4 Werking in cijfers
Door onze dagelijkse zorg voor personen met autisme en door het gezin ook op
cijfermatig vlak op te volgen, zijn we in staat om gerichter te evalueren, bij te
sturen en de bakens uit te zetten voor de toekomst van Tanderuis.

ERKENNING EN PRESTATIES
Tanderuis vzw wordt erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In 2018
bedroeg de erkenning van Tanderuis 2592,32 personeelspunten. We zijn voornamelijk actief binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (2552 punten), in mindere
mate binnen de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
(20 punten) en als vergunde zorgaanbieder voor volwassen personen met autisme met een persoonsvolgend
budget (20,02 punten in 2018). In 2019 stapten we ook in
in 3 regionale intersectorale RTH-projecten: RTJ De Tafels (regio Meetjesland en Deinze), Krachtgericht Waas
& Dender (regio Waasland) en Samen 1 Plan Gent (regio
Gent). Tanderuis vzw wil op die manier zijn autismespecifieke kennis sectoroverschrijdend delen enerzijds en
zich zelf laten inspireren door innovatieve intersectorale
begeleidingsmodules anderzijds.

Personen met een autismespectrumstoornis hebben volgens de regelgeving RTH recht op 8 personeelspunten
per jaar. Binnen Tanderuis vzw kunnen ze dit inzetten
voor de vijf RTH-zorgfuncties zoals beschreven in het
BVR (Besluit Vlaamse Regering) RTH: mobiele begeleiding, ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, dagopvang en verblijf. Nieuw in ons aanbod is de Globale
Individuele Ondersteuning (GIO), waarin autismespecifieke ondersteuning en begeleiding geboden wordt aan
kinderdagverblijven en kleuterscholen. Tot slot willen wij
ook onder de vorm van outreach onze handicapspecifieke
kennis delen met andere organisaties en zo bijdragen tot
een meer inclusieve en autismevriendelijke samenleving.

Gepresteerde personeelspunten (2018)
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Bekijken we de spreiding van de begeleidingen over onze
werkingen heen dan merken we dat 75,13% zich binnen de
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thuisbegeleiding situeert, 22,56% binnen overbruggingshulp en 2,30% binnen outreach.

Regionale spreiding prestaties (2018)
Tanderuis is een provinciale dienst.
We bieden begeleiding en overbruggingshulp in elke eerstelijnszone van
Oost-Vlaanderen.

N-O-Waasland
aantal: 96
totaal: 1022

Oost-Meetjesland
aantal: 83
totaal: 903

Gent

aantal: 209
totaal: 2235

Scheldekracht
aantal: 209
totaal: 2235

West-Meetjesland
aantal: 53
totaal: 574

Z-W-Waasland
aantal: 137
totaal: 1410

Dender

aantal: 104
totaal: 1168

Schelde en Leie
aantal: 58
totaal: 534

Vlaamse Ardennen

Aalst

aantal: 92
totaal: 925

aantal: 109
totaal: 1216

Dender-Zuid
Panacea

aantal: 57
totaal: 764

aantal: 38
totaal: 467

Legende
aantal: aantal gezinnen/cliënten in begeleiding
totaal: totaal aantal begeleidingen
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Personen in begeleiding
We zien het aantal gezinnen in begeleiding opnieuw toenemen. Dit is
te wijten aan het feit dat Tanderuis
de laatste jaren zeer sterk inzet op
het aanbieden van overbruggingshulp tijdens de wachttijd. Hoewel de
wachtlijstproblematiek nog steeds
structureel aanwezig is, werden de
wachttijden korter ten opzichte van
vorige jaren. Om de wachtlijst beheersbaar te houden worden nog
steeds specifieke maatregelen genomen op vlak van instroom (begrensde aanmeldingsquota m.u.v.
vroegbegeleiding) en uitstroom (begeleidingstrajecten van maximum 2
jaar). Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
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Overbruggingshulp (2018)
Onze overbruggingshulp spreidt zich uit
over het contactpersoonschap en onze
specifieke werkingsaspecten.
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