
ALGEMEEN COLLECTIEF OVERLEG
11 OKTOBER 2022



Agenda

1. Collectief overleg 

2. Overzicht van de belangrijkste thema’s en beslissingen van de raad van bestuur

2. Beknopt Financieel verslag over 2021

3. Overzicht van klachten, signalen van tevredenheid of ontevredenheid, rapporten zorginspectie

4. Advies van gebruikers i.v.m. kleine wijzigingen in de individuele dienstverleningsovereenkomst of de 
collectieve rechten en plichten

5. Informatie over de werking van de verschillende collectieve overlegplatformen

6. Beleid van De Kade
• Opvolging beleidsplan 2020-22

• Project masterplan De Kade

• Energieproblematiek en impact op werking en gebruikers

7. Vragen van gebruikers



De Kade groepeert

ONDERWIJS

• BuBaO Het Anker
• BuBaO Spermalie
• BuBaO De Berkjes
• Secundaire school Spermalie

VAPH

• Begeleidingscentrum
Het Anker

• Begeleidingscentrum 
Spermalie

Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid

• Centrum Ambulante 
Revalidatie Spermalie

JONGERENWELZIJN

• OBC De Berkjes

• Hoorexpert De Kade





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

• Vanuit het begeleidingscentrum zijn de coaches van de verschillende 
collectieve overlegplatformen, de algemeen directeur en de zorgdirecties 
aanwezig

• Het bestuursorgaan is vertegenwoordigd door Marjan 
Tyberghien(bestuurder met aandachtsdomein gebruikersbelangen, zus van 
een bewoner)



Ouders van .. aanwezig vanuit 
minderjarigenzorg 
Spermalie Sensorisch: 
Sean Hubrechsen (taal&com), Yana Van Huffel (taal&com), Brecht Foré 
(taal&com), Olivier Despeghel (RTH), Isaac Persyn (Steiger), Laura Begein 
(Vista), Sofia-Maria Stiubianu (Vista lager)

Spermalie ASS: 
Yana Van Huffel, Hannelore en Siebe Verleye, Jens Driessens

Het Anker ASS: 
Milan Bonny (BBD), Etienne Vanderhaeghen (BBD), Robby Mahieu 
(Stapsteen), Stefanie Roos

Het Anker GES: Lea grammens (pleeggezin)

Goed en Bloem Deduytsche



Ouders, verwanten .. aanwezig vanuit 
volwassenenzorg 
Spermalie: 
Tibo Delaere (Wit Huis), Iris en Lara Van Vooren (Wit Huis), 
Alexandre d’Ydewalle (Wit Huis)
Wouter Van Havermaet (De Vlier), Sil Carbonez (De Vlier), Gert J 
Saveyn (De Vlier), Nikki Vanden Bossche (De Vlier) 

Het Anker: 
Ruud Vercruysse (Schrijfbaar), Sebastiaan Dekeyzer (mob), 
Jeroen Huysseune (bewoner Oude Dorpsweg), 
Alexander (Plein) en Charlotte Dewulf (Pastorie)



Verontschuldigd

• Minderjarigenzorg: 
Hans Willemyns, Marieke Ramant

• Volwassenenzorg: 
Lieve Baert (De Vlier) , Dhr. en Mevr. Devos (Wit Huis), 
Annemarie Carlier (Wit Huis), Hannelore Ampe (Wit Huis), 
Chantal Vanderstorme (Wit Huis)



COLLECTIEF OVERLEG
(VROEGER GEBRUIKERSRAAD)



6 collectieve overlegorganen

• Minderjarigenzorg sensorisch MFC Spermalie, coach Hans Lewille
maandag 14 november 2022 om 19.00u

• Minderjarigenzorg MFC AUTI basisschoolleeftijd , contact Filip Camerlynck
maandag 14 november 2022 om 19.00u

• Minderjarigenzorg MFC AUTI adolescenten, coach Ann De Cock
dinsdag 22 november 2022 om 19.00u

• Volwassenenzorg VZA Spermalie , contact Kathleen Loobuyck en Katrien Bleyaert
donderdag 17 november 2022 om 19.00u

• Collectief Overleg VZA Het Anker, contact Lieve Vanhooren
dinsdag 15 november 2022 om 19.00u

• GEBRUIKERSraad VZA Het Anker , contact Stephanie Van Asten

• Momenteel geen eigen platform: OBC De Berkjes (agentschap Opgroeien) 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

• Huishoudelijk reglement is aan herwerking toe

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

kreeg opdracht van het VAPH om collectief overleg te ondersteunen



THEMA’S UIT HET 
BESTUURSORGAAN

MARJAN TYBERGHEIN,
ZUS VAN EEN GEBRUIKER

BESTUURDER VZW MET AANDACHTSDOMEIN GEBRUIKERSBELANGEN
VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEBRUIKERSRADEN IN DE RAAD VAN BESTUUR



Uit bestuursorgaan
i.v.m. Covid 

• Covid:

• Tot voorjaar 2022 grote impact (beperkte werking, geregeld sluiting en 

uitval van personeel), nu terug vrij normale werking

• Merkbare gevolgen op draagkracht van medewerkers (uitval, burnout)

• Nood om verbinding actief te ondersteunen

• Blijvers uit corona: telewerk, telebegeleiding, online overleg

• Financiële impact neutraal dank zij compensatie overheid



Uit Bestuursorgaan
vernieuwend project Kadet 

• Kadet: een eetgelegenheid (broodjes, soepbar en tea room) 

gerund met gebruikers volwassenenzorg (centrum Oostkamp)

• Partners: gemeente Oostkamp, volwassenenzorg Spermalie en Het 
Anker, Viro, sociale kruidenier, ..

• Start voorzien april 2023



Uit bestuursorgaan
vernieuwend project WZC 
• Wat? 

• Een unit voor 12 personen met een beperking ingebed in WZC St Jozef Oostkamp

• Doelgroep: oudere personen met andere zorgnood en personen met beperking wiens 
ouders opgenomen worden in WZC

• Samenwerking vzw De Kade, vzw Veldzicht, Groep zorg H. Familie (WZC St Jozef)

• Meerwaarde

• Nabijheid continue verpleegkundige zorg en gedeelde nachtdienst

• Nabijheid Klavervier en De Vlier

• Opportuniteiten in infrastructuur en site

• Stand van zaken

• Overeenkomst afgesloten

• Bouw gestart, operationeel 2026





Uit het bestuursorgaan
evoluties leerlingen, gebruikers, budgethouders

Aantal gebruikers zorg minderjarigen + RTH volw

2017 2020 21

MFC Stabiel ca 500

RTH 
minja&volw

500 640 650

Aantal leerlingen B.O.

Sept 
17

Sept 20 Sept 21

BuBaO
de Berkjes

Stabiel 43 à 50 41

BuBaO
het Anker

118 151 163 Stijging ASS
daling GES

BuBaO
Spermalie

135 157 149 Stijging STOS
daling vis/aud

Buso
Spermalie

208 248 253 Stijging ASS

TOTAAL 506 601 606

Aantal budgethouders in volwassenenzorg

2017 2020 2021

Het Anker 58 87 95 Groei in mobiele 
werking

Spermalie 114 133 129 Groei in mobiele 
werking



Uit bestuursorgaan
Evoluties leerlingen – gebruikers - budgethouders

• Toename leerlingen (vooral ASS en STOS) buitengewoon onderwijs blijft
• MFC groeit niet : capaciteit geblokkeerd – enige toename PAB (cash inkopen)

• steeds meer kinderen in BO scholen van De Kade hebben geen of beperkte ondersteuning door zorg

• RTH: we ondersteunen iets meer gebruikers met eenzelfde capaciteit

• Meer gebruikers die geregeld gedrag stellen met grote impact op anderen

• Toenemend bij kinderen en jongeren met ASS

• Gebrek aan toekomstperspectief voor jongvolwassenen met een dergelijke vraagstelling 
(gering budget, geen plaatsen, samenleven soms onmogelijk)

• Druk op 7/7 werking en schoolvervangende dagbestedingsprogramma’s

• Volwassenenzorg 
• Mobiele ondersteuning neemt toe

• Nieuwe instroom in volwassenenzorg met beperktere zorgbudgetten 
• beleid overheid leidt tot andere zorg (meer thuis, minder residentieel, meer deeltijds) 

• slechts deel ondersteuningsnood kan beantwoord worden, 
deeltijdse gebruikers vragen andere huisvesting en benadering



Uit het bestuursorgaan
Masterplan en investering in gebouwen
• Plannen volwassenzorg zijn vrij duidelijk

• Uitdaging: meer dagopvang, beperkte budgetten= “logeren” i.p.v. wonen? 

• Scholen en MFC kampen met ruimtetekort, verouderde infrastructuur, nieuwe noden 

• Site Spermalie is een kluwen, ruimtetekort scholen

• Gebouwen BC Het Anker zeer verouderd, ruimtetekort school

• De Berkjes: OBC nieuw, ruimtetekort school

• Ontwikkeling De Polder

• Ondersteunende diensten kunnen niet op deze wijze blijven functioneren zeker niet in Spermalie

Project met 2 architectenbureaus om een masterplan te ontwikkelen met 3 fasen

Inventaris kwaliteit en lokalengebruik

visie op: wat nodig is toekomst, doelgroep, efficiënt lokalengebruik school/zorg

een aantal concrete scenario’s voor de minderjarigenzorg



De Berkjes



Site Klavervier



Nieuwbouw Klavervier 
(Spermalie Oostkamp) 



Dagcentrum Schrijfbaar (BC Het Anker)



Wit Huis

• Eerste ontwerp ligt voor om de woongelegenheid nieuw te 
bouwen voor ca 25 bewoners (studio’s en collectief wonen)

• Kostenplaatje is hoog, maar er moet wel iets gebeuren

• Timing 
• Overleg loopt met stedenbouwkundige diensten gemeente

• VIPA Dossier en bouwaanvraag indienen voorjaar 2023



Uit het bestuursorgaan
Andere thema’s

• Krapte op de arbeidsmarkt zorgt dat sommige vacatures moeilijk 
of niet ingevuld geraken (vooral moeilijk voor kortdurende 
contracten, uurroosters met veel avondwerk)

• Opvolging van belangrijke beleidsontwikkelingen 

• Zorg: vroeg en nabij: meer intersectoraal en meer regionaal werken

• Onderwijs: ontwikkeling leersteundecreet: we verwachten dat 

ondersteuners voor kleine types aan onze organisatie zullen kunnen 

verbonden blijven

• Uitrol organisatiemodel vooral m.b.t. ondersteunende diensten



FINANCIEEL VERSLAG 2020 & 2021





Evolutie resultaat Spermalie
• Het resultaat van BC Spermalie (0,81% van de omzet) blijft 

verhoudingsgewijs lager dan dat van Het Anker of De Berkjes –
verklaring:

• Bijdrage A (volwassenzorg) 

• Duurdere bedrijfsvoering en hogere afschrijvingen van gebouwen door 
vele aanpassingen die nodig zijn

• Er zijn geen grote bewegingen in inkomsten/uitgaven van BC 
Spermalie.  Het resultaat blijft op hetzelfde niveau als 2020, 
maar verschillende eenmalige zaken hebben grote invloed

• Een afrekening dagprijs 2019 en 2020 is verrekend in 2021, wat betekent 
dat er € 102.000 extra inkomsten gegenereerd zijn die in feite 
toegewezen moeten worden aan het boekjaar 2019 en 2020.

• Stijging afschrijvingen ingebruikname Klavervier en versnelde 
afschrijvingen oud gebouw Klavervier.

• Aanleg ‘provisie eindejaarspremie’ van € 384.000 wat het resultaat 
negatief beïnvloedt. 

• Minwaarde verkoop grond de Polder van € 179.704.



Evolutie resultaat Het Anker en De Berkjes

• Het Anker: resultaat is afgenomen met € 
280.000 t.o.v. vorig jaar (3,48% van de omzet)

• € 165.000 aanleg ‘voorziening eindejaarspremie’ en

• Stijging ‘provisie vakantiegeld’ met € 140.000, wat 
het resultaat sterk belast

• De Berkjes: resultaat 2021 is afgenomen na 
uitzonderlijk jaar in 2020. Nog steeds hoog 
(7,12% van de omzet).

• Invloed van de enveloppefinanciering 

• Ingebruikname nieuwbouw zal leiden tot sterk 

verhoogde afschrijvingen vanaf 2022.



Evolutie reserve in bestemde fondsen



Grote lopende investeringen (O)BC

Uitgevoerd/lopend in 2019, 2020, 2021, 2022 of voorzien 
in 2023

Investering De Kade

Nieuwbouw OBC De Berkjes (4,5 mio subsidie) (af 2022) 4.000.000

Tuinkamers Loppem (gerealiseerd begin 2020) 250.000

Aanpassing gebouwen MFC De Polder (2019) 370.000

Renovaties Campus Spermalie (Blok 4 en 3) (2019 en 2022) 630.000

Klavervier (fase 1 & 2 gerealiseerd 2021 en 2022) 5.300.000

Klavervier (fase 3, 2024) 4.000.000

Schrijfbaar (2024) 3.300.000

Tuinkamers Pastorie (2023) 350.000

Wit Huis (2025) 9.000.000



Vooruitblik naar 2022 en 2023

De organisatie kan de lopende investeringen aan

Kosten voor toekomstige nieuwbouwprojecten worden problematisch

•Zeer grote meerkost, dreigt het volledige resultaat weg te vreten en legt hypotheek op toekomstige 
investeringsmogelijkheden

•Overheid voorziet weinig maatregelen

•BTW elektriciteit van 21 naar 6%

•Vlaamse regering voorziet een budget voor steunmaatrelen 
(60 mio, inzet nog niet bekend) (septemberverklaring)

•De woonkost van gebruikers volwassenzorg zal sterk stijgen in 2023

Bezorgdheid over de kost van de energie

Bezorgdheid over de niet indexering van de werkingsmiddelen MFC sedert 2014



Bespreking financiële informatie

• Vraag gebruiker:
Zullen er andere besparingsmaatregelen genomen worden in de volwassenenzorg? Bv. verwarming 
lager zetten, zelf de verwarming kunnen regelen?
Antwoord directie:
We ondernemen al heel wat: efficiënter omgaan met energie, de verwarming bijstellen per huis, er 
zijn megawattbuddies aangesteld die meekijken hoe men lokaal beter met energie kan omgaan, we 
bekijken waar we zonnepanelen kunnen leggen, zuinig omgaan met energie komt overal ter sprake 
(communicatie tussen zorgteams en technische dienst is in deze erg belangrijk)

• Opmerking gebruiker:
Zonnepanelen zorgen ook voor de verwarming van het water. 
In De Vlier zijn er af en toe problemen met de verwarming en het warm water en lijkt er een te 
beperkte capaciteit warm water waardoor water voor douches soms te koud is
Antwoord Directie: Er zijn contacten met de betrokken firma gelegd om dit probleem aan te pakken. 



Bespreking financiële informatie

• Vraag gebruiker: Kan men verwachten dat het verbruik in de nieuwbouw lager zal liggen?
Antwoord directie: 
Ja, er zal langs de ene kant minder verbruik zijn maar langs de andere kant moet er in 
nieuwe gebouwen veel meer technologie (ventilatie, veiligheid) en zijn de gebouwen ook 
grotere.  Dat zorgt dan weer voor een verhoging.  Uiteindelijk is het verschil tussen een 
nieuw en een oud gebouw in totaal verbruik niet heel groot.  Een belangrijk punt is ook 
het verbruik van sanitair warm water.
Belangrijk dat we kritisch het gebruik van energie bekijken.

• Opmerking gebruiker:
Ook in de minderjarigenzorg stellen we vast dat de verwarming in de kamer (Steiger) (te) 
warm ingesteld staat.
Antwoord directie: We bekijken de instelling hiervan.



Bespreking financiële informatie

• Suggestie van een gebruiker: 
Bij nieuwe investeringen kan het helpen om douches te voorzien 
met een zichtbare timer. 

• Vraag gebruiker: Wordt er in zonneboilers geïnvesteerd?
Directie: 
We zijn deze piste aan het bekijken maar botsen op een aantal 
technische knelpunten. Zonneboilers nemen heel wat ruimte in 
waardoor het in oude gebouwen doorgaans niet mogelijk is.  In 
nieuwe gebouwen moet dat telkens wel overwogen worden.  



ZORGINSPECTIE 
SIGNALEN VAN (ON)TEVREDENHEID 

KLACHTEN



Opmerkingen van zorginspectie (6 audits)

1. 12 juli 2021 inspectie VIPA dossier Schrijfbaar.

• Opmerking dat de voorziene studio’s niet rolstoel toegankelijk zijn; wordt wel aanvaard gezien 

de doelgroep.

• Opmerking dat er te weinig sanitair in het ontwerp van het project voorzien is.

2. 15 juli 2021 opvolgingsinspectie Pastorie.

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

3. 15 juli 2021 opvolgingsinspectie ’t Vlot.

• In 2 signaleringsplannen werd concreter omschreven wanneer begeleiding noodmedicatie kan 

aanbieden aan de gebruiker;

• Structurele maatregel van gesloten kamerdeur ‘s nachts werd individueel gemotiveerd en 

wordt verder afgebouwd.

Uit 2 en 3 blijvend aandachtspunt: vermelding concrete criteria bij gebruik noodmedicatie.



Opmerkingen van zorginspectie

4. 14/01/2022 onaangekondigde inspectie Wit Huis

• Tekorten:

• Concrete informatie over de toe te dienen medicatie naar aanleiding van een crisissituatie 
ontbreekt*

• Slot medicatiekast stuk ~ werkbon*

• Ontbreken handtekening op HP

• Aandachtspunten:

• Verouderde infrastructuur ~ plannen

• Enkel afdruk van medicatiefiche – geen digitale toegang

• Op medicatie lijst naam; in doos generiek medicament

• Afzonderlijke info over verschillende pillen in één vakje ontbreekt…

• Opvolgingsinspectie: *



Opmerkingen van zorginspectie

5. 25/01/2022 onaangekondigde inspectie Oude Dorpsweg.

• Tekorten:

• Concrete informatie over de toe te dienen medicatie naar aanleiding van een crisissituatie 
ontbreekt: indicatiestelling ontbreekt.*

• In één of meer handelingsplannen ontbreekt de ondertekening door beide partijen.

• In één of meer cases is het handelingsplan weliswaar geëvalueerd, maar niet volgens de 
overeengekomen frequentie.

• Medewerkers hebben toegang tot dossiers van gebruikers van wie ze niet betrokken zijn 
op de zorg en ondersteuning.

• Aandachtspunten:

• Een deel van de infrastructuur is onvoldoende toegankelijk, met name de eerste 
verdieping die momenteel enkel via de trap kan worden bereikt.

• Opvolgingsinspectie: *



Opmerkingen van zorginspectie

• 6/ 14/06/2022 aangekondigde inspectie De Polder 
(n.a.v. grensoverschrijdend gedrag (GOG) tussen gebruikers) 

• Geen tekorten; gemelde situatie werd goed aangepakt.

• Aandachtspunten:

• Bij afweging of iets GOG is of niet vraagt men dat vaste criteria gehanteerd worden om iets als 
GOG te benoemen (methodiek). Hoe men deze criteria beoordeeld heeft moet in het verslag 
terug te vinden zijn.

• Bij de opmaak van een handelingsplan vraagt zorginspectie om alle rubrieken minstens als titel 
te vermelden, ook als op een bepaald gebied geen doelstellingen geformuleerd worden.

• Voldoende aandacht geven aan de impact van GOG op andere gebruikers, naast de impact die 
er is op medewerkers.

• Document melding GOG dient systematisch gebruikt te worden. De werkwijze op in dit verband 
wordt in het werkjaar 22-23 verder bekeken.

• Het zou nuttig zijn dat er een registratiesysteem over de jaren is waarmee we tendensen van 
grensoverschrijdend gedrag over jaren/locaties heen kunnen opvolgen



Signalen van (on)tevredenheid

Op 1 jaar tijd 54 signalen geregistreerd:

• 21 ontevredenheid

• 5 zorg: groepssamenstelling, meer op kamer verblijven, geen huisbezoeken tijdens
lockdown, externe zorgverlener Wit Huis, uitwerking HP

• 2 medisch: communicatie en medicatiefout

• 2 technisch

• 2 maaltijden 

• 33 tevredenheid,

• Vnl. uiting van tevredenheid over geboden ondersteuning.

Geen uitgesproken tendensen.

Intern stellen we ons de vraag hoe we verder moeten met de registratie van de signalen van 
ontevredenheid.



Bespreking signalen en feedback zorginspectie

• Gebruiker:
Als ouder heb ik vaak direct contact met de begeleiding omdat ik zelf mijn kind breng en 
haal. Hierdoor kan er vlot gecommuniceerd worden.  Goede communicatie tussen 
begeleiders en ouders bevordert tevredenheid en samenwerking (voorkomt 
misverstanden en ontevredenheid). Ik apprecieer de huidige communicatie heel sterk

• Gebruiker:
Als ouder zou ik graag meer spontaan feedback krijgen over hoe mijn kind functioneert in 
de leefgroep, ook als ik er niet naar vraag. Ik heb het gevoel dat ik niet zoveel weet over 
wat er in de leefgroep gebeurt. Af en toe een mailtje zou wenselijk zijn.
Directie: 
We zijn er ons van bewust dat goeie communicatie heel belangrijk in onze werking. We 
nemen dit mee. De wijze van informatie uitwisselen tussen begeleiders en teams verschilt 
wel sterk naargelang leeftijd en beperking van kinderen/jongeren/volwassenen.  De wijze 
van communicatie tussen begeleidingsteams en ouders moet overal bespreekbaar zijn



Klachten (01/06/2021 – 31/05/2022)

• In BC Spermalie:

• 1 formele klacht: wegens niet toedienen van nodige medicatie. Opgevolgd door medische 
dienst.

• In BC Het Anker:

• 1 formele klacht verder afgehandeld: leidde tot stopzetting ondersteuning door gebruiker.

• 1 nieuwe formele klacht wegens niet verder kunnen aanbieden van thuisbegeleiding na corona: 
oplossing van uit andere eenheid.

• In OBC De Berkjes:

• 1 formele klacht i.v.m. ontbreken warm water n.a.v. technisch defect

• 1 formele klacht i.v.m. zorg en te weinig inspraak: in gesprek aangepakt.



Participatie gebruikers 
kwaliteitsstuurgroep
• Stuurgroep heeft jaarlijks 5 overlegmomenten, waarvan 3 online doorgaan. 

Leden stuurgroep doen enkele interne audits.

• Procedures op agenda 

• Vorig jaar: zorgdossier, medicatie en beëindigen zorg.

• dit jaar:

• vorming medewerkers, 

• intakeproces minderjarigen 

• Zelfevaluatie

Indien een ouder interesse heeft om deel te nemen aan de 
kwaliteitsstuurgroep, zeker welkom.  
Neem contact op met directie of met je gezinsbegeleider



ADVIES VAN GEBRUIKERS I.V.M. 
KLEINE AANPASSINGEN IN IDO EN 
COLLECTIEVE RECHTEN EN 
PLICHTEN



Coll. rechten en plichten: aanpassingen

• Inhoudelijke aanpassingen

• Algemeen:

• “afdelingsbrochure” → “huishoudelijk reglement van de werking”.

• Wijzigingen: gesprek met persoon met een beperking en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger

• Verwijzing ingevoegd naar omschrijving van “overmacht”.

• Toedienen medicatie enkel na voorschrift “of instructie arts”.

• Minderjarigen:

• Aanpassing i.v.m. zorgdossier: toestemming wordt gevraagd om zorgdossier met afgesproken 

groep medewerkers van de scholen binnen De Kade te delen.

• Volwassenen:

• We hanteren de term “budgethouder” systematisch waar er gebruiker stond “gebruiker”



Coll. rechten en plichten: aanpassingen

• Schaderegeling: omschrijving aansprakelijkheid voorziening wordt voorbereid, we 
koppelen terug naar collectieve overlegplatformen

• Voor de volwassenenzorg bereiden we een aanpassing voor waarbij de 
energiekost uit de volledige woon) en leefkost gelicht wordt en waarbij de energie 
volgens reële kost aangerekend wordt.  Dit wordt verder besproken met de 2 
platformen collectief overleg volwassenen

• Vormelijke aanpassingen
Een aantal suggesties voor verbetering die aangebracht werden door gebruikers 
werden verwerkt, een aantal konden we om diverse redenen niet beantwoorden 



BELEID DE KADE - BELEIDSPLAN



Thema’s 2020-2024

• Zorg draagt bij tot (levenskwaliteit)

• Expertise, inzet middelen, kansarmoede 
en diversiteit

• Interne werking versterken i.f.v. 
continuïteit

• Organisatiestructuur implementeren

• Verbindende diensten De kade verder 
uitbouwen

• Communicatieplan en 
communicatieplatform

• Bedrijfsvoering verduurzamen

• Tevreden en competente medewerkers

• Coachend leiding geven, Open 
communicatie en medezeggenschap 

• Inspelen op veranderend zorglandschap

• Efficiëntieverliezen opsporen en instappen 
op (lokale) netwerken

• Positief financieel resultaat dat 
investeringsruimte geeft

• Bouwen aan aantrekkelijke infrastructuur 

• Masterplan en duidelijk kwaliteitskader 
voor gebouwen



Evaluatie en bijsturingen

• Collectief overleg

• Vraag om het gebruikersperspectief beter mee te nemen in beleidsplanning

• Vraag naar een grotere inspanning op vlak van digitalisering (zorgdossier, planning, 
facturatie, gedeelde info met gebruikers, ..

• Ondernemingsraad: 
• tevredenheid dat een aantal zaken gerealiseerd werden, vraag om nu in te zetten op 

de nog niet gerealiseerde zaken en er niet teveel nieuwe doelen bij te nemen

• Directie

• Er is heel wat vooruitgang

• Organisatie blijft complex, nog meer duidelijkheid nodig over autonomie en 
verbondenheid van campussen en (deel)eenheden



Inhoudelijke bijstellingen

• Organisatiemodel evalueren en waar nodig bijsturen

• Inzetten op digitalisering door vorming medewerkers (Sharepoint)

• Uitvoering communicatieplan
• Voldoende concreet maken, sociale media beter gebruiken ook in kader van 

vacatures, evenwicht centraal/decentraal, meer aandacht

• Permanente evaluatie en waar nodig bijsturen van de interne  
communicatiecultuur

• Efficiëntieverliezen actief opsporen, nog te weinig rond gebeurd

• Actiever inzetten rond duurzaamheid

• Ook een investeringsplan voor de minderjarigenzorg



Bespreking collectief overleg

• Er zijn geen opmerkingen bij de evaluatie van het beleidsplan



Energie

• We verwarmen waar mogelijk 1 graad minder warm streeftemperatuur 19 °
(we houden rekening met plaatsen waar er fysiek zwakkere gebruikers zijn)

• Opstart verwarming plaatsen met mobiele bewoners criterium ‘geen 19° meer halen zonder verwarming’

• We bekijken welke of we lokalen niet verwarmen in de winter 

• Bijv. kapel

• Laag bezette lokalen in periodes dat het koud is

• Planning vakantiewerkingen!! 

• In herfst-, kerst-, krokus-, paasvakantie wordt slechts heel beperkt deel van de gebouwen verwarmd (veel burelen niet) 

• Timing van stoken proberen we te verkorten 

• Bijverwarmingen op elektriciteit kunnen niet behalve in sanitaire ruimtes

• We elimineren apparaten die niet energiezuinig zijn en gloeilampen

• Netwerk van aandachtpersonen (megawattbuddy) per gebouw

• Versneld investeren in zonne-energie (isolatie reeds in grote mate gebeurd) 



Bespreking collectief overleg

• Gebruiker:
De energiekost wordt in de volwassenenzorg verrekend maar niet in de minderjarigenzorg. 
Kan je dit wat verduidelijken?
Directie: 
Alleen in de volwassenenzorg wordt de energiekost via de woonkost aangerekend, in de 
minderjarigenzorg is dat niet mogelijk.  Daar zijn er werkingstoelagen en vastgelegde 
persoonlijke bijdrage van de gebruiker. De werkingstoelagen zijn ontoereikend om de 
energie te kunnen blijven betalen aan de huidige prijzen. We hopen dat hiervoor nog extra 
subsidies komen.
Indien niet zullen we moeten bekijken waar we elders op uitgaven kunnen besparen.

• Directie 
Er is een uitzondering op bovenstaande: voor enkele jongvolwassenen die een soort kot 
(huisje) huren, zal de huurprijs wel aangepast worden omwille van de inbegrepen 
energiekost.



Masterplan

• Bestuursorgaan geeft opdracht aan 2 architectenbureaus (De Bruyne en Detoo), resultaat midden 2023

• Deelaspecten

• overzicht, analyse van huidig patrimonium,

• inzet van infrastructuur (aantal m² per leerling/gebruiker/mdw/functie),

• afstemming stad Brugge,

• innovatie, visie, … in onderwijs en zorg

• plan van realisatie (financieel, in tijd, ..)

• Thema’s:

• Doelgroep van de toekomst, hoeveel, anticiperen op nieuwe functies, inclusie en samenwerkingsmodellen.. . .

• Differentiëren, afstemming zorg & onderwijs, geïntegreerd werken, flexibel gebruik voor verschillende functies,

• Noodzakelijke doelgroep specifieke vereisten, omgaan met gedragsproblemen, flexibel gebruik voor verschillende 
doelgroepen,… .

• Toekomst maaltijdbereiding en logistieke afwikkeling

• … Fasering project

• Projectmedewerker : Kris Passchyn vanaf eind sept 2022



VRAGEN VAN GEBRUIKERS



Vragen

• Gebruiker:
Is er nog een actie gepland in verband met Corona?
Directie: 
Onze artsen bekijken Corona steeds meer gelijkaardig als andere virale infecties zoals de griep, momenteel zijn we met 
Corona niet actief bezig. 
Volwassen bewoners werden/worden in de volwassenenzorg gevaccineerd. Het personeel laat zich op eigen initiatief 
vaccineren.
Bij corona-besmetting in gezin of bij een virale infectie wordt aan het personeel gevraagd een mondmasker te dragen.
Uiteraard is het niet uitgesloten dat we bij nieuwe varianten of een sterke verspreiding toch nog maatregelen moeten 
nemen, maar dat verwachten we nu niet

Gebruikers die naar aanleiding van dit verslag nog opmerkingen, suggesties of vragen hebben kunnen die laten weten aan 
hun gezinsbegeleider of de directie of aan bod brengen op één van de 6 overlegplatformen


