
Feiten & cijfers 2021

In 2021 werden we nog verder uitgedaagd door  Corona …  
We werden dus nog creatiever en ondernemender! 

Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en netwerk maakten er samen 
een wijs jaar van. Hoe dat eruit zag, kan je hieronder zien.

vzw KOMPAS

AANBOD 

AANTAL 
CLIËNTEN 322 239 348 

Welke 
ondersteuning 
bieden we?

Hoeveel cliënten 
ondersteunen 
we?  

• Residentieel
• Studio
• Kortverblijf
• Zelfstandig wonen met 

begeleiding aan huis

Groep
• 95 residentieel 
• 36 kortverblijf

Individueel
• 184 via mobiele 

begeleiding
• 3 in aanleunwoning 
• 4 in studio’s

• Natuur
• Horeca & voeding
• Handwerk
• Handling & administratie
• Werken bij een 

externe werkgever

Groep
• 105 atelier
• 19 tuinonderhoud
• 52 horeca

Individueel
• 24 begeleid werken
• 39 activering

• Vrijetijdsactiviteiten
• Vakanties
• Begeleiding naar 

een hobby

Groep
• 126 deelnemers  

bij Op Schok
• 89 vakantiegangers  

bij Op Zwier
• 103 leerlingen via 

scholenspel

Individueel
• 30 trajecten 

vrijetijdscoaching

#WijsWonen
#WijsWerken #LeutigLeven

AANTAL MEDEWERKERS

200
PERSONEELSLEDEN

39
STAGIAIRS

122
VRIJWILLIGERS



• Leutig leren

• Handlingatelier De Fikserij

• 3e horecazaak Bar Baudelo ging na de 

lockdown ook echt van start

• Op zoek vriendschapsbureau

• Buurtwerking Onder de Toren op de site 

Moervaart

• Nieuwbouw administratie en onthaal op 

de site Omega

• Op Schok on tour creëerde een Corona 

aanbod op de woonsites

• 18.000 kg voedsel gered

• Zonnepanelen op 2 sites

•	 Gefilterd	kraantjeswater	=	 

120	plastiek	flessen	minder	per	week

• Scheiding afval- en regenwater

• Laureaat VOKA Charter Duurzaam 

Ondernemen

• Online Nieuwjaarsreceptie met optredens 
van Jef Neve en Uberdope

• Silent disco fuif van Op Schok
• Terugkomdag van Op Zwier in kleine groep
• Zomers tuinfeest

#leute

#NieMuusche

NIEUWE PROJECTEN #iets
nieuws

Ook in 2021 had Corona nog een grote impact. 
De normale werking bleef verstoord en er waren 
verschillende besmettingen bij cliënten en 
medewerkers … 
Maar we hebben ook veel geleerd! We startten 
succesvol een cohorte-afdeling op, we werden 
expert in online vergaderen en de medewerkers 
van Omega en Kompas werden echte collega’s.

“SPECIALS” 

WE DOEN HET NIET ALLEEN

FEESTEN

DUURZAME INITIATIEVEN

We werken 
samen met heel 
wat partners

#TuupeTegoaere 

 …  En dat allemaal dankzij de talenten 
van de cliënten.

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

294 producten 
verkocht via 

Wijs Gemaakt

12138 
dagschotels 
geserveerd

8 leerrijke 
workshops met 

Op Schok

3661 taartjes 
verkocht

380 liter 
appelsap 
geperst

9800 m² groen 
onderhouden

KOMPAS IS EEN VERGUNDE ZORGAANBIEDER VAPH
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INKOMSTEN

persoonsvolgend 
budget & subsidies

87,09 %

12,80 %

0,11 %
giften & 

sponsoring

verkoop (diensten,  
horeca, reizen, …)

Lkg kWh


