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EN VERSLAG BESPREKING



Agenda

• Collectief overleg

• Overzicht van de belangrijkste thema’s en beslissingen van de raad van bestuur

• Financieel verslag over 2019 en over 2020

• Zorginspectie, overzicht van klachten, signalen van 
tevredenheid of ontevredenheid, rapporten zorginspectie

• Advies van gebruikers i.v.m. wijzigingen in de individuele, collectieve rechten en 
plichten

• Rapportering verschillende overlegplatformen

• Resultaat bevraging communicatie

• Beleid i.v.m. gebouwen

• Actualiteit



Aanwezigen

• Werden via algemene mail uitgenodigd voor dit overleg: alle 
ouders/gebruikers/wettelijk vertegenwoordigers van MFC, VZA, 
en RTH dagopvang (niet de gebruikers RTH thuisbegeleiding)

• Werden ook uitgenodigd door gezinsbegeleider: gebruikers die 
voorbije jaar actief participeerden aan één van de platformen



Aanwezigen minderjarigenzorg

Spermalie ASS

• Evelyne Demunster

• Cathy Billiet

• Evelyne Vanpoucke

• Nic Wernier

ASS Het Anker

• Leen Roose

• Nadine Bourgeois

• Stephanie Dufour

• Stijn Verburgh

• An Van landeghem

• Annelies Ongenae

• Sophie Van Parijs

• Sofie Floryn

Spermalie Sensorisch

• Marieke Ramandt

• Nancy Deroeck

• Joyce Degraed

OBC De Berkjes

• Dhr & Mevr Cogen



Aanwezigen volwassenenzorg

Spermalie

• Louis Sanders

• Martine Martens

• Patricia Louwage

• Marieke Fenaux

• Françoise d’Ydewalle

• Lieve Baert

• Linda Wayaert

• Toon Van Acker

• Paul Matthijs

• Sophie Ghillebert

• An Morleon

• Luk Penninck

Het Anker

• Jeroen Huysseune

• Birgit Riské

• Det Tacq

• Patrick Gheysen

• Eric Van Cauwenberghe

• Linda Devoldere



Geen gegevens

• Veerle Salden en Raoul

• Philippe Bouckenooghe

• Jan Nottebaere



Verontschuldigd

• Bart De Rynck
• Anne-Marie Carlier (SP volw)
• May en Jos de Vos (SP volw)
• Rita Vermaercke (SP volw)
• Marc Saveyn (SP volw)
• Linda Devoldere (SP volw)
• Chantal Vandenstorme (volw SP) 
• Hilde De Bruyne (volw SP)
• Nancy De Roeck (Sp mija) - ontving geen vergaderlink
• Filip Camerlynck (gezinsbeg. ASS HA)



DE TEKST IN ROOD ZIJN OPMERKINGEN, 
VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE VERGADERING



COLLECTIEF OVERLEG
(VROEGER GEBRUIKERSRAAD)



6 collectieve overlegorganen

• Minderjarigenzorg sensorisch MFC Spermalie  (nieuw), coach Hans 
Lewille

• Minderjarigenzorg AUTI MFC Spermalie (nieuw), coach Ann De Cock
• Volwassenenzorg VZA Spermalie , voorzitter Lieve Baert 
• Minderjarigenzorg MFC Het Anker AUTI , contact Filip Camerlynck
• Collectief Overleg VZA Het Anker, contact Lieve Vanhooren
• GEBRUIKERSraad VZA Het Anker , contact Stephanie Van Asten

• Volgende units hebben momenteel geen eigen platform
• OBC De Berkjes  (agentschap Opgroeien – geen collectief overleg voorzien)
• Minderjarigenzorg GES MFC Het Anker



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

• Opmerking vanuit collectief overleg volwassenen Spermalie
Ook contact tussen ouders of met ouders zonder directie iets bespreken moet mogelijk 
zijn, ouders in CO zijn aanspreekpunt, kwaliteitsmonitor

• Huishoudelijk reglement is aan herwerking toe

• FOVIG (Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor instellingen voor personen met een handicap) 

kreeg opdracht van het VAPH om collectief overleg te ondersteunen



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

• Overstap OBC van VAPH naar agentschap Opgroeien (1/1/20), met impact voor financiering en 
bijdrage ouders

