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Vanaf 1 januari 2022 gaat Rotonde vzw fuseren met OLO vzw. Dat is groot nieuws. Op 13
november stuurden Rotonde en OLO dan ook onderstaand persbericht uit, waarin algemeen directeurs Jean-Pierre Van Baelen (OLO) en Eric Avonts (Rotonde) de toekomstige
fusie verder toelichten. Verschillende kranten hebben het bericht sindsdien opgepikt.

OLO vzw en ROTONDE vzw uit
Brasschaat gaan fusie aan vanaf
1 januari 2022
Tekst: Eric Avonts (Rotonde vzw) en
Jean-Pierre Van Baelen (OLO vzw)
Foto: Jan Brys

Zorgorganisaties OLO vzw en Rotonde
vzw uit Brasschaat zullen vanaf 1 januari
2022 fuseren tot een nieuwe vzw: ‘OLORotonde’. Een logische samensmelting:
beide voorzieningen bieden begeleiding
aan voor mensen met een beperking en
ze werkten als ‘bijna-buren’ al een tijd
succesvol samen in een gemeenschappelijk onthaalteam, dat mensen met een
ondersteuningsvraag wegwijs maakt in
de hulpverlening.
Een nog intensere samenwerking
in de vorm van een fusie was dus een
logische stap, bevestigen algemeen
directeurs Jean-Pierre Van Baelen (OLO)
en Eric Avonts (Rotonde): “Door deze
fusie kunnen we onze krachten optimaal bundelen en worden we samen
een nog sterkere zorgverstrekker. Dat is
zowel voor onze cliënten als voor onze
medewerkers een mooi toekomstperspectief in een veranderend zorglandschap. We werken ook vanuit een heel
gelijklopende visie, dezelfde waarden
en normen. Een absolute voorwaarde.”

Laat ons even focussen op de
redenen tot samenwerking…
“Allereerst is er de gemeenschappelijke overtuiging dat we samen sterker
staan in het Vlaams welzijnslandschap,
waar de Vlaamse overheid - geconfronteerd met steeds groter wordende
maatschappelijke behoeften - moet
besparen om opnieuw te kunnen
investeren in bijkomende plaatsen of
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budgetten. Wij vinden de besparingen
niet leuk, maar wij gaan niet bij de pakken blijven zitten. Wij willen ook zelf onze
verantwoordelijkheid opnemen en een
bijdrage leveren aan het oplossen van
de wachtlijsten in de zorg.”, verduidelijken Van Baelen en Avonts. “Er wordt van
zorgvoorzieningen (terecht) ook steeds
meer ondernemerschap gevraagd, met
nog meer zorg op maat, flexibiliteit en
vraagsturing. Uiteraard staan we hier
sterker in als eengemaakte organisatie,
dan beiden apart.”
Daarnaast hebben beide organisaties
ook nog hun eigen beweegredenen tot
fusie. Voor Rotonde betekent samenwerking ook meer werkzekerheid,
bevestigt Dirk de Kort, voorzitter van
de Raad van Bestuur van Rotonde: “Wij
begeleiden één specifieke doelgroep:
volwassenen met een beperking. Dat
maakt Rotonde voor subsidiëring
kwetsbaarder dan OLO, dat ook kinderen en jongeren begeleidt, onderwijs en
inclusieve kinderopvang aanbiedt. Deze

fusie betekent meer stabiliteit en zekerheid voor onze Rotondemedewerkers
én nog meer mogelijkheden voor onze
cliënten.”
Benny Van der Linden, voorzitter van
de Raad van Bestuur van OLO beaamt
de voordelen van samenwerken: “Door
de fusie met Rotonde zullen we nog
meer kunnen investeren in innovatie
(ook van onze infrastructuur) en in
samenwerking met lokale en andere
overheden en de academische wereld.
En uiteraard zullen we samen meer
kunnen doen voor onze cliënten. Samen
is ons aanbod ruimer, hebben we meer
plaatsen en kunnen we sneller op hulpvragen inspelen.”
De fusie zal niet tot banenverlies leiden, bevestigen beide organisaties nog.
Bij OLO vzw werken er bijna 700 medewerkers, bij Rotonde zo’n 280. Door
de fusie wordt OLO-Rotonde met zo’n
1000 medewerkers een zeer belangrijke
werkgever in de regio.
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Kennismaking met OLO vzw
Zoals je kan lezen in de perstekst op pagina 14, zal Rotonde op 1 januari 2022
fuseren met OLO vzw. Maar wat doet OLO vzw en welke doelgroepen kunnen
er terecht?
OLO vzw is een sociale onderneming met een waaier aan dienst- en
hulpverlening en activiteiten in diverse
welzijnssectoren. OLO is actief in heel
de provincie Antwerpen binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid
en gezin.
De vzw biedt buitengewoon onderwijs aan 230 kinderen. Ze organiseert
inclusieve kinderopvang in 7 inclusieve
kinderdagverblijven, in 6 locaties voor
buitenschoolse opvang en ook zomeropvang voor kinderen van medewerkers
én kinderen met een beperking. Verder
geeft OLO ondersteuning en begeleiding aan 1557 kinderen, jongeren en
hun gezinnen, met zeer uiteenlopende
noden, van weinig intensief aan huis, tot
zeer intensief residentieel.
OLO begeleidt ook 1138 volwassenen met een beperking, via mobiele

ondersteuning, dagbesteding of residentieel verblijf.
Samen met alle cliënten, streeft
OLO naar meer levenskwaliteit op alle
domeinen. De vraag van de cliënt stuurt
het handelen. In hun jaarverslag 2019
schrijven ze: “We willen dat cliënten zich
kunnen ontplooien en greep hebben op
hun situatie. We werken aan een inclusieve samenleving, waarin ook mensen
met een beperking of sociaal kwetsbaren, vanzelfsprekend een volwaardig
burger kunnen zijn en actief deelnemen
aan het maatschappelijk leven.”
OLO zet in op vernieuwing en samenwerking. De organisatie is erkend
en gesubsidieerd door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap, het Agentschap Opgroeien en
het Departement Onderwijs en Vorming.

OLO biedt zorg en ondersteuning aan
heel diverse groepen:
• Baby’s en peuters in kinderdagverblijven
• Kinderen in de buitenschoolse
opvang
• Kinderen in het buitengewoon
onderwijs (type BA, type 3 en type 9)
• Kinderen en jongeren met een
(vermoeden van) een beperking,
een gedrags- en/of emotionele
stoornis, een ontwikkelingsstoornis (zoals ASS) en leerstoornissen,
al dan niet in combinatie met een
normale begaafdheid of een lichte
tot matige verstandelijke beperking
• Volwassenen met een gedrags- en/
of emotionele stoornis, een ontwikkelingsstoornis (zoals ASS), een
motorische beperking, een zintuiglijke beperking, een meervoudige
beperking, een niet-aangeboren
hersenletsel, al dan niet in combinatie met een normale begaafdheid
of een lichte tot matige verstandelijke beperking of volwassenen
met vragen rond psychosociale
problemen
• Gezinnen met opvoedingsvragen
of met zorgbehoeften die zich in
crisissituaties bevinden

Rotonde kijkt uit naar deze
fusie en is ervan overtuigd dat
er heel wat expertise en kennis
gedeeld zal kunnen worden.
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