groot verblijf in Vollezele. Ze worden er graag 
vertroeteld en geknuffeld maar ook goed verzorgd. Inneke heeft 
zelfs Sjoeke al eens goed geborsteld en de nodige kusjes krijgt 
Patéke vooral van Anita. Peter gaat er ook eens zijn babbeltje 
tegen doen en ze houden onze bewoners ook eens gezelschap 
op de schommelbank. Maar zeker en vast brengen ze een groot 
knuffelgehalte in ieder van ons naar boven, ook is het leuk om er 
met de bewoners een momentje rustig bij te gaan zitten en ze te 
zien spelen.

Begeleiding Vollezele

Anita en Peter hebben zich ontpopt tot echte dierenverzorgers!
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Giften en legaten
Giften zijn een rechtstreekse bijdrage aan de uitbouw van onze 
werking en helpen mee het eigen aandeel in onze nieuwbouw te 
bekostigen. De Okkernoot reikt voor uw giften vanaf € 40 een  
fiscaal attest uit. Giften doet u door overschrijving op rekening 
BE53 0682 2552 7653 (BIC : GKCCBEBB) van Wonen en Werken 
voor personen met Autisme (WWA) met de vermelding “gift”.
Voor giften in 2018 krijgt u een fiscaal attest in februari 2019. 
Indien uw gegevens bij de bank niet uw volledige naam of adres 
bevatten, vul dit dan aan bij de mededeling. Het attest wordt 
steeds gemaakt op naam van degene die de overschrijving doet.
Een deel van je nalatenschap bestemmen voor De Okkernoot, 
kan voordelig zijn voor je wettelijke erfgenamen. Dit is zeker het 
geval als de verwantschapsgraad van je erfgenamen de  
eerste of tweede graad overstijgt. Meer info bij Pat Hamelrijck  
op pat@de-okkernoot.be of via onze website

Deze nieuwsbrief digitaal ?

Hebt u een e-mailadres, dan kunt u deze nieuwsbrief per  
e-mail ontvangen. U helpt er ons postzegels mee uit te sparen.
AANMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en  
de vermelding “nieuwsbrief graag per mail” naar  
info@de-okkernoot.be.  
Uw (post)adres helpt ons uw juiste gegevens te beheren.  
U ontvangt tot afmelding deze nieuwsbrief op uw e-mailadres. 
Uw e-mailadres blijft een communicatielijn tussen De Okker-
noot en uzelf; derden krijgen het niet te zien.
AFMELDEN : zend een mailtje met uw naam en adres en de  
vermelding “nieuwsbrief graag per gewone post”.

Reacties
Met uw reacties op deze nieuwsbrief, ideeën, vragen naar informatie, … 
kunt u terecht in De Okkernoot, Repingestraat 12, 1570 Vollezele,  
telefoon: 054 56 74 53, e-mail : info@de-okkernoot.be.
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, bent u verhuisd  
of is de bestemmeling overleden: meld dit a.u.b. op het hierboven  
genoemde telefoonnummer of e-mailadres.

Meer cliënten… meer vervoer en  
nood aan een nieuw busje

De Okkernoot zal via crowdfunding geld inzamelen voor een 
nieuw busje. Wilt u meer informatie, of wil u voor De Okkernoot 
een financiële gift schenken, dan kunt u contact opnemen met 
Pat Hamelrijck (pat@de-okkernoot.be).

En wat dacht u van Trooper?
Koopt u soms iets online? En kent u Trooper? Trooper biedt u de 
kans om kosteloos en zonder enige moeite bij te dragen aan  
De Okkernoot! Vele websites zoals Collect&Go, Bol.com, 
Booking.com, Coolblue e.a. schenken bij uw aankoop een 
deeltje aan De Okkernoot via dit platform. Hoe het werkt?  
Surf naar https://trooper.be/deokkernoot en selecteer de 
webshop waar u wenst een aankoop te doen. Op die manier 
wordt ons spaarpotje aangevuld en aan u kost het niets!

U kan ook de ‘Trooperbot’ installeren op uw browser, een 
handige reminder.
Uw privacy wordt uiteraard gerespecteerd, wij krijgen niets 
te zien van uw koopgedrag, enkel het bedrag dat naar ons 
spaarpotje gaat, komen wij te weten. Deel dit gerust met familie, 
vrienden, collega’s. Deel het bericht via onze facebookpagina. 
Ach ja… ook veel shopplezier natuurlijk!

Belangrijke belangeloze inzet

Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en hun 
belangeloze inzet vieren we jaarlijks met een etentje.  
Op 18 mei schoven onze vrijwilligers aan tafel en konden zij 
genieten van een heerlijke maaltijd. 
Heeft u interesse om aan te sluiten bij onze werking?  
Wilt u graag actviteiten mee begeleiden voor onze cliënten,  
onze cliënten vervoeren naar en van hun werk, een wekelijkse 
start-to-run sessie gedurende 10 weken begeleiden?  
Neem dan contact op met
=> Sofie (Okkernoot Vollezele): sofie@de-okkernoot.be
=> Riet (Okkernoot Denderwindeke): riet@de-okkernoot.be
=> Lia (Okkernoot Halle): lia@de-okkernoot.be

In het weekend van 24 en 25 augustus organiseren  
wij ons hoeverestaurant te Vollezele. 
U kunt er met vrienden en familie tafelen, bijpraten en genieten 
van heerlijke hapjes. Wij heten iedereen van harte welkom!
En heeft u een agenda van 2020? Noteer dan maar dat op 
zondag 9 februari ons pannenkoekenfeest plaatsvindt!

Wij willen graag contact met u houden!
Vanaf 25 mei 2018 werd de nieuwe wetgeving in verband met 
de bescherming en verwerking van persoonsgegevens van 
kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
of GDPR.
Vzw De Okkernoot hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens, daarom wensen we hieronder kort aan  
te geven welke gegevens we bewaren en met welke doeleinden.
De betreffende gegevens (naam, adres, e-mailadres en 
telefoonnummer) worden enkel en alleen gebruikt om u op  
de hoogte te houden van de werking en activiteiten van  
vzw De Okkernoot.

Indien u informatie wenst te blijven ontvangen,  
hoeft u hier niets voor te doen
Wens je je gegevens aan te passen, in te kijken of indien 
 je deze nieuwsbrief en verdere informatie betreffende  
VZW De Okkernoot niet langer wenst te ontvangen mag je 
dit te kennen geven door een e-mail te versturen naar  
info@de-okkernoot.be of een brief te schrijven aan 
 ‘administratie – Repingestraat 12, 1570 Vollezele’.


