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SITUERING INSPECTIEBEZOEK

Dit inspectiebezoek vindt plaats in opvolging van de vaststellingen gedaan tijdens een inspectiebezoek 

op 7 november 2018 (verslag V-2018-KOJA-0069). De focus tijdens dit inspectiebezoek ligt uitsluitend op 

de eerdere vaststellingen.

LEESWIJZER

Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen

� Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene 

erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en 

begeleiding van personen met een handicap

� Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van 

multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap

� Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp

Vanaf 1/1/2019 verlopen onze inspecties en bijhorende inspectieverslagen conform de bepalingen uit 

het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en 

welzijnsbeleid (B.S. 21 februari 2018).

De niet naleving van de regelgeving door actoren in de zorg of zorggebruikers wordt gedefinieerd als 

een 'inbreuk', hieronder is ook te verstaan: tekort.

Onze opdracht

De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH) een objectief beeld te geven over de mate waarin de werking van de erkende 

en gesubsidieerde voorzieningen beantwoordt aan de regelgeving en bepalingen zoals hierboven 

aangegeven.

Het VAPH is bevoegd voor de erkenning en subsidiëring van deze voorzieningen. De finale beoordeling 

van het dossier komt dit agentschap toe. Zo kan het bijvoorbeeld over bijkomende stukken/gegevens uit 

het dossier beschikken die mogelijk een ander licht werpen op de vaststellingen van de inspecteur. Het 

VAPH kan aan de voorziening vragen binnen een te bepalen termijn de nodige maatregelen te nemen 

om aan de verplichtingen te voldoen zoals die decretaal en reglementair bepaald zijn (BVR van 4 februari 

2011, artikel 55 en volgende).

Een uitgebreide toelichting over de aanpak van Zorginspectie kunt u nalezen op www.zorginspectie.be. 

Alle verslagen van Zorginspectie worden overgemaakt aan het VAPH.

Wat komt u te weten in dit verslag?

Per bevraagd item wordt beschreven hoe de praktijk in elkaar zit zoals dit kan worden vastgesteld 

tijdens het inspectiebezoek. Niet alle elementen uit de regelgeving komen aan bod tijdens deze 

inspectie. Dit betekent niet dat aan deze elementen niet moet worden voldaan: ze komen ofwel aan bod 

bij een volgend inspectiebezoek of behoren tot de opdracht van het VAPH. 

Doorheen het verslag worden eventuele vastgestelde tekorten op regelgeving en aandachtspunten 

geformuleerd:

� Er wordt een tekort genoteerd indien de praktijk niet strookt met de regelgeving.

� Door middel van een aandachtspunt wordt uw aandacht gevraagd voor bijsturing van bepaalde 

elementen uit de werking van de voorziening, zonder dat er sprake is van een inbreuk op 

regelgeving. Zorginspectie vraag hiervoor aandacht in functie van een verbetering van de kwaliteit 

van zorg aan de gebruiker en de optimale werking van de voorziening.
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� Indien het gaat om specifieke gevallen waarover geen uitspraak kan worden gedaan op het 

moment van het inspectiebezoek zelf, wordt de kwalificatie "niet toetsbaar" gehanteerd. 

Indien een voorziening niet voldoet aan de vereisten voor een verantwoorde ondersteuning, kunnen 

deze tekorten aanleiding geven tot een opvolgingsinspectie. Een opsomming van dergelijke tekorten 

wordt gegeven in het besluit bij dit verslag.

Per module wordt onder de rubriek "samenvatting van de vaststellingen" weergegeven welke tekorten 

nieuw zijn, welke tekorten uit eerdere inspectiebezoeken werden weggewerkt, welke tekorten niet 

werden weggewerkt en desgevallend, welke tekorten niet werden gecontroleerd.
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UITBATINGSPLAATS EN DOELGROEP

Bron:

- rondgang

- gesproken met medewerkers

UITBATINGSPLAATS

Soort uitbatingsplaats

De organisatie biedt opvang en begeleiding aan:

Focus van de inspectie ligt op:

Grootte uitbatingsplaats

Bezochte entiteiten

DOELGROEP

Op de uitbatingsplaats worden gebruikers opgevangen met als hoofdhandicap:

De uitbatingsplaats wordt binnen de organisatie 'De Berkjes' genoemd.

- kinderen en jongeren, namelijk: 

- begeleiding

- dagopvang

- verblijf

- diagnostiek

- de opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren, meer bepaald:

Toelichting

De Berkjes had een oorspronkelijke erkenning als OBC.

Zowel de infrastructuur voor wonen als voor dagondersteuning werd bezocht.

Deze infrastructuur wordt binnen de organisatie 'De Berkjes' genoemd.

Er werd een bezoek gebracht aan volgende leefgroepen:

- Unit 2

Er zijn op deze uitbatingsplaats 6 leefgroepen binnen de woonondersteuning.

