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Agenda

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE
• Overzicht van de belangrijkste thema’s en beslissingen van de raad van 

bestuur
• Financieel verslag over 2018
• Zorginspectie, overzicht van klachten, signalen van tevredenheid of 

ontevredenheid, rapporten zorginspectie
• Advies van gebruikers i.v.m.:

• Wijzigingen IDO, collectieve rechten en plichten
• Actualiteit
• Rapportering verschillende overlegplatformen

DEEL 2
• Strategisch beleidsplan



Aanwezigen

• Er waren 36 aanwezigen
• 7 volwassenenzorg Het anker
• 12 volwassenenzorg Spermalie
• 2 MFC Het Anker
• 7 MFC Spermalie
• 8 medewerkers

• 14 personen hebben zich verontschuldigd



Collectief overleg 
(vroeger gebruikersraad)



7 collectieve overlegorganen

• Minderjarigenzorg MFC Spermalie 
• Volwassenenzorg FAM Spermalie 
• Minderjarigenzorg MFC Het Anker AUTI
• Minderjarigenzorg MFC Het Anker GES
• Netwerkadviesraad Volwassenen Het Anker 
• GEBRUIKERSraad Volwassenenzorg Het Anker
• Collectief overleg WOTC De Berkjes



Officiële opdracht collectief overleg

• Verplicht voorafgaandelijk overleg bij wijzigingen aan 
• het Charter Collectieve rechten en plichten, 
• de algemene woon- en leefsituatie, 
• het concept van het begeleidingscentrum.

• Het collectief overleg kan advies vragen of uitbrengen over alles i.v.m. de relatie 
begeleidingscentrum - gebruikers.

• Het BC  verstrekt informatie omtrent beslissingen die de gebruikers als groep 
aanbelangen, met inbegrip van informatie over de jaarrekeningen.

• Het collectief overleg heeft het recht gehoord te worden door de directie omtrent elk 
onderwerp waarover het een standpunt wenst mee te delen. 
De directie is verplicht het collectief overleg een antwoord te geven. De 
beslissingsbevoegdheid ligt bij de directie.

• Signalen van (on)tevredenheid die leden opvangen melden



De opdracht is evenzeer

• Een toetssteen zijn voor de organisatie omtrent beleidsontwikkeling
• Vandaag uiterst belangrijk gezien de ingrijpende zorgvernieuwing

• Een reflectiegroep
• Het begeleidingscentrum wil zich verder ontwikkelen in dialoog met gebruikers



Opvolging alg. gebruikersraad 2018

• Vragen i.v.m. continuïteit en vervanging bij ziekte van een medewerker (2018): de mogelijkheden 
zijn daar beperkt, er wordt momenteel niet gekozen voor een reserveploeg of vlinders. Er is wel 
een werkgroep die het beleid i.v.m. ziekte van medewerkers verder bekijkt. Ook overuren (die 
vaak te maken hebben met ziekte) komt op de agenda)

• Vraag om omgaan met schade aan gsm, kleding, apparatuur van kinderen en jongeren: is nog niet 
opgenomen - nog eens te bekijken

• Hoe kunnen we aan ouders duidelijker communiceren dat ze opmerkingen kunnen signaleren aan 
het collectief overleg (wie zijn contactpersonen, …)?



1. Thema’s uit de raad van bestuur

Marjan Tyberghein, 
zus van een gebruiker 
bestuurder vzw met aandachtsdomein gebruikersbelangen
vertegenwoordiger van de gebruikersraden in de raad van bestuur



Raad van bestuur algemeen

• Nieuwe structuur Kadedirectie.
• directie begeleidingscentrum, directie onderwijs, directie 

revalidatie- en hoorcentrum, directie ondersteunende diensten
• Herschikking ondersteunende diensten in bredere 

samenwerkingsverbanden

• Nieuwe website en restyling van de logo’s
• Nieuwe VZW-wetgeving
• Beleidsplan 2020-2025



Raad van bestuur 
thema's i.v.m. begeleidingscentrum in 
werkjaar 2018-19

• Persoonsvolgende financiering minderjarigen 2020
• Niet op dezelfde manier als de volwassenen

• Persoonsvolgende financiering meerderjarigen
• Correctiefase 2

• OBC De berkjes vanaf 2020 financiering Agentschap Opgroeien
• Samenwerking multifunctionele zorgsite met het WZC St.-Jozef 

Oostkamp

• Infrastructuur: 
• Investeringen nieuwbouw Schrijfbaar, De Berkjes, Klavervier
• Onbenut patrimonium



Raad van bestuur
i.v.m. de scholen

• Opstart De Polder september 2019
• Ondersteuningsnetwerken

• Wijzigende samenwerking zorg-onderwijs
• meer externe leerlingen
• inschrijvingsdecreet scholen



bespreking/vragen/ toelichting raad van 
bestuur 

• Jongerenwelzijn en Kind en Gezin vormt nu samen Agentschap Opgroeien. 
OBC De Berkjes wordt vanaf 2020 door Agentschap Opgroeien en niet langer door het VAPH gefinancierd. 

• Vraag bij herstructurering directie: 
Wat is de taakinhoud van directie ondersteunende diensten?
Antw.: Administratie, economaat, Hoteldienst, technische dienst, ICT, boekhouding, personeelsdienst.

• Vraag: Wat is de bedoeling van de samenwerking met het woonzorgcentrum? 
Antw.: Ouder wordende bewoners die meer zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen in de nabije 
omgeving van de volwassenenwerking van het begeleidingscentrum ouderenzorg krijgen met ondersteuning 
vanuit De Kade.   Tegelijk kan men ook faciliteiten van het woonzorgcentrum gebruiken,
Of ouder wordende ouders die wensen in de nabijheid van hun kind te komen wonen.
Samenwerking zal ten vroegste in 2025 starten.
’t Veldzicht (dagcentrum Brugge) is ook betrokken partner.



2. Financieel Verslag 2018



Verwachte daling financieel resultaat 2018 (reeds 
gemeld okt 2018)

• We kunnen in 2018 in het MFC nog max 3% punten omzetten i.p.v. 5%, 
• Vanaf sept 2018 zijn ingezette personeelsmiddelen met 1% verhoogd 

(effect van 0,33 % op 2018, volle effect 2019)  

• in de volwassenenzorg kunnen we nog ongeveer evenveel omzetten
• Investeringen nemen toe

• De jaarrekeningen 2018 van Begeleidingscentrum Spermalie, 
Begeleidingscentrum Het Anker en OBC De Berkjes werden aan de hand van een 
vergelijking van de resultatenrekening van 2016, 2017 en 2018 toegelicht in de 
vergadering
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Belangrijk bij het financieel resultaat

• Waarom is er nu reeds enkele jaren een goed resultaat?
• Subsidiëring via beheersovereenkomsten en personeelspunten
• In de volwassenenzorg kunnen we hetzelfde zorgvolume aanhouden,
• 3 tot 5 % van de personeelspunten omgezet in €.

• Blijft dit aanhouden?
• Er is sedert sept 2018 1% personeel meer ingezet, volle effect pas in 2019

• De overheid grijpt straks in de volwassenenzorg:
• bijstelling van budgetten met verwachte grote impact in Het Anker (-25%)
• Organisatiegebonden kosten verminderen met ca 6%, dit betekent lineair 5% minder 

middelen in de volwassenenzorg (dwz straks besparen)
• PVF minderjarigen komt er ook aan

• Het investeringsprogramma is opgestart

• Bestemming resultaat?
• Op korte termijn: nieuwbouw Schrijfbaar, bouw Klavervier, renovatie blok 4 Spermalie, 

dringende aanpassingen Het Anker
• Op langere termijn: masterplan (ca 35 mio komende 10 jaar), nieuw bouwen paviljoenen Het 

Anker, uitbreiden Wit Huis, ..
• Sociaal passief
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PROJECT INVESTERING
SUBSIDIE / 

RECUPERATIE EIGEN MIDDELEN/KREDIET

De Berkjes Nieuwbouw OBC (gestart) 8,200,000 4,200,000 4,000,000

Het Anker
Renovatie paviljoenen en stapsteen
(ramen, isolatie, …) (afgewerkt) 620,000 - 620,000

Aankoop terrein Schrijfbaar (gerealiseerd) 245,000 - 245,000
Nieuwbouw Schrijfbaar (dossier opgestart, 
realisatie 2021) 2,000,000 infrastructuurforfait 2,000,000
Nieuwbouw paviljoenen 
(in voorbereiding) ------- ca 50% ------

Spermalie Renovatie Blok 4 (fase 1 afgewerkt) 600,000 - 600,000

Renovatie De Polder (afgewerkt) 500,000 - 500,000

Nieuwbouw Klavervier fase 1 (lopend) 3,250,000
infrastructuurforfait

verkoop 600,000 2,550,000
Nieuwbouw Klavervier fase 2 & 3
(dossier gestart, realisatie 2021) 2,300,000 infrastructuurforfait 2,300,000
Wooncontainers Loppem (lopend) 180,000 - 180,000
Nieuwbouw Loppem (in voorbereiding) ------ infrastructuurforfait ------
Duurzame investeringen (isolatie …) 100,000 - (Jaarlijks 100,000) 

TOTAAL 13,095,000

Recente, lopende en opgestarte 
investeringen 



Recuperatie investeringen 
volwassenenzorg via VIPA

maandelijks

Huidige basiswoonkost aangerekend aan gebruiker voor wonen en 
dagbesteding

500 - 600 €

Ca 2/3 woonkost is gebouwenkost 333 - 400 €

De reële gebouwenkost per woonentiteit 800 - 1000 €

De VIPA tussenkomst infrastructuurforfait 250 - 400 €

Verschil Ca 200 €



Bespreking financieel resultaat

• De nieuwbouw in Snellegem kan pas gestart worden als er een subsidiebelofte is van VIPA. 
Start bouw ten vroegste in het voorjaar van 2021

• Vraag: Worden alle personeelsmiddelen eerlijk verdeeld in de zorg? De zorg wordt zwaarder, 
het personeel zit soms op hun tandvlees, een bezorgdheid.
Antwoord directie: In de volwassenenzorg wordt het personeel ingezet volgens de ingezette 
budgetten van de bewoners. In De Vlier is de personeelsomkadering iets verminderd omdat  
er meer middelen ingezet waren dan de som van het ingezet budget van de bewoners.

• Vraag: Heeft de PVF grote problemen opgeleverd voor het begeleidingscentrum?
Antwoord van de directie: De start van de PVF heeft tot nu toe financieel geen grote gevolgen 
gehad. Op sommige plaatsen zal voelbaar zijn dat we met minder middelen moeten werken.  
In Het Anker werd er al geanticipeerd op de verwachte 25 procent vermindering van budget 
die er aankomt,  Hierdoor is re reeds een gedeeltelijke aanpassing van de personeelsmiddelen 
gebeurd.



Bespreking financieel resultaat

• Het bouwen van aangepaste huisvesting is heel duur omwille van de vele  
aanpassingen die nodig zijn en tal van technische vereisten i.v.m. isolatie, 
oproepsystemen, toegankelijkheid, brandveiligheid, ….

• De gebruikers geven aan voldoende en transparant geïnformeerd te zijn 
over de wijze waarop de personeelspunten ingezet worden en een saldo 
omgezet wordt in financiële middelen.  
Ze zijn ook geïnformeerd over de investeringen die lopen.
Het collectief overleg keurt dit beleid goed en geeft aan dat dit kan 
verdergezet worden



3. Zorginspectie / Signalen Van Tevredenheid 
of ontevredenheid / klachten



Opmerkingen van zorginspectie:

6 inspecties:

• Het Anker: thema-inspectie vrijheidsbeperkende 
beschermingsmaatregelen in het Vlot (zie aparte dia)

• De Berkjes: + onaangekondigde inspectie + opvolgingsinspectie 
handelingsplan 
(handelingsplan is intussen uitgewerkt conform de regelgeving) 

• Spermalie: thema-inspectie situaties grensoverschrijdend gedrag in 
Iris, Spermalie en De Vlier  (geen tekorten, wel vraag om een visie te 
ontwikkelen i.v.m. intimiteit van en tussen bewoners)



Opmerkingen en aanpassingen inspectie 
vrijheidsbeperkende beschermingsmaatregelen

• Onderscheid in onze procedure toevoegen tussen
• Vrijheidsbeperkende maatregelen
• vrijheidsberovende maatregelen

• Toevoegen wanneer vrijheidsberovende maatregelen mogen toegepast worden
• Structurele vrijheidsberovende maatregelen in individueel handelingsplan opnemen (‘t 

Vlot)
• Registratie bij vrijheidsberovende maatregelen verfijnen
• Werken met meer uitgewerkte signaleringsplannen:
• Specifieker omschrijven wanneer medicatie kan toegediend worden
• Inrichting afzonderingsruimtes ‘t Vlot en De Berkjes

Aan alle opmerkingen is inmiddels gevolg gegeven – opvolgingsinspectie 4 november 
2019



Signalen van (on)tevredenheid

Ontevredenheid:
• Technisch:

• wifi op kamers functioneert soms niet goed
• bereikbaarheid begeleiding op sommige locaties verminderd sinds invoering GSM

• Aanbod:
• vermindering in zorgaanbod bij overgang van MFC naar volwassenenzorg;

• Medisch:
• samenwerking tussen artsen
• medicatiefouten, te weinig informatie over medicatie

Tevredenheid:
• veel tevredenheidssignalen rond zorg Polder en begeleid werk



Klachten

2 formele klachten.

• een technisch mankement in een badkamer waardoor te heet water werd te 
weinig opvolgevolgd naar de gebruiker toe (Spermalie MFC)

• opvolging van medicatie bij een gebruiker (Spermalie MFC)



Bespreking Inspecties, klachten en signalen

• Vraag: Worden klachten het best op papier gezet voor een betere opvolging?
Antw.: opmerkingen over iets dat niet in orde is kunnen aan medewerkers gesignaleerd 
worden met de bedoeling dat  de opmerking wordt opgevolgd.  De medewerker moet dit 
doorgeven als een signaal van ontevredenheid en er moet een antwoord komen.
Indien er geen gevolg gegeven wordt, dan kan de gebruiker een formele klacht indienen 
zoals beschreven in de collectieve rechten en plichten.

• Vraag: in één van de bijhuizen Spermalie was het vrij koud deze week.  Ook de begeleiding 
vond dat.  Kan het dat de verwarming nog niet aan staat?
Antw.: De verwarming in  de bijhuizen van Spermalie wordt vanuit Brugge geregeld en 
staat nu al aan. Als het te koud is moet het personeel de technische dienst verwittigen.

• Vraag: hoe wordt omgegaan met hitte? Nemen jullie maatregelen?
Airco’s komen er niet, er wordt wel in zonnewering geïnvesteerd en afspraken gemaakt 
rond het ventileren.



Bespreking Inspecties, klachten en signalen

• Vraag: Bij fractionering door de apotheker (verpakte medicatie per gebruiker) gebeurt het sporadisch dat er 
iets misloopt. 
Afspraak: als er een medicatiefout gebeurt, moet dit gemeld worden aan de medische dienst 
(minderjarigenzorg) of aan de begeleidende arts (volwassenenzorg). Ouders worden ook steeds op de 
hoogte gebracht.
Als ouder vinden we het belangrijk dat er over de fouten eerlijk wordt gecommuniceerd.

