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‘Bewoners vzw De Meander kunnen nu ook ‘computeren’
Een volledig op maat ontworpen softwareprogramma, dat helemaal tegemoet komt aan de
computerwensen van personen met een mentale-motorische handicap! Het is een van de
sociale technische innovaties die vandaag in Brussel de Cera Award kregen van Vlaams
Minister voor Welzijn Jo Vandeurzen. Cera Award, een initiatief van Cera en RVO-Society,
laat studenten met een technisch-wetenschappelijke opleiding kiezen voor concrete
opdrachten in de socialprofitsector. Voor meer technische innovatie in de sector maar ook
omdat de studenten er zelf beter van worden! De uitreiking van de Cera Award kaderde in
een inspiratie-event van Verso rond sociale innovatie.

Talent met engagement
Een sociale context is voor een technisch profiel niet zo voor de hand liggend. De high-tech
infrastructuur ontbreekt er, of het jargon dat de ‘techneuten’ goed begrijpen, klinkt hier als
Chinees. Maar er zijn wel de mensen die de uitdaging des te groter maken. Want zij bekijken
de dingen vanuit een heel andere invalshoek en weten heel goed wat precies nodig is voor
hun behoevende doelgroep. De student wordt zo verplicht verder te kijken dan zijn neus lang
is. Het is een aanslag op zijn vermogen tot communiceren, een uitdaging tot niet opgeven
maar doorgaan, tot sociale aanleg en engagement. Om juist die oplossing te vinden die
anders is, maar noodzakelijk en gewenst! Cera Award is een stimulans en een beloning voor
studenten, met dat ietsje meer.
“Wij willen ook computeren”
Onder de laureaten Cera Award 2010 was ook Dries Banken, student toegepaste informatica
aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Dries koos niet voor de klassieke bedrijfsstage, maar
wel voor vzw De Meander in Dilsen-Stokkem, waar zo’n 130 personen met een matig of
ernstig mentale of mentaal-motorische handicap opvang krijgen. Dries: “Veel bewoners van
De Meander kunnen niet lezen, noch schrijven, en dus ook niet ‘computeren’, omdat ze niet
over de motorische capaciteiten beschikken om met de muis en met het toetsenbord te
werken. Wel, dat obstakel heb ik weggenomen. Aan de hand van o.a. beta-symbolen, heb ik
een programma ontwikkeld dat het ‘touchscreen’ gebruikt om hen met de computer te laten
werken. Ik kreeg van de eerste dag heel veel verantwoordelijkheid. Iedereen rekende op mij.
Ik mocht alle problemen oplossen, ging naar alle vergaderingen, moest goed luisteren naar
de bewoners en hun logopedisten, en het project moest na drie maanden wel af zijn he! Maar
vooral, ik heb met eigen ogen gezien hoe gelukkig die mannen zijn als ze zelf kunnen
‘computeren’ en zelf iets bereikt hebben! Daarvoor heb ik het gedaan!”
”1 plus 1 is soms 3”

Om meer studenten te inspireren tot “sociaal ingenieur”, organiseerden Cera en RVO-Society
voor de tweede maal de “senior Cera Award”. Het publiek kon stemmen op Frank
Allemeersch, Ann Heylighen, Hubert Froyen of Wim Dehaene, allen ingenieurs met een
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pertinente inzet voor de socialprofitsector en een rotsvast geloof in een interdisciplinaire
aanpak in technisch onderwijs. Wim Dehaene haalde het met 728 van de 2022 stemmen die
werden uitgebracht. Wim is prof aan de K.U.Leuven en ijvert voor een teamgericht leerproces
in engineering en relevant gebruik van techniek en wetenschap. “De enige manier om van
een plus een drie te maken, is mensen uit alle disciplines te laten samenwerken. Dat soort
wiskunde is onze enige kans om de actuele problemen i.v.m energie, milieu,
gezondheidszorg, … aan te pakken”, aldus Wim.
Voor meer informatie over het project ”Wij willen computeren in vzw De Meander”: Bekijk
de projectfiche.
Overzicht alle winnaars Cera Award 2010: www.cera-award.be bij ‘sociale innovatie’, 2010
Cera: Stéphanie De Smet, 0473 76 54 21 stephanie.desmet@cera.be
RVO-Society: Sofie Stoop 0479 41 76 61, sofie@rvo-society.be (coördinator Cera Award)
Verso: Tobias Lancsweert, 0498 62 27 31, tobias.lancsweert@verso-net.be
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