- gedrags- of emotionele stoornis

Toelichting

Het inspectiebezoek behelst uitsluitend de opvolging van een inbreuk vastgesteld tijdens een 

onaangekondigd inspectiebezoek op 7 november 2018 (inspectieverslag V-2018-KOJA-0069). Tijdens het 

inspectiebezoek wordt een kort bezoek ter plaatse gebracht om de aanpassingen in de 

afzonderingsruimte de visu vast te stellen.
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INFRASTRUCTUUR

Bron:

- rondgang

- gesproken met medewerkers

ALGEMENE VASTSTELLINGEN

De bezochte infrastructuur voldoet aan volgende punten:

Beschrijving van de bezochte infrastructuur (algemeen):

Niet behandeld tijdens dit inspectiebezoek.

Ja

Voor

verbetering 

vatbaar

Nee

De infrastructuur is voldoende ruim

De infrastructuur is voldoende aangepast aan de bewoners

De infrastructuur kan voldoende geventileerd worden

De temperatuur is aangepast

De infrastructuur is voldoende onderhouden

Toelichting

Er is een aanvang gemaakt met de werken die op termijn zullen leiden tot het vervangen van alle 

gebouwen op de site door nieuwbouw. Op het moment van dit inspectiebezoek is een aanvang gemaakt 

met het strippen en slopen van een eerste gebouw waar zicht vroeger de inkom en alle burelen 

bevonden. Administratieve lokalen bevinden zich in afwachting van de beëindiging der werken in een 

aantal wooncontainers in een uithoek van de site, vlakbij de voorlopige toegang tot de site (de oude 

toegang is afgesloten voor het publiek en enkel voor werfverkeer toegankelijk).

Zorginspectie stelt vast dat de nodige afsluitingen van de werfzone voorzien zijn.

De bezochte afzonderingsruimte(s):

* Niet relevant omwille van de aard van de handicap

knutselruimte Ja Nee NR *

bevindt zich op een plaats die vlot bereikbaar is

is zo uitgerust dat de gebruiker zich niet kan kwetsen

is gecapitonneerd

heeft daglicht

is zo uitgerust dat de gebruiker de mogelijkheid heeft om te 

communiceren

beschikt over rookdetectie

laat steeds toezicht van buitenaf toe

is gevrijwaard van inkijk van een toevallige voorbijganger

is uitgerust met een aan de gebruiker aangepaste tijdsaanduiding

beschikt over een toilet

Toelichting

Inspectieverslag De Berkjes

pagina 5 van 8



SANITAIR

Algemeen

AANDACHTSPUNTEN

De ruimte bevindt zich nog steeds op dezelfde plaats, een afzonderlijke ruimte naast het 

begeleidersbureau. Wel werden een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor volledig tegemoet 

gekomen wordt aan de opmerkingen geformuleerd tijdens het vorige inspectiebezoek:

-    rookdetectie voorzien

-    losliggende elementen (mat, zitzak) zijn veilig

-    elektriciteitskast afgesloten

-    raam aangebracht in deur aan buitenzijde verzekert 

     ook toezichtsmogelijkheid mocht er geen personeel in 

     het bureau aanwezig zijn.

-    blanco registratieformulieren in een afgesloten kastje

     vlakbij de toegang tot het lokaal.

INDIVIDUELE RUIMTES

Het kameraanbod

Het kameraanbod bestaat uit:

Grootte van de kamers

Toelichting

niet gewijzigd sinds vorige inspectiebezoek.

Beschrijving van de bezochte infrastructuur (sanitair):

niet bekeken tijdens dit inspectiebezoek

Beschikbaarheid van individueel sanitair

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN

Nieuwe tekorten

Er werden geen tekorten vastgesteld.

Weggewerkte tekorten

- De afzonderingsruimte is onvoldoende veilig (BVR van 04/02/2011, artikel 9, §4), namelijk: de 

gebruiker kan zich kwetsen aan de inrichting van de afzonderingsruimte.

- De afzonderingsruimte is onvoldoende veilig (BVR van 04/02/2011, artikel 9, §4), namelijk: er is 

geen rookdetectie.

- De afzonderingsruimte is onvoldoende veilig (BVR van 04/02/2011, artikel 9, §4), namelijk: 

toezicht van buitenaf is niet steeds gegarandeerd.

Er werden geen aandachtspunten geformuleerd.
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BIJKOMENDE VASTSTELLINGEN

Bron:

AANDACHTSPUNTEN

- gesproken met medewerkers

Tijdens het gesprek wordt de nakende overgang van deze werking (alle vroegere OBC's zouden per 1 

januari 2020 overgeheveld worden vanuit het VAPH naar de nieuwe "opgroeien" structuur) ter sprake 

gebracht:

Zowel binnen de directie als bij personeelsleden heerst ongerustheid over de mogelijke consequenties 

hiervan voor de jongeren die zij onder hun hoede hebben.  Wijzigende kwaliteitsnormen, 

personeelsomkadering en inspectiebevoegdheid worden tijdens dit gesprek expliciet vermeld.

Zorginspectie neemt nota van deze bezorgdheden, maar verwijst naar de functionele agentschappen 

voor meer concrete informatie.

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN

Nieuwe tekorten

Er werden geen tekorten vastgesteld.

Er werden geen aandachtspunten geformuleerd.
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BESLUIT

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN

Aantal

Nieuwe tekorten 0

Weggewerkte tekorten 3

Aandachtspunten 0

De inspecteur(s),

Koenraad Janssens
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