• Vraag i.v.m. medicatie: Hoe probeert de voorziening medicatiefouten te voorkomen?
Antw.: Bij een medicatie fout wordt gekeken waar de fout ligt en hoe we het kunnen in de toekomst kunnen 
voorkomen.

• Vraag i.v.m. voorkomen medicatiefouten: doet men appèl op de bewoner om zijn medicatie te controleren? 
Sommige bewoners kunnen dit, andere niet. 
Indien de begeleider medicatie toedient moet de begeleider controleren.  Sommige bewoners kunnen 
signaleren dat er iets niet klopt,
Er zijn bewoners die zelf verantwoordelijk zijn om hun medicatie te nemen



Bespreking Inspecties, klachten en signalen

• Cyberpesten, incidenten met impact, wat zijn de afspraken?
De persoon die in het incident betrokken is, wordt aangesproken en begeleid. 

• Soms zijn jongeren meer van op afstand betrokken maar heeft het gebeuren ook een impact op hen. Worden 
zij dan voldoende aangesproken of begeleid met respect voor de privacy van de ander? Kan je er als ouder 
op rekenen dat je kind de nodige aandacht krijgt wanneer hij van op afstand betrokken is bij een incident?
De huidige procedure focust vooral op de direct betrokkenen, minder op wie getuige was van een 
incident. Bij zeer ernstige incidenten worden ouders van getuigen geïnformeerd. We begrijpen dat ouders 
soms meer info wensen, zeker bij kinderen en jongeren die minder vlot communiceren.
Dit is echter een dunne lijn tussen communicatie en privacy 

• Een ouder geeft aan dat weten dat er iets gebeurd is vaak al voldoende is. Veel details zijn niet nodig

Wanneer wat en naar wie gecommuniceerd moet worden bij incidenten is een punt dat bet opgevolgd 
wordt in een volgend collectief overleg en in de verschillende overlegplatformen



4. Wijzigingen 
individuele dienstverleningsovereenkomst 
collectieve rechten en plichten



Wijzigingen in collectieve rechten en 
plichten

2018 2019
2.2 waarden

We willen in een authentieke relatie vertrouwen opbouwen. Zo garanderen 
wij de nodige zorg en ondersteuning voor iedereen: persoon met een 
beperking, context en medewerker.

We willen vertrouwen opbouwen in een authentieke relatie. Daarbij hebben we oog 
voor de nodige zorg en ondersteuning voor de persoon met een beperking, zijn 
context en onze medewerkers.

2.3 Doelstellingen strategie

Vzw De Kade stelt zich hiertoe op als een permanent lerend netwerk Vzw De Kade stelt zich hiertoe op als een permanent lerend, zichzelf evaluerend en 
evoluerend en groeiend netwerk

Vzw De Kade stelt zich hiertoe op als een permanent lerend netwerk Vzw De Kade stelt zich hiertoe op als een permanent lerend, zichzelf evaluerend en 
evoluerend en groeiend netwerk

Een soepel dialoog gestuurd aanbod een flexibele en dialoog gestuurde ondersteuning; 

De organisatie verwacht van medewerkers

 een (pro)actieve ondersteuning door de hiërarchische lijn en staffuncties  een actieve ondersteuning van medewerkers door de leidinggevenden;

De organisatie verwacht van gebruikers

 bereidheid om samen met de organisatie, in dialoog, een
gemeenschappelijk traject te starten, met:

 bereidheid om in dialoog met het begeleidingsteam een gedeelde ondersteuning
te ontwikkelen met:



Wijzigingen in collectieve rechten en 
plichten

2018 2019
3. ONDERSTEUNINGSAANBOD BEGELEIDINGSCENTRUM SPERMALIE - HET 

ANKER 

Thuisbegeleiding Mobiele begeleiding

Persoonsvolgende financiering
woonondersteuning, dagondersteuning, en individuele begeleiding

Vergunde zorgaanbieder woonondersteuning, dagondersteuning, Individuele 
psychosociale begeleiding, Individuele praktische hulp, globale individuele 
ondersteuning en oproepbare permanentie



Wijzigingen in collectieve rechten en 
plichten

2018 2019
5. WEDERZIJDSE COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

5.2 Dossier

- Het begeleidingscentrum verzamelt, bewaart en gebruikt de gegevens van zijn 
gebruikers conform de geldende privacywetgeving en uitsluitend voor doelen die aan 
de ondersteuning verbonden zijn.

 De gebruiker heeft het recht volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd 
te worden omtrent alle aangelegenheden i.v.m. zijn opvang, behandeling 
en begeleiding die hem rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen, met 
inbegrip van informatie omtrent zijn psycho-medisch, pedagogisch en 
sociaal dossier.

 De gebruiker heeft het recht volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd te worden 
omtrent alle aangelegenheden i.v.m. zijn opvang, behandeling en begeleiding die 
hem rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen.

De belangrijke betrokken derde van de persoon met een handicap heeft een 
informatierecht en hoorrecht over de individuele 
dienstverleningsovereenkomst en het individueel handelingsplan. De vergunde 
zorgaanbieder voldoet aan die rechten op verzoek van de belangrijke 
betrokken derde en na akkoord van de budgethouder.

- (geschrapt)

5.6 Afspraken m.b.t. schaderegeling

Samenvatting schade-regelingsdocument toegevoegd



Wijzigingen in collectieve rechten en 
plichten

2018 2019

7.3 Eenzijdige opzegging (zie voorstel 20191018 voorstel wijziging CRP eenzijdige 
opzegging )

9 KLACHTENPROCEDURE
Adres interne klachtencommissie: Spermalie en Het Anker afzonderlijk Adres interne klachtencommissie:

Potterierei 42, 8000 Brugge
Bijlage Vrijheidsbeperkende beschermingsmaatregelen

- Toepassingsgronden zijn toegevoegd:
Afzondering en fixatie zijn vrijheidsberovende beschermingsmaatregelen en worden 
uitsluitend  toegepast wanneer het gedrag van een gebruiker een gevaar inhoudt voor 
de eigen fysieke integriteit of deze van andere gebruikers of personeelsleden of 
wanneer de gebruiker materiaal vernielt

https://vzwdekade.sharepoint.com/sites/COG/COGAlgemeen/werkjaar%202019-20/20191018%20voorstel%20wijziging%20CRP%20eenzijdige%20opzegging.docx?web=1


Bespreking en opmerkingen 

• De gebruikers stemmen in met de voorgestelde wijzigingen 
• I.v.m. de toevoeging i.v.m. eenzijdig ontslag zijn is men akkoord mits 

rekening gehouden wordt met enkele opmerkingen 
Na overleg wordt beslist om 

• Het woord “onder meer” in de toevoeging weg te laten
• Expliciet te verwijzen naar een procedure grensoverschrijdend gedrag om de 

ernstgraad van dreiging of gevaar te bepalen – het mag geen beslissing van1 
persoon zijn

• Zeker het luik over inspanning om een passende crisisopvang te zoeken te 
behouden.  Gebruikers vinden dit heel belangrijk

• De goedgekeurde aanpassingen gaan in op 1 januari 2020.  
De wijzigingen worden gecommuniceerd aan de gebruikers



5. Actualiteit



Actualiteit: stand van zaken invoering PVF

• Woon- en leefkosten moeten preciezer uitgewerkt zijn tegen 1/1/2021
• Betaalbaarheid bij beperkt inkomen (<1100€/maand)
• Belangrijk gegeven is gebouwensubsidiëring VIPA

• Correctiefase 2 PVF volwassenen (communicatie 15 oktober)
• Wat

• Fase 1: bijstellen van budgetten in slecht omkaderde voorzieningen
• Fase 2: 

Overheid past methodiek budgetbepaling aan o.w.v. budgettaire redenen
Herverdeling persoonsvolgend budgetten over voorzieningen heen

