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1. Voorstelling  
 

AC ’t Lokaal is een activiteitencentrum gesteund vanuit OPVT Min en Beschut Wonen Min vzw.  Het is in het jaar 2000 opgericht met als doel 

cliënten vanuit deze 2 organisaties een zinvolle dagbesteding te geven.   

In de loop der jaren zijn we uitgegroeid naar een dagcentrum waar een brede waaier van activiteiten aangeboden worden, zowel individueel als in 

groep, waaruit de cliënten een keuze kunnen maken en hierin zoveel mogelijk in ondersteund en begeleid worden.  ’t Lokaal is hiermee ook geen 

eindpunt voor iedereen maar kan terug een begin zijn voor verdere werkervaringen. 

De werking van ’t Lokaal, die hieronder wordt toegelicht, is ontstaan uit een intense samenwerking tussen een team van orthopedagogen, 

ergotherapeuten, maar ook door overleg met de administratieve hulp, klusjesman, alsook met stagiaires. Ook de persoonlijkheden van alle 

verschillende collega’s en jarenlange tradities en ervaringen geven kleur aan de werking van AC ’t Lokaal. De visie wordt dan ook jaar na jaar meer 

uitgesproken en sterker onderbouwd, ook dankzij voortdurende vorming, bijscholing, reflectie en inzet van het gehele team. 

Op deze manier trachten we een zo goed mogelijke invulling te geven aan ons activiteitencentrum, waar cliënten vaak binnen een verplicht 

karakter over de vloer komen.  
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2. Visie 

Doel van de behandeling 

Een volwaardige participatie aan de maatschappij is het ultieme doel  bij het behandelen van forensische cliënten1, waarbij de mogelijkheid 

hebben tot het kunnen uitvoeren van betekenisvolle activiteiten een belangrijke voorwaarde is om deze re-integratie tot een goed einde te 

brengen. Bovendien kan het aangaan van betekenisvolle activiteiten antisociaal en crimineel gedrag verminderen2.  

Een verplicht forensisch zorg - en behandelprogramma evalueert voortdurend de hulpvraag van de cliënt maar heeft ook aandacht voor het 

managen van risico’s, zowel voor de persoon als voor zijn omgeving. De unieke uitdaging waar therapeuten werkend binnen dit domein mee 

geconfronteerd worden is bijgevolg tweezijdig. Men tracht enerzijds steeds cliënten te engageren in voor hen betekenisvolle activiteiten. 

Anderzijds, omwille van de complexe psychische problematiek en het immer aanwezige gevaar op risicogedrag is dit niet altijd mogelijk. Sommige 

activiteiten zijn te hoog gegrepen of zijn niet voldoende veilig om uit te voeren. Een behoorlijk niveau van flexibiliteit en creativiteit zijn aldus 

noodzakelijk om met de vaak beperkte middelen en mogelijkheden die er zijn toch volwaardig engagement mogelijk te maken3. 

De forensische cliënt 

De mens biedt door middel van handelingen een adaptieve respons aan de specifieke uitdagingen die de omgeving op dat moment biedt. Vanuit 

dit proces van zelforganisatie ontstaat een vaardigheid die de persoon in de toekomst kan gebruiken bij het aangaan van nieuwe, onbekende 

uitdagingen. Binnen de forensische doelgroep is deze adaptieve respons of strategie niet voldoende adequaat4, waarbij ongepast gedrag gesteld 

wordt dat zich kan vertalen in crimineel gedrag3. Er worden voor forensische cliënten verschillende risicofactoren beschreven die het bereiken of 

onderhouden van een verrijkt, actief en gebalanceerd handelen bemoeilijken, met een verminderd gevoel van welzijn en mogelijk herval in 

negatief gedrag tot gevolg. In het bijzonder zijn er tekorten in de sensorimotorische, cognitieve en/of psychosociale vaardigheden. Ook een 

tijdelijke of aanhoudende deprivatie van belangrijke activiteiten kan de participatie aan de gemeenschap bemoeilijken. Activiteiten die de 

                                                                 
1 Zorgnet Vlaanderen. (2012). Geen opsluiting maar sleutels tot re-integratie. 
2 Couldrick, L. (2003). So what is forensic occupational therapy?  
3 Cronin-Davis, J., Lang, A., & Molineux, M. (2004). Occupational Science: The Forensic Challenge. 
4 Yerxa, E. J. (2000). Confessions of an occupational therapist who became a detective. 
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innerlijke behoeftes van een individu niet weten te bevredigen kunnen een gevoel van machteloosheid, frustratie en een verlies van controle of 

vervreemding van de gemeenschap of van zichzelf tot gevolg hebben. Tot slot kan gesteld worden dat er bij de forensische cliënt vaak een 

verstoorde balans is tussen gewenste en actuele participatie.  

 

Ervaring van de dagbesteding 

De meerderheid van cliënten trachten zich in te zetten in positieve en betekenisvolle activiteiten5, wat voldoening geeft en de gezondheid 

bevordert6. Het engageren in activiteiten voorziet een individu van consistent gebruik van tijd, het brengt structuur, het stimuleert het 

ontwikkelen van vaardigheden, het gevoel van zelfwaarde en socialisatie5. Bovendien helpt het ook een identiteit en een actief handelend leven te 

creëren6. Wel moet de nuance gemaakt worden dat cliënten deelnemen aan activiteiten enkel en alleen om de tijd te doden of voorbij te laten 

gaan of enkel om te bewijzen aan autoriteiten, begeleiding en justitie hoe goed ze het doen7. Hun motivatie is omwille van het verplichte karakter, 

vaak een complex gegeven. 

Activiteiten worden als betekenisvol beschouwd wanneer men er therapeutisch voordeel uit kan halen, wanneer ze aansluiten op de interesses 

van de cliënten6  en wanneer ze de mogelijkheid bieden om sociale contacten te leggen, vaardigheden te ontwikkelen en om een verbinding te 

maken met de buitenwereld8. Cliënten worden graag meer betrokken in het nemen van beslissingen in hun zorgtraject9, en bovendien worden 

activiteiten die men uit eigen initiatief uitvoert als meer betekenisvol ervaren7. In het bijzonder wordt het bevorderen van zelfredzaamheid en 

rehabilitatie gericht op arbeid sterk gewaardeerd, wat voornamelijk kan verklaard worden door de normaliserende impact van arbeid op het leven 

van een forensische cliënt 10. Een werkomgeving biedt een context waarbinnen cliënten meer zelfvertrouwen, motivatie en een gevoel van 

voldoening vertonen11. Het spreekt voor zich dat ook de financiële vergoeding een sterke motivationele factor is. 

                                                                 
5 Lin, N., Kirsh, B., Polatajko, H., & Seto, M. (2009). The nature and meaning of occupational engagement for forensic clients living in the community. 
6 Craik, C., Bryant, W., Ryan, A., Barclay, S., Brooke, N., Mason, A., et al. (2010). A qualitative study of service user experiences of occupation in forensic mental health. 
7 Farnworth, L., Nikitin, L., & Fossey, E. (2004). Being in a secure forensic psychiatric unit: Every day is the same, killing time or making the most of it. 
8 Helbig, K., & McKay, E. (2003). An exploration of addictive behaviours from an occupational perspective. 
9 Clarke, C. (2002). Current and desired involvement of forensic mental health service users in decisions regadering their care. 
10 McQueen, J. (2011). Towards work in forensic mental health: national guidance for allied health professionals. 
11 Smith, A., Petty, M., Oughton, I., & Alexander, R. T. (2010). Establishing a work-based learning programme: vocational rehabilitation in a forensic learning disability setting. 
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Men moet zich er bewust van zijn dat er vaak een discrepantie bestaat tussen de cliënten hun perceptie van de uitvoering van activiteiten en 

tussen die van de begeleiding. Wat voor begeleiding betekenisvolle activiteiten zijn, worden door de cliënten mogelijk niet als dusdanig ervaren. 

Daarnaast kan ook de levensgeschiedenis, zeg maar de rugzak die elke cliënt met zich meedraagt, de algemene tevredenheid en de beleving van 

de dagbesteding in zowel de positieve alsook de negatieve zin kleuren12.  

  

3. Missie ’t LOKAAL: 3  pijlers 
 

 

Door middel van dialoog tussen deelnemer en begeleider komen we tot een zinvolle dagtaak, om zo (meer) 

zelfstandigheid op verschillende vlakken te bekomen. Door meer actieve participatie komen we tot resocialisatie en 

rehabilitatie dat streeft naar een zo best mogelijke re-integratie in de maatschappij. 

 

Vanuit deze beknopte theoretische visie trachten wij een antwoord te bieden via onze werking om te komen tot participatie aan de maatschappij. 

We kunnen dit binnen onze werking opdelen in drie pijlers: Zelfstandigheid, dialoog, en een gestructureerde zinvolle dagbesteding.  

 

Zelfstandigheid 

We streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van onze cliënten. Ze bepalen samen met de begeleiding de koers die ze willen nemen. 

Binnen de therapeutische relatie staan respect, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, verbinding, wederkerigheid, openheid en vertrouwen dan ook 

                                                                 
12 Lindstedt, H., Söderlund, A., Stålenheim, G., & Sjödén, P. (2004). Mentally disordered offenders' abilities in occupational performance and social participation. 
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centraal. Dit zijn voor ons de basisvoorwaarden om een veilige therapeutische relatie te bewerkstelligen. Een dergelijke relatie moet de kwaliteit 

van de hulpverlening waarborgen en kan machtsverhoudingen laten verdwijnen. We creëren een klimaat waarin leren met elkaar en leren van 

elkaar waargemaakt wordt. 

Om zelfstandigheid te bevorderen gaan we steeds uit van de krachten en beschermende factoren van onze cliënten, in plaats van de focus te 

leggen op de beperkingen. Dankzij dit proces van empowerment krijgen de cliënten greep op hun eigen situatie en hun eigen omgeving,  dit via het 

verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie13.  

 

Dialoog 

Vanuit gesprek, overleg en ontmoeting krijgt de gehele dagbesteding binnen ‘t Lokaal vorm. Deze dialoog gebeurt zowel met de cliënt, alsook met 

de omgeving. 

In het individueel werken met de cliënt is het in het bijzonder de taak van de hulpverlener om de handelingsidentiteit van zijn cliënt te bepalen. 

Wat doet hij graag/niet graag, hoe zag zijn dagbesteding er uit voorafgaand aan de opname en hoe ziet ze er momenteel uit, zijn enkele vragen 

waarop men een antwoord tracht te vinden. Ook waar de cliënt naartoe wil werken staat centraal. Een grondige activiteitenanalyse maakt ook 

deel uit van de behandeling, waarbij niet enkel naar de uitvoering maar ook naar de subjectieve ervaring van de uitvoering van activiteiten gepeild 

wordt. Ook de activiteiten die niet kunnen uitgevoerd worden mogen niet over het hoofd gezien worden, gezien dit heel wat frustraties met zich 

kan meebrengen die de ervaring van de gehele dagbesteding kunnen kleuren.  

Vervolgens is het vaak nodig om naast de cliënt ook zijn omgeving (begeleiding) te bevragen gezien de perceptie van de activiteiten vaak 

verschillend is. Dialoog met de instanties Beschut Wonen MIN en OPVT MIN zijn aldus essentieel. We trachten dit te bevorderen door regelmatig 

overleg te plegen met de betreffende mentoren, het hanteren van actieschema’s die beschikbaar zijn voor beide partijen, en via zorgtafel en 

zorgplanbesprekingen.  

Als voorbereiding op deze besprekingen, vullen onze cliënten onze ABC lijst in , al dan niet met hulp van de begeleiding.  Daarna worden de vragen 

besproken om zo individuele doelstellingen te bekomen op het gebied van autonomie, binding en competentie. 

                                                                 
13 Van Regenmortel, T. (2008). Zwanger van empowerment. 
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Naast dialoog met de andere organisaties binnen het circuit, wordt er vanuit het Lokaal hard gewerkt aan het uitbreiden van externe contacten, dit 

om verschillende redenen. Externe contacten verhogen kansen tot participatie, zorgen voor een afzet voor ons Soepfabriekske en creëren 

mogelijkheden voor het ontvangen van arbeidsmatige opdrachten. 

Zo werken wij samen met volgende organisaties: 

 Buurtcentrum Cortina 

 Buurthuis  De Buurt 

 District Hoboken 

 Buurthuis Costa Sint-Andries 

 Wijkcomité Willibrordus 

 Buurtsport Antwerpen 

 Psylos / Psylos Antwerpen 

 Troubleyn/Angelos 

 OKRA 

 DC Bilzenhof 

 PSC Open Huis 

 ATLAS en Inburgering Antwerpen 

 Wingerdbloei 

 

’t Soepfabriekske is binnen ’t Lokaal een zeer belangrijke activiteit, niet alleen omdat hierbij verschillende vaardigheden kunnen aangeleerd 

worden, maar ook omdat dit een belangrijke bron van inkomsten is. Meer en meer hebben we oog voor het kostenplaatje voor onze werking, en 

trachten we de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. 

 

 

Gestructureerde zinvolle dagbesteding 

We streven naar een verrijkt en gevarieerd therapeutisch aanbod opdat cliënten hun interesses kunnen aftasten en hier zo veel mogelijk 

(therapeutisch) voordeel kunnen uithalen. We trachten de controle van zijn behandeling deels bij de cliënt te leggen door verschillende soorten 

activiteiten aan te bieden en de keuzemogelijkheden te vergroten. Op deze manier willen we ook het verplichte aspect van de behandeling naar de 

achtergrond schuiven en het accent op “kunnen” en “mogen” leggen, eerder dan op het “moeten”.  
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Sinds 2016 werken we met een nieuwe methodiek, gebaseerd op de Zelfdeterminatietheorie (ZDT).  De ZDT beschouwt de bevrediging van de 

aangeboren psychologische basisbehoeften aan autonomie (‘autonomy’), verbondenheid (‘belongingness’) en competentie (‘competence’) als 

cruciale voedingsstoffen voor persoonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren (Deci & Ryan, 2000; Reeve, 2005). 14 Door in te spelen op deze 

behoeften en bij onze cliënten een behoefte-ondersteunende aanpak aan te houden, verhogen we de kans op algemene groei en ontwikkeling 

naar een meer autonoom gemotiveerde persoon. 

Deze theorie hebben we verwerkt in een ABC lijst15 (autonomie,binding,competentie) die we al dan niet samen met de cliënt bespreken om zo tot 

individuele doelstellingen te bekomen.  Op die manier proberen we bij onze cliënten een gedragsverandering te bekomen van ‘moetivatie’ naar ‘ 

motivatie’ of van ‘ moeten naar ‘willen’. 

In functie van de wensen en doelen van onze cliënten, gaan we op zoek naar activiteiten die op maat zijn, zodat de persoon voor hem 

betekenisvolle activiteiten kan uitvoeren die passen binnen het kader van risicomanagement vs. gepaste zorg, waarbij de hiervoor besproken 

risicofactoren zo goed mogelijk weggewerkt of gecompenseerd worden. Cliënten moeten zich vanuit het aanbod binnen en buiten de instelling 

kunnen ontplooien, waarbij ze zo zelfstandig mogelijk leren functioneren binnen de maatschappij, met oog op re-integratie en participatie.  

De kanttekening moet wel gemaakt worden, dat het in realiteit onmogelijk is om het aanbod volledig op maat af te stemmen voor elke cliënt. Vaak 

hebben activiteiten plaats in groep en moet er consensus gevonden worden over welke activiteiten binnen het aanbod verwerkt worden. Het 

uittekenen van de gehele werking is aldus een complexe taak. Er wordt voortdurend gezocht naar activiteiten die door de persoon zowel als de 

begeleiding als betekenisvol ervaren worden, waarbij elke cliënt een zo individueel en uniek mogelijk traject uitgestippeld krijgt. 

  

                                                                 
14   Anja Van den Broeck, Maarten Vansteenkiste, Hans De Witte, Willy Lens en Maarten Andriessen (2009 ) 
De ZelfdeterminatieTheorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer 
 
 
15 Zie bijlage 
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4. CIJFERS 2017 
 

 

 

 

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus
Septemb

er
Oktober

Novembe
r

Decembe
r

Totaal deelnemers 30,40 30,71 31,84 30,60 32,70 31,14 28,38 25,93 29,51 28,08 28,94 27,23

Aantal namen 54 55 56 52 53 51 48 52 49 48 54 48

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Gemiddeld aanwezig per maand t.o. aantal 2017

Jaargemiddelde 2017 
= 52 personen

Aantal namen 2017 = 
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

2017 37,1 16,2 29,7 33,0 20,5

2016 37,8 18,3 30,6 38,0 25,8

gemiddeld aantal aanwezig per dag 2017
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5. % bezetting per afdeling 
 

Wij bieden binnen ons activiteitencentrum een waaier van activiteiten waarin elke deelnemer inspraak heeft in zijn eigen activiteitenplanning.  

Wekelijks komen dezelfde activiteiten aan bod om een duidelijke structuur te geven aan onze cliënten.  Al verschillende jaren zijn onze activiteiten 

opgesplitst binnen 5 afdelingen: arbeidszorg, vorming, sport, kunstatelier en ontspanning.  Elk jaar is het een uitdaging om hier nieuwe projecten 

en activiteiten in aan te bieden.  

  
 

Vorming
17%

Sport
24%

Ontspanning
15%

Kunstatelier
23%

Arbeidszorg
21%

Totaal  2017
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 Arbeidszorg 

 

 

poetsen
1%

bakatelier
1%

arbeidstrajectbegeleiding
2%

klusjesdienst 6%

opdrachten buitenaf
26%

't Soepfabriekske
64%
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 Kunstatelier 

 

  

kaarsenatelier
15%

groep kunstatelier
9%

indiv kunstatelier
32%

schildersatelier
13%

houtatelier
2%

tekenen & grafiek 13%

3D atelier
16%
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  Vorming 

 
 

actualiteit
13%

bib

computer

deelnemersraad
3%

fietsatelier
4%

huishoudelijke taken
12%

koken
13%

muziek/taal
0,26%

redactie
3%

tuin

vorming
0,36%
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  Sport 

 

 

 

darts
5%

yoga
0,16%

zaalsport
11%

fietsen
1%

sport met externen
14%

kubb 1%

zwemmen
14%

fitness
24%

wandelen
30%
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 Ontspanning 

 

 
   

film
5%

sjoelen
30%

vrije keuzenamiddag
25%

feest 1%

uitstap buiten
4%

markt
35%
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6. Contactgegevens 
 

Activiteitencentrum ’t Lokaal 

Pastorijstraat 37 

2060 Antwerpen 

0491/563990 

lokaal@beschutwonenmin.be 

 

Verantwoordelijke  Rudy Wouters 

Coördinator  Leen Bulteel 

 

Begeleiders Stijn Machiels 

 Leen Bulteel 

 Hanne Allaerts 

 Jinse Vervoort 

 Steffie Loos  

 Tine Mortelmans 
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