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Aanwezig: Inge Filliaert, Bruno Fonteyne, Cathy Billiet, Evelyne Vanpoucke, Sylvia van den Avenne, Marinka 

De groote  

Overlopen huishoudelijk reglement 

Voorlopig is er geen kandidaat om de rol van voorzitter op te nemen. Ouders geven er de voorkeur aan om 

eerst een overleg mee  te maken en mede op basis daar van verder te kijken. We leggen de vraag opnieuw 

voor op een volgend overleg.  

 

Invloed Corona maatregelen. 

Impact van het thuis zijn wat onderschat. Dochter miste werking in de leefgroep. Na een aantal weken 

terug in verblijf gekomen. Gevoel als ouders daar goed in begeleid te worden. Communicatie verliep vlot. 

Belangrijk om als ouder ook de info rechtstreeks te krijgen.  Korte bezoek is lastig. Tevreden over 

communicatie. 

Tijdens online week op internaat is er niet steeds een goede opvolging. Ook verantwoordelijkheid school 

om mee op te volgen. Graag snellere communicatie vanuit school wanneer zoon of dochter geen online 

lessen meevolgt zodat je hen als ouder sneller kan aanspreken. Studeren op kamer alleen lukt niet. Er 

wordt soms te veel verantwoordelijkheid verwacht van de jongere zelf zeker naarmate ze ouder worden. 

Dit terwijl die verantwoordelijkheid niet vanzelfsprekend komt met het ouder worden… 

Is het mogelijk om een aantal jongeren in 1 lokaal en onder toezicht te zetten tijdens de online lessen. Dit is 

nog geen garantie maar vergroot wellicht de kans dat ze naar andere schermen kijken.  

Ouder vraag of het niet mogelijk is om vanuit school een ‘bug’ te installeren op de laptop waardoor je kan 

voorkomen dat ze naar bepaalde sites kan of je kan zien wat ze gedaan hebben op de pc.  

Tijdens de quarantaine van de zoon was de nauwe opvolging door de  leefgroepsbegeleiding van Switch 

positief.  

Ze hadden meermaals gedurende de week een opvolgingsgesprek. 

P. is heel de lockdown thuis geweest. Dit had een negatieve impact op zijn ontwikkeling. Voor de ouders en 

P. was de mogelijkheid om opnieuw voltijds school te volgen en gebruik te maken van de leefgroep 

mogelijkheid om terug naar leefgroep te komen een hele verademing. Positief over creatieve invulling woe 

nm in de leefgroep. 

 



  
 
 

 2 van 3 

Communicatie positief; wekelijkse mail van leefgroep. Gebeurt die communicatie overal op zelfde manier 

en voldoende? 

Vervoer Stapsteen moeilijk. Graag initiatieven onderzoeken om dit op een andere manier te organiseren. 

Belbus, ocmw, minder mobiele, vrijwilligers,… 

 

Info over PVF (Persoons Volgende Financiering) en het traject dat we daarin zullen moeten gaan  

Zie PWP 

 

Tevredenheidsbevraging bij ouders/adolescenten die gebruik maken van ons aanbod 

Communicatie positief; wekelijkse mail van leefgroep. Gebeurt die communicatie overal op zelfde manier 

en voldoende? 

Vervoer Stapsteen moeilijk. Graag initiatieven onderzoeken om dit op een andere manier te organiseren. 

Belbus, ocmw, minder mobiele, vrijwilligers,… 

 

Actuele thema’s binnen het Begeleidingscentrum en de afdeling  

- Masterplan  Het Anker – Spermalie – De Polder (zie PWP) 

- Hoe kunnen we inspelen op verdere evoluties in de zorg? (zie PWP) 

 

Agenda punten voor volgend collectief overleg; 

- De Sirkel voorstellen 

- Meer info over onze handvaten in het werken met jongeren met ASS 

- Sneller samenzitten indien meer info over PVF minderjarigenzorg 25 mei lijkt wat laat 

- Info over nieuwe projecten in de volwassenwerking 

- Vraag om als ouders meer contact te hebben met elkaar. Idee van een chatbox per leefgroep waar 

ouders eens hun ervaring kunnen delen. Gemodereerd door iemand van BC 

- Graag in de toekomst ‘life’ samenzitten. 

- Voor en nadelen van gezinswerker campus gebonden of overschrijdend. 

 

 

Voor Verslag Ann De Cock 
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COLLECTIEF OVERLEG
ADOLESCENTEN AUTISME

26 JANUARI 2021



Agenda
- Kennismaking 

- Huishoudelijk reglement en opdracht Collectief overleg 

- Stand van zaken en evaluatie Corona maatregelen BC Spermalie – Het Anker  + communicatie 

hierover 

- Het huishoudelijk regelement van de Steenweg (werking voor jongvolwassenen)

- Info over PVF (Persoons Volgende Financiering) en het traject dat we daarin zullen moeten gaan 

- Tevredenheidsbevraging bij ouders/adolescenten die gebruik maken van ons aanbod

- Actuele thema’s binnen het Begeleidingscentrum en de afdeling 

- Masterplan  Het Anker – Spermalie – De Polder

- Hoe kunnen we inspelen op verdere evoluties in de zorg?

- Signalen van tevredenheid of ontevredenheid

- Afspraken volgend overleg: normaal voorzien eerste helft mei 

(week van 3 of van 17/05 – nog iets voor paasvakantie?)