• Toenemend aantal leerlingen in de school die geen gebruik maken van MFC – hoe een betaalbare 
opvang voorzien –vrijwaren middelen MFC naar MFC gebruikers gaan (niet vanzelfsprekend)

• Enkele personen lieten hun nalatenschap aan de organisatie (samen ca 350,000€)

• Sponsoring met fiscaal attest enkel nog mogelijk via rekening Koning Boudewijn Stichting

• Covid crisis vanaf maart 2020 centraal

• Hoorcentrum (Hoorexpert De Kade) uit de vzw gelicht wegens BTW plicht

• Nieuwe directies: 
Hans Buyle (Basisschool Het Anker)/ Bert De Keyzer (kadedir. ondersteunende diensten)

• Plaatsgebrek en masterplan

• Organisatie ondersteunende diensten



Raad van bestuur
thema's i.v.m. begeleidingscentrum
• Verschillende projecten i.v.m. gebouwen

• Nieuwbouw in uitvoering: De Berkjes, Klavervier

• Nieuwbouw in voorbereiding: Schrijfbaar, Wit Huis, WZC St Jozef

• Verkoop deel gronden Polderstraat aan Stad Brugge, Verkoop kasteel les Fayards

• Aankoop perceel grond Azaleastraat

• Huur Rustenburg (leefgroepen en indiv. kamers voor 20 bewoners) (2020)

• Huur slaapaccommodatie De Polder (ca 25 kamers) (2020)

• Masterplan Beisbroekdreef (Het Anker), De Polder, Spermalie

• Opvolging persoonsvolgende financiering (PVF)

• Minderjarigen wordt niet meer op korte termijn verwacht, wel toename PAB

• Volwassenenzorg: correctiefase 2 begrensd tot -15%, wel serieuze daling in ondersteunende diensten (bijna ¼ van 
organisatiegebonden bespaard)

• Volwassenenzorg: coachingstraject flankerend aan de 2° correctiefase op de persoonsvolgende budgetten

• Project rond hulpmiddelen i.s.m. erfgoedcel Brugge als deel van Triënnale (april-juni 21)

• Goedkeuring woon- en leefkosten 

• (meer dan) volle bezetting van scholen en begeleidingscentrum

• Participatie aan nieuwe netwerken die kaderen in de herinrichting van zorg (Eerstelijnszone, 1gezin – 1 plan, …)



Raad van bestuur
i.v.m. de scholen

• Impact verwachte wijzigingen inschrijvingsdecreet kan leiden tot 
minder overlap school-MFC

• Vormen van een scholengemeenschap De Veerplank BuBao De 
Kade, BuBaO Dominiek Savio, BubaO Zonnehart, basisschool in 
Kortemark

• Toenemend aantal leerlingen STOS en Autisme, lijkt voor STOS in 
21 wat gestabiliseerd



Bespreking/vragen/ toelichting 
raad van bestuur



FINANCIEEL VERSLAG 2019 & 2020





Evolutie resultaat Spermalie
• Het resultaat van BC Spermalie is verhoudingsgewijs veel zwakker dan 

dat van Het Anker - verklaring

• Bijdrage A

• Duurdere bedrijfsvoering door vele aanpassingen die nodig zijn

• Het resultaat van BC Spermalie is laag in 2020

• Een afrekening dagprijs 2018 is verrekend in 2020. 170.000 € moest terugbetaald 
worden aan het VAPH, dit betekent dat het echte resultaat 2018 170.000 € lager is 
en 2020 eigenlijk 170.000 hoger.

• Minder persoonlijke bijdragen dan normaal, deels gecompenseerd door VAPH.

• COVID maakt alles moeilijk interpreteerbaar omdat er veel eenmalige effecten zijn 
in beide richtingen.

• Het resultaat van BC Spermalie daalt sedert 2018

• Meer personeel ingezet omdat we de resultaten 2017 en daarvoor hoog achtten en 
er grote nood aan meer personeel was.

• Investeringen lopen en afschrijvingen nemen toe.

• Een aantal financiële effecten (rente, belegging, …).



Evolutie resultaat Het Anker en 
De Berkjes

• Het Anker: resultaat is vrij hoog

• Dit mag iets verminderen

• We zetten meer personeel in, in principe moet dit tot wat daling 
leiden

• Investeringen komen nu pas op gang

• De Berkjes: resultaat 2020 is uitzonderlijk hoog

• Nieuw financieringssysteem is vrij royaal, 
maar nog niet optimaal benut 
(budget steeg meer dan 500.000 €, maar ook een aantal kosten)

• Geen investeringen meer, straks heel wat af te betalen

• Boekhoudkundige meerwaarde kasteel bij verkoop 135.000 €

• Een aantal personeelsleden in COVID niet vervangen, eenmalige 
niet-uitgave van 125.000 €



Evolutie bestemde fondsen



Grote lopende investeringen (O)BC

Uitgevoerd/lopend in 2019, 2020, 2021 of voorzien 2022 Investering De Kade

Nieuwbouw OBC De Berkjes (4,5 mio subsidie) 4.000.000

Aanpassing gebouwen MFC De Polder 370.000

Renovaties Campus Spermalie (Blok 4 en 3) 630.000

Klavervier 8.000.000

Tuinkamers Loppem 250.000

Tuinkamers Pastorie (2022) 350.000

Schrijfbaar (2022) 2.800.000

Totaal 16.500.000



Bespreking financieel resultaat

- Wat zijn tuinkamers? 

o Door de nood aan huisvesting bij de volwassenen werden tijdelijk prefab kamers (containers) in de tuin geplaats, in afwachting van 
nieuwbouw

o Wordt door gebruikers als heel positief ervaren

- Zijn alles subsidies die door de overheid werden voorzien tgv de Covid crisis al in orde gebracht?

o Alle mogelijke aanvragen werden ingediend

o De meeste compensaties zijn reeds uitbetaald, maar nog niet alles

o Wat reeds uitbetaald werd is ingeschreven in het resultaat, een deel nog niet. Dit zal nog een geringe impact hebben op het resultaat 
Spermalie 2021

- Is er een spaarpotje van 18 miljoen euro, waarvan er al 16 miljoen werd gepland voor toekomstige investeringen?

o Klopt. Die 16 miljoen worden echter afgeschreven op lange termijn waardoor de impact op de cijfers gespreid wordt

- In welke mate heeft het M-decreet impact gehad op de financiering?

o Er is weinig impact op financieel vlak 

o Sommige types binnen buitengewoon onderwijs  hebben een grotere impact hebben ervaren van het M-decreet (basisaanbod)

o In de Kade is het aantal kinderen en jongreren met ASS (type 9) behoorlijk toegenomen. Of dit een gevolg is van M-decreet, dan wel 
van de Covid crisis is niet duidelijk

o Naast de toename van het aantal kinderen en jongeren in het begeleidingscentrum zien we een toegenomen zorgzwaarte en een 
toegenomen vraag naar vakantie- en weekendopvang



ZORGINSPECTIE 
SIGNALEN VAN (ON)TEVREDENHEID 

KLACHTEN



Opmerkingen van zorginspectie

• Eén inspectie in 2020 over de toepassing van de coronamaatregelen
• Enkele kleine opmerkingen (liften, handdoeken) die onmiddellijk konden bijgesteld worden

• Twee opvolgingsinspecties, die nagingen of de tekorten van een vorige inspectie werden 
weggewerkt:
• Het vlot: 

• In 2 signaleringsplannen werd concreter omschreven wanneer begeleiding noodmedicatie aanbiedt;

• Structurele maatregel van gesloten kamerdeur ‘s nachts werd individueel gemotiveerd en wordt verder afgebouwd.

• Pastorie: 
• Onduidelijkheid ivm criteria voor toedienen een bepaalde medicatie is weggewerkt.

• Alle tekorten zijn hiermee weggewerkt.

• Blijvende aandacht nodig voor vermelding concrete criteria bij gebruik noodmedicatie.



Signalen van (on)tevredenheid

50 signalen geregistreerd: 28 ontevredenheid (OTV) en 22 tevredenheid (TV)

• Zorg (15):
• TV (13): goede zorg en goede accommodatie
• OTV (2) coronagedrag 1 gebruiker en aanpak eetgedrag

• Aanbod (3 TV)

• Administratie (3)
• TV (1): detail factuur gekregen
• OTV (2): factuur niet in orde

• Informatie (3 TV):

• Medisch (7)
• TV (1)
• OTV (6): medisch en communicatie

• Technisch (12)
• OTV (10): werktelefoons Oostkamp; hitte en tuinonderhoud
• TV (2): vlotte respons bij technisch probleem

• Andere (5)
• OTV (5): muggenprobleem en onderhoud van kamer

Geen uitgesproken tendensen



Klachten (01/06/2020 – 30/05/2021)

• BC Spermalie: één formele klacht 
• ivm de formulering van de hoeveelheid ondersteuning in een PAB contract. 

Dit werd met VAPH doorgenomen en de formulering bleek correct te zijn.

De klacht is dan ook afgesloten.

• BC Het Anker: twee klachten,
• mbt niet naleving van corona-afspraken door een gebruiker in de 

voorziening. De gebruiker werd hier op aangesproken met goed gevolg.

• Ivm veranderen persoonlijke mobiele begeleider; afhandeling loopt nog.



Bespreking inspecties, klachten en 
signalen

• Geen vragen of opmerkingen



WIJZIGINGEN COLLECTIEVE 
RECHTEN EN PLICHTEN



Wijzigingen collectieve rechten en 
plichten.

• Formulering indexering:

• “Alle bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex. Basisindex is de gezondheidsindex 

van de maand december, voorafgaand aan het jaar dat de overeenkomst afgesloten wordt.”

• Privacy en integriteit:

• De gebruiker stemt ermee in dat het begeleidingscentrum een dossier aanlegt, de persoonlijke, medische 

en/of gerechtelijke gegevens van de gebruiker persoon met een beperking verwerkt, kan opvragen en 

indien nodig met de overheid kan uitwisselen. 

• Subrogatie en cumulverbod:
…Wanneer de schadeloosstelling lager is dan de tussenkomst van het VAPH, dan zal het VAPH het verschil 

bijpassen. In dit geval dient een formulier ingevuld te worden en aan het VAPH bezorgd te worden.

https://www.vaph.be/documenten/gegevens-van-een-schadegeval-het-kader-van-wettelijke-subrogatie


Wijzigingen collectieve rechten en 
plichten.
• Aanvullende documenten minderjarigen: mogelijkheden 

toegevoegd
• Toestemming jaarlijks griepvaccin.

• informed consent consult artsen (BC Spermalie).

• Brochure decreet rechtspositie minderjarigen niet meer 
beschikbaar. Passende oplossing wordt nog gezocht.



Bespreking wijzigingen collectieve 
rechten en plichten (1/2)
Kan nader bepaald worden wie al dan niet inzage heeft in het dossier?

• Als het gaat over medische info hebben alleen dokters en verpleegkundigen inzagerecht. Dit is duidelijk

• Als het gaat over gerechtelijke informatie is dit minder afgelijnd. Iedereen is het erover eens dat de verduidelijking dat 
alleen over informatie mbt de persoon met een handicap gaat , niet over het netwerk van de gebruikers 

• Op heden wordt vrij doordacht info doorgegeven naar begeleiders,  Het principe is dat info die noodzakelijk is, 
afhankelijk van de toegewezen opdracht, doorgegeven wordt
De vraag leeft of er duidelijker kan omschreven worden wie inzagerecht heeft in de welke soorten info in een dossier. 

• Er werd voorgesteld om dit verder in de verschillende collectieve overlegplatformen te bespreken.

• Nu wordt er al heel doordacht een onderscheid gemaakt tussen “nice to know” en “need to know” ifv de toegewezen 
opdracht. 

• Er is een strikte scheiding tussen de dossiers minderjarigenzorg en de volwassenenzorg. Het dossier van een gebruiker 
die doorstroomt van minderjarigenzorg naar volwassenenzorg start in de volwassenenzorg met een nieuw dossier



Bespreking wijzigingen collectieve 
rechten en plichten (2/2)
Opmerking mbt de brief over het griepvaccin

• Blijkbaar was niet zo duidelijk of er gevraagd werd of er al dan niet mocht gevaccineerd worden. 

Opmerking mbt het Informed Consent

• Ouders geven aan dat er soms al een sterke band is met hun eigen dokters en specialisten en dat het niet voor alle 
kinderen nodig is om de dokters van het begeleidingscentrum opvolging van de kinderen te laten opnemen. 
Voor sommigev kinderen volstaat het als de dokters van het begeleidingscentrum tussenkomen in noodgevallen.

• De functie van het informed consent werd nog verder toegelicht: vroeger waren alle dokters in dienstverband en was er 
een automatisch akkoord voor opvolging. Nu werken sommige artsen op basis van RIZIV-regelingen, waardoor expliciet 
akkoord moet worden gevraagd.

Opmerking mbt communicatie

• Er werd gevraagd om steeds ouders in CC te plaatsen wanneer er info overdracht is tussen artsen en begeleiders, zodat  
ouders deze info ook steeds hebben

• Algemeen kunnen we stellen dat ouders het heel belangrijk vinden om steeds op de hoogte te worden gebracht van 
medische communicatie.



INFORMATIE UIT DE COLLECTIEVE 
OVERLEGPLATFORMEN



Rapportering uit overlegplatformen

• Algemeen ging de meeste aandacht naar de COVID crisis en de 
plannen van aanpak.  Het advies en de reflecties van gebruikers 
online is voor de organisatie en voor de wijze waarop we met 
COVID omgingen een grote meerwaarde

• In de volwassenenzorg was het uitwerken van een gedragen 
regeling woon- en leefkosten (ingegaan 01/01/2021) een 
belangrijk punt.  Er is afgesproken dat het collectief overleg dit 
verder opvolgt en evalueert

• Er is geprobeerd om een aantal overlegplatformen beter te 
organiseren



MFC Het Anker

• Collectief overleg is gekoppeld aan schoolraad

• Uitbreiding dagopvang
• Uitwerken van een beperkter programma dagopvang

• Enkele aanpassingen i.v.m. comfort en hygiëne
• Afspraken i.v.m. toiletgerief kinderen

• Vliegenramen



MFC Spermalie

• Dank zij het online overleggen zijn meer ouders nu betrokken in 
het collectief overleg

• Er is gekozen voor 2 platformen
• ASS

• Sensorisch
• 6 ouders ( 2 De Steiger, 1 Vista-Lager, 3 Taal.com)

• Contactpersoon: Hans Lewille gezinswerker Vista-Lager



Volwassenenzorg Het Anker

• Correctiefase 2 
Bij de transitie naar PersoonsVolgende Budgetten zijn de budgetten voor bijna alle 
volwassen gebruikers gedaald. 
Heel wat mensen zijn in beroep gegaan. Ze worden hierbij ondersteund door Autistem. 
De zaak komt voor in december. 

• Coronamaatregelen: de coronamaatregelen die vanuit VAPH opgelegd waren, werden 
geconcretiseerd door het crisisteam van De Kade. Deze werden telkens voorgelegd en 
besproken op de online vergaderingen van het Collectief Overleg

• Woon- en leefkosten: sinds januari 2021 werd het systeem woon- en leefkosten 
ingevoerd voor de gebruikers van de Woonhuizen en dagcentra.  

• Nieuwbouw Schrijfbaar: de stand van zaken wordt telkens besproken

• Collectief Overleg: wat is de functie, huishoudelijk reglement, Fovig,….



GEBRUIKERSraad VZA Het Anker

• Wegens Corona vorig werkjaar maar eenmalig kort 
samengekomen. 

• Besproken thema’s: corona & nieuwbouw Schrijfbaar

• Momenteel 4 leden

• Dit jaar extra aandacht om dit overlegorgaan beter bekend te 
maken bij de volwassen gebruikers van Het Anker. 



VZA Spermalie

• Het collectief overleg is samengesteld uit een aantal 
vertegenwoordigers per huis – de vertegenwoordigers maakten 
zich bekend

• In verschillende huizen zijn er ook huisvergaderingen met een 
ruimere groep

• Het collectief overleg maakte werk van woon- en leefkosten

• Er zijn verschillende vragen gesteld en suggesties i.v.m. 
administratie (bijv. planning aanwezigheden), gebruik van 
fietsen van andere gebruikers, doorstroming van info in het 
team, …



BEVRAGING COMMUNICATIE
IN MFC



Bevraging communicatie

• Ouders van kinderen en jongeren in het MFC werden bevraagd.  

• We kregen 132 antwoorden op een groep van ongeveer 500 
gebruikers.  Dit is beperkt representatief.  

• De bevraging ging vooral over de communicatie i.v.m. corona, 
maar ook naar de algemene communicatie met ouders

• In de antwoorden overheerst tevredenheid, maar we stellen ook 
zaken vast waaraan nog werk is



Algemene teneur

• Ouders vonden de communicatie i.v.m. corona
• Voldoende

• Voldoende duidelijk

• Tijdig 

• De meerderheid vond communicatie rechtstreeks via de 
leefgroep of via de gezinsbegeleider het beste kanaal, 
nieuwsbrieven scoren duidelijk minder



Andere

• Slechts 35 personen beantwoordden de vragen ivm website, 1/5 van de mensen vindt website te 
weinig gebruiksvriendelijk

• Ouders geven aan

• de leefgroep vooral via de directe nummers te bellen en vinden dat ze de medewerkers vlot telefonisch kunnen 
bereiken – 24 ouders heeft reeds problemen ervaren met telefonische bereikbaarheid

• mailcommunicatie met leefgroepen, gezinsbegeleiders en administratie loopt  bijna voor iedereen vlot

• Over de nieuws brieven zijn er 99 antwoorden, we hebben de indruk dat men daar iets minder 
uitgesproken positief over is.  
Dat slechts 99 personen dit beantwoordden is ook een indicatie

• In nieuwsbrieven verwacht men vooral info over activiteiten,  voor verslagen van collectief overleg 
en ontwikkelingen in de sector is er iets minder interesse

• Facebookpagina en Instagram zijn weinig bekend,  
De enige groep die dit enigszins gebruikt is het ASS en secundaire school Spermalie



Wat doen we er dan mee?

• Nieuwsbrieven
• Nagaan wie we bereiken

• Bekijken hoe we de nieuwsbrief kunnen verbeteren, en wat de noden 
zijn

• Sociale media
• We bekijken hoe we hier beter mee kunnen omgaan

• We proberen de communicatielijnen en mailadresbeheer beter 
te stroomlijnen



Bespreking i.v.m. nieuwsbrieven

• Vermoed wordt dat nieuwsbrieven amper gelezen worden. 

• Vaak wordt bij de nieuwsbrief vermeld dat, als er zaken zijn die jouw kind persoonlijk aanbelangen, ouders 
persoonlijk zullen worden geïnformeerd. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er eigenlijk geen interessante 
info (“mbt mijn kind”) te lezen valt.

• Is er geen overload aan brieven, e-mails, bevragingen?

• Er werd aangegeven dat communicatie vanuit de voorziening eigenlijk heel vlot loopt, met uitzondering van 
de nieuwsbrief.

• Te veel info in 1 brief

• Beter meerdere brieven met minder info

• Beoordeling sterk afhankelijk van afdeling. Binnen een afdeling waarbij gebruikers niet of amper 
communicatief zijn, wordt nieuwsbrief met alle info, als goud beschouwd. Op andere afdelingen 
wordt al veel communicatie doorgegeven door volwassenen/minderjarigen.

• Tip om bij de opstelling van de nieuwsbrief de titels van de verschillende items voorop te stellen, elk 
met een link naar verder info. Ouders kunnen dan zelf beslissen wat ze willen en niet willen lezen.



Bespreking i.v.m. sociale media

• Vraag of kan bekeken worden om een Instagram account op te starten, vooral ifv het meer betrekken van 
brussen en/of familieleden bij het leven van de gebruikers.

• Binnen de voorziening wordt bekeken om rond sociale media in het algemeen, een werkbaar kader op te 
stellen:

▪ Er is momenteel een wildgroei aan sociale media-accounts die in meer of mindere mate goed worden 
beheerd. Bedoeling is om deze wat uit te filteren en door het aanstellen van verantwoordelijken, deze 
wildgroei te kanaliseren. 

▪ Er wordt ook bekeken wat mogelijk en wenselijk is mbt sociale media op voorzieningsniveau, op 
afdelingsniveau en op leefgroepsniveau. 

▪ Als hieromtrent meer duidelijkheid is, zal dit zeker gecommuniceerd worden aan ouders.



Bespreking i.v.m. communicatie in de 
COVID crisis

De teneur bij verschillende ouders is dat er te weinig inspanningen wasn vanuit De Kade om 
ouders te informeren en te ondersteunen in het aanvragen van bijkomend persoonsvolgend 
budget. 

Ouders hadden verwacht dat De Kade hierin een grotere brugfunctie ging opnemen tussen VAPH 
en gebruiker.

De directie gaf aan dat er op het moment van de Covid crisis een grote overbevraging was van de 
voorziening én dat de info waarover wij beschikten niet volledig en niet altijd eenduidig was.
De info over de mogelijkheid van bijkomend budget kwam ook vaak te laat in de voorziening (op 
het moment dat de periode waarin het kon aangevraagd worden reeds bijna verstreken was),

De directie verkoos hierdoor om geen onvolledige of onduidelijke info door te geven aan ouders. 
De directie beseft dat dit beter had kunnen verlopen en zal daar in de toekomst meer aandacht 
aan besteden.



BELEID IVM GEBOUWEN 



Volwassenenzorg: ontwikkelingen

• Er komen de komende maanden sneller PVB’s, we evolueren 
naar een budget binnen de 18 maand voor prioriteitengroep 1

• We  begeleiden steeds meer gebruikers die kiezen voor 
individueel wonen, we begeleiden meer cliënten met een 
beperkt ondersteuningspakket

• De persoonsvolgende budgetten zijn vaak heel krap, voldoende 
aanwezigheid kan enkel op een voldoende grote site

• Geregeld zijn we geconfronteerd met gebruikers die het niet 
aankunnen in groep te leven, maar die toch een grote nabijheid 
nodig hebben



Gebouwen volwassenenzorg: 
doelstellingen

• Diversiteit aan woonvormen kunnen aanbieden 

• Diversiteit in financiering en betaalbaar wonen (o.a. i.s.m. private financiering, VIPA, 
sociale huisvesting, ..)

• Kwaliteitsvolle huisvesting

• Individueel waar mogelijk, collectief waar nodig

• Rond plaatsen waar permanente ondersteuning opportuniteiten voor satelliethuisvesting 
benutten

• Waar collectieve ondersteuning geboden wordt, voldoende schaalgrootte realiseren

• Mogelijkheden om doelgroepspecifiek te werken borgen

• Zo inclusief als mogelijk

• Groeimogelijkheden en flexibiliteit: mogelijkheid om bepaalde gebouwen door 
verschillende doelgroepen te laten gebruiken

• Evenwicht vraag en aanbod



Bouwplannen volwassenenzorg

Op korte termijn

• Afwerking site Oostkamp 

(woonunits, studio’s, dagbesteding) 

– aansluitend onderhoud Vlier en 

Ginkgo

• Bouwen werkproject Schrijfbaar 

+ 6 studio’s

• Uitbreiden Pastorie

• Dagbesteding Cadet (oostkamp)

Komende jaren

• Nieuwbouw woongelegenheden 
Loppem en 
renovatie/herbestemming  oud 
gebouw

• Unit ingebed in WZC St Jozef 
Oostkamp

• Unit i.s.m. sociale huisvesting



Minderjarigenzorg: ontwikkelingen

• Aantal leerlingen in scholen De kade in 5 jaar tijd: 482 → 610 
(+25%) – capaciteit MFC neemt niet toe 

• Steeds meer leerlingen die geen MFC gebruiken, maar 
middagopvang, .. nodig hebben – scholen hebben groot gebrek 
aan ruimte

• Toenemend aantal gebruikers heeft ook weekend- en
vakantieopvang nodig

• Reeds verschillende sites snel uitgebreid of gehuurd, nog 
ontoereikend



Gebouwen minderjarigenzorg: 
doelstellingen
• Diversiteit in aard en functies van leefgroeps- en klaslokalen 

(continuüm van vrij regulier tot zeer aangepast aan specifieke behoeften)

• Optimaal benutten van de beschikbare ruimte, m.n. de vraag of er meer complementariteit kan zijn tussen de behoefte 
aan dagopvanglokalen en de lokalenbehoefte van de school

• Waar nodig geïntegreerde units zorg onderwijs creëren, te bepalen waar dit doorslaggevend is

• Voldoende kwaliteitsvolle klaslokalen en verblijfsinfrastructuur

• Mogelijkheden om doelgroepspecifiek te werken borgen

• Groeimogelijkheden en flexibiliteit

• De scholen zijn in hun inschrijvingsbeleid niet gelimiteerd door de capaciteit van het MFC 
en hebben de nodige ruimte voor externaat/buitenschoolse opvang

• De scholen hebben voldoende eigen gebouwen met voldoende autonomie in het toewijzen van ruimte

• Transparante financiering scholen / mfc

• Verminderen omgevingshinder rond campus Spermalie



Plannen (O)BC

Op korte termijn

• Campus DB: 
• Nieuw gebouw in gebruik begin 2022

• Vervolgens sloop en afwerking 

• Campus Het Anker
• Pav 5: gebruik door Schrijfbaar tijdens bouw

• Verschuivingen ifv externaat

• Campus De polder: -

• Campus Spermalie
• Renovatie 3 B/C-0 (start dec 21) en 3B3 

• Box in the box i.f.v. renovatie scholen

Voor de grote campussen komt een brede studie 
masterplan

Op langere termijn

• Campus Het Anker: 

• Vervanging versleten gebouwen (paviljoenen 2-3-
4)

• Vervolg voor de Steenweg in 2023 of 2025

• Campus De Polder

• Continuïteit Cargo

• Een aansluitend gebouw bij Het Vlot

• Overbrengen van een deel capaciteit Spermalie 
naar De Polder

• Campus Spermalie

• Aantal leefruimten te renoveren

• Verplaatsen van (een deel) ondersteunende 
diensten, ev. ook keuken naar ..



Bespreking gebouwen

• Geen vragen of opmerkingen



ACTUALITEIT IVM ZORG



Ontwikkelingen in het beleid van de 
overheid
• Correctiefase 2 volwassenenzorg

• = bijstelling persoonsvolgende budgetten volwassenenzorg

• Bijstelling wordt beperkt tot max een verlies van 15%

• Besparing organisatiegebonden middelen volwassenenzorg: daling van ca 21% naar ca 
16% (in 3 stappen 2020-2021-2022, een verlies van ca 7 FTE in ondersteunende diensten) 

• Uitbreidingsbeleid 

• Mija: gaat vooral naar PAB

• Volwassenen: in 2021 zullen is ca 1900 nieuwe budgetten toegekend worden:

• men wil prioriteitengroep 1 binnen 18 maand budget geven, 

• Er zijn ook beperkte middelen voor prioriteitengroep 2

• Voor prioriteitengroep 3 is geen budget (en dat komt er waarschijnlijk ook niet)

• Geen PVF minderjarigen in deze regeerperiode



Uitbreidingsbeleid

• 20 miljoen voor RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp)

• In projecten (regionale samenwerkingsverbanden) / Hertekening van RTH regelgeving

• 230 miljoen voor NRTH (niet rechtstreeks toegankelijke hulp)

• Minderjarigenzorg: 47 miljoen

• 15 miljoen voor integratie mpi’s gemeenschapsonderwijs in VAPH

• 3 miljoen voor convenanten 

• 29 miljoen vooral PAB

• Volwassenenzorg: 180 miljoen 

• 117 miljoen: prioriteitengroep 1 (1900 budgetten (PVB) in 2021)

• 23 miljoen: automatische toekenning (zorgcontinuïteit, noodsituaties)

• 20 miljoen: prioriteitengroep  2

• 20 miljoen: garantie om prioriteitengroep 1 binnen 18 maand budget toe te kennen



VRAGEN VAN GEBRUIKERS



Vraag over integratietegemoetkoming en 
groeipakket vanaf 18 jaar

• Vorig jaar werd al een brief verstuurd naar ouders met meer info over dit thema

• Momenteel beschikt de voorziening zelf over te weinig info om gebruikers corect en volledig te 
informeren en te adviseren. 
Op een aantal vragen kan ook de overheid momenteel geen antwoord geven
Concreet weten we niet wat de impact van de wijziging zal zijn, o.a.  op de bijdrageregeling in 
het MFC.  

• Zodra er meer duidelijkheid is zullen we ook de gebruikers informeren.

• Er werd opgemerkt om in deze houding misschien een gulden middenweg te zoeken. 
Communiceren dat er geen duidelijke info is, of dat er nog heel wat zaken onduidelijk zijn, 
wordt ook als zinvolle communicatie beschouwd.



EVALUATIE ALGEMEEN
COLLECTIEF OVERLEG

ER KOMT NOG EEN BEVRAGING VAN DE DEELNEMERS 