• Gevolgen: voor Spermalie beperkt, voor Het Anker verwachting dat 
aanpassingen werking nodig zullen zijn

• Invoering PVF minderjarigen
• Huidige planning is start midden 2020 – dit is vrij onrealistisch, we verwachten 

dat er nog uitstel komt



Actualiteit: stand van zaken invoering PVF

• Toelichting ter plaatse i.v.m. tijdspad correctiefase 2
• We bekijken heel snel het zorgaanbod voor de budgethouders die op 

1 januari moeten overstappen naar RTH.
• Tegen eind december zal het BC iedereen informeren of de correctie 

invloed heeft op de wijze waarop het zorgaanbod zal uitgevoerd 
worden.  Daarbij zal de gebruiker steeds evenveel dagen of uren 
begeleiding krijgen, de wijze waarop dit gebeurt kan veranderen

• Voor eind april 2020 zullen er geen wijzigingen gebeuren in de wijze 
waarop de zorg geboden wordt
Het BC engageert zich om tegen eind april duidelijk te zijn welke 
aanpassingen in het zorgaanbod al dan niet zullen gebeuren.  



Actualiteit binnen het begeleidingscentrum

• RTH: er werd een beperkte uitbreiding bekomen, het MFC vroeg ook 
om een stukje apaciteit van het MFC om te zetten in RTH capaciteit. 
Hiervoor is er een gunstig advies maar nog geen goedkeuring

• Samenwerking zorg – onderwijs onder druk (PVF, externaat, 
inschrijvingsdecreet)



6. RAPPORTERING UIT OVERLEGPLATFORMEN



Volwassenenzorg VZA Spermalie

• Algemeen
• Leidinggevende teams – veranderingen artsen
• Transitiefase 2 – wijze van registreren prestaties
• Bouwplannen
• Privacy en GDPR

• Oostkamp
• Tevredenheidsbevraging van de bewoners in Oostkamp
• Vormingsplan
• Delen van fietsen
• Snoezelproject
• Info omtrent bewindvoering-kostenstaat
• Info van ‘netwerk’ omtrent de was

• Loppem:
• Communicatie met gebruikers (meer info over wie werkt in het Wit Huis) 
• Planning aanwezigheid van bewoners
• Vraag om notaris Dirk Smet uit te nodigen: erfenis
• Bezorgdheid over de kleinschaligheid van het project n.a.v. 4 nieuwe bewoners
• Medicatieprocedure en Griepvaccin



Netwerkadviesraad VZA Het Anker 

• Transitiefase 2: bezorgdheid voor effect van toch vrij grote budgetdaling
• Woon- en leefkosten: bezorgdheid over betaalbaarheid voor gebruikers 

met inkomen < 1000 € indien gewaarborgd persoonlijk inkomen wegvalt 
(woonkost ca 500 €, leefkost 13 € per dag) 

• Bouwproject Schrijfbaar
• Gesloten periodes dagcentrum Schrijfbaar
• Vrijetijdsproject (ism Autistem) & bijstelling afspraken 

vrijwilligersvergoeding
• Beisbroekloop



Overlegplatform MFC Spermalie

• Voor MFC Spermalie (1 overkoepelend Collectief overleg)
• Evaluatie overlegmomenten
• PVF
• Beleidsplan 2020-2025
• Signalen (on)tevredenheid
• Online veiligheid

• Daarnaast verschillende overlegmomenten binnen eenheden



Overlegplatform MFC auti Het Anker

• Organisatie onthaaldag eind zomervakantie
• Vraag naar meer opvangmogelijkheid in kleine vakanties
• Evaluatie algemeen collectief overleg. -> Info soms minder interessant (vb. 

financiële situatie).
• bij iedere bijeenkomst : stand van zaken gegeven rond PVF.
• bedenkingen t.a.v. de werking in Stapsteen.
• Bespreking en verduidelijking van visie en procedure bij ‘wegloopgedrag’ 

van een kind/jongere.
• Vraag naar betere communicatie naar bij bijv. personeelswissel bij ziekte.
• info rond ‘wereld autisme dag’, beleidsplan van De Kade, online – veiligheid 

bij sociale media, opstart Gaandeweg



Overlegplatform MFC GES Het Anker

• Signalen van tevreden en ontevredenheid
• Info over facturatie
• Info over ondersteuningsnetwerk ter vervanging van GON
• Beleidswijzigingen binnen de afdeling 

(weekend en vakantiewerking, samenwerking met De Berkjes)
• Werking: budgetten vakantiewerking, zorgboerderij
• Opvolging zorginspectie i.v.m. vrijheidsbeperkende maatregelen



Overlegplatform MFC/OBC De Berkjes

• Opvolging zorginspectie ivm vrijheidsbeperkende maatregelen
• Nieuwbouw => informeren rond verhuis naar containers, wijzigingen rond parking en 

toegang domein, veiligheid van kinderen tijdens de bouwwerken
• Overheveling OBC van VAPH naar agentschap Opgroeien



6. Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan legt doelstellingen en acties vast voor de 
komende 5 jaar.  Er zijn 8 belangrijke thema’s
1. zorg die bijdraagt tot levenskwaliteit
2. continuïteit in de werking
3. Verbindende diensten in De Kade verder uitbouwen
4. Tevreden, gedreven en competente medewerkers
5. Inspelen op het veranderende zorg- en onderwijslandschap
6. Een positief financieel resultaat dat investeringsruimte geeft
7. Aantrekkelijke infrastructuur die bijdraagt tot (levens-)kwaliteit
8. De bedrijfsvoering duurzamer maken 



6. Bespreking strategisch beleidsplan

• Algemeen
• Mooie oefening, een waardevol document met mooie intenties.
• Er zijn geen fundamentele opmerkingen
• De stellingen zijn zeer bruikbaar materiaal om ook in de diverse overlegplatformen hierover 

in gesprek te gaan

• Bespreking van stellingen in kleine groepen,  Enkele punten die aan bod kwamen
• met externe dienstverleners (voor bijv. poetsen, maaltijden, … ) werken is op sommige 

plaatsen mogelijk en wenselijk, maar sommige gebruikers zullen dit moeilijker aankunnen
• Communicatie tussen teams en ouders is erg belangrijk en kan op sommige punten beter,  

soms weet men onvoldoende van elkaar af
• Het is erg belangrijk dat fouten en tekorten steeds gecommuniceerd worden aan ouders.  

Zaken verbergen beschadigt het vertrouwen,
• Moeite met het steeds groter gewicht van budget, efficiëntie, … kwaliteit van even moet het 

criterium zijn
• Ouders vinden vakantiewerking voor minderjarigen zeer ondersteunend, 

bij meer regie in handen van de gebruiker zal de vraag naar vakantiewerking vermoedelijk 
toenemen



7. Varia

Naar aanleiding van het beleidsplan zijn er vragen over het Leerlingenvervoer: 
• er wordt gesproken over optimalisatie maar het vervoer is er voor sommige leerlingen op 

achteruitgegaan. 
Vier uur per dag op de bus voor 15 km heen en terug. 
Wettelijk gezien mogen kinderen maar drie uur per dag op een bus zitten. Deze situatie is 
onaanvaardbaar. 
Ouders mogen hiervoor met de ombudsdienst contact opnemen en deze klachten signaleren. De 
media aanspreken?
Welke verantwoordelijkheid kan De Lijn opnemen? Kleinere bussen?

• Zijn er alternatieven mogelijk waardoor er minder kinderen met het busvervoer mee moeten? 
Een combinatie met het openbaar vervoer en daar begeleiding op inzetten.

• Kunnen we carpoolen met enkele ouders die in dezelfde regio wonen?
Voorstel: een stuurgroep met ouders en school oprichten om er samen over na te denken? 

Dit wordt overgebracht aan de schooldirectie die het leerlingenvervoer organiseert
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