KENNISMAKING



Collectief overleg autisme adolescenten 

Werking 1ste graad 
de Polder

Werking 2de en 3de 
graad OV4 -
Spermalie

Werking 1ste tot 3de

graad Stapsteen

Werking 1ste tot 
3de graad OV2 -

Spermalie

Werkingen De 
Steenweg

Mobiele werking -
Gaandeweg/Huisjes



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
EN OPDRACHT COLLECTIEF 
OVERLEG 



Historiek van het collectief overleg

• Oorspronkelijk gebruikersraad met verkozen leden en een ouderwerking

• Collectief overleg MFC Spermalie is stilgevallen bij gebrek aan 
geïnteresseerden, reden o.a.
• Vrij technisch
• Grote diversiteit in deelnemers
• Praktische bezwaren: avond, opvang, afstand

• Huidige overlegplatformen collectief overleg in het begeleidingscentrum:
• MFC Het Anker autisme lager, MFC Spermalie autisme adolescenten, MFC Spermalie 

sensorisch
• Volwassenenzorg Spermalie, Volwassenenzorg Het Anker (ouders/gebruikers zelf) 

• Gezocht naar andere formules
• Tijdelijk geopteerd voor ouderoverleg per eenheid/afdeling
• Overleg op afstand



Opdracht collectief overleg 
zoals omschreven in regelgeving VAPH
• Het collectief overleg gaat over alle materie in het begeleidingscentrum (MFC)

en niet over de school.  De scholen hebben een schoolraad.

• Collectief overleg is een verplicht orgaan waaraan belangrijke wijzigingen voorgelegd worden

• Wederzijds advies over aangelegenheden in de relatie begeleidingscentrum - gebruikers

• Begeleidingscentrum geeft informatie, luistert en geeft zijn mening. 

• Info over de jaarrekeningen  (op het algemeen collectief overleg)

• Het collectief overleg wordt gehoord door directie, er wordt in overleg gegaan, directie heeft 
beslissingsbevoegdheid

• De leden van het collectief overleg signaleren op de vergadering de vragen en signalen die zij 
krijgen van andere gebruikers en behandelen deze anoniem. 

• Signalen van (on)tevredenheid zijn een vast agendapunt van elke collectief overleg

• Elke gebruiker kan een punt op  de agenda van het collectief overleg plaatsen (via de voorzitter 
of de gezinsbegeleider)



Werking

• Verwachtingen van deelnemers
• ….

• Verwachtingen directie
• Mee denken in het belang van alle gebruikers en in het belang van een 

kwaliteitsvolle ondersteuning

• Aanspreekpunt zijn

• Belang van een vrij stabiele groep en een werkbare groep

• Communicatie met andere ouders

• Verspreiden van verslag

• Externe ondersteuning mogelijk

• ….



Huishoudelijke reglement collectief 
overleg (geldend voor alle platformen)

• Huishoudelijk reglement

../../../COGAlgemeen/20140930%20Huishoudelijk%20Reglement.docx


STAND VAN ZAKEN EN 
EVALUATIE CORONA



Periode COVID-19

• Heel wat regelgeving en aanpassingen

• Soms weinig afstemming tussen regelgeving onderwijs en zorg

• Code geel – code oranje 

• Moeilijk evenwicht tussen veiligheid en kwalitatief kunnen 
werken

• Grote clusters – groter risico op besmetting

• Aantal besmettingen gehad – konden snel afgezonderd worden

• Inspanningen van jongeren – ouders - medewerkers



Vaccinatie

• Bewoners en (deel van?) het personeel van groepsaangestuurde 
woonvoorzieningen voor meerderjarigen 
en gebruikers 18+ en (deel van?) medewerkers verblijf 
minderjarigen zullen gevaccineerd worden.

- Nog niet duidelijk
- Welke medewerkers: begeleidend, andere met contact, zonder contact

- Vrijwilligers - mantelzorger

- Timing van de opstart.  (eind februari?)

- Belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren.



Vragen bedenkingen bij huidige 
maatregelen COVID



Vragen, suggesties communicatie i.v.m. 
COVID



HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT VAN DE 
STEENWEG



Huishoudelijk reglement De Steenweg

• Binnen de Steenweg:
• Werking De Link = minderjarigengroep (corona)

• Werking Switch = kamertraining jongvolwassenen met meer intensieve 
ondersteuningsnood

• De Sierkel = dagbestedingsproject voor jongvolwassenen

• Nieuwe werking Switch

• Advies omtrent het huishoudelijk reglement



Basisafspraken

• Respect voor anderen
• Je spreekt de begeleiding en elkaar steeds respectvol aan. 

• Respect voor materiaal

• Communicatie in twee richtingen 

• We gaan regelmatig in overleg 

• We maken samen afspraken
• Begeleiding heeft altijd het laatste woord



Praktische zaken

Sleutels:

• Gedurende je verblijf in Switch ben je zelf verantwoordelijk 
voor je sleutels;

• Je tekent een blad af bij het krijgen van de sleutels. Bij verlies 
komt de kost van de sleutel op de factuur. (20€)

• Je laat GEEN sleutels bijmaken

• Je sleutel van je kamer past enkel op jouw kamerdeur



Praktische zaken

Kamer:
• Posters ophangen doe je met ‘Buddies’ 
• Kaders e.d. ophangen; eerst eens vragen aan een begeleider 
• Extra meubels plaatsen kan, er is voldoende ruimte voor extra kastje, 

zetel, ...
• TV - je mag zelf een televisie voorzien op je kamer.  Dit kan met een 

digicorder/digibox (via coaxkabel - heeft beperkingen) of je kiest voor 
een toestel waarin je een CI+kaart steekt.
De kosten van je televisie en eventuele abonnementen zijn voor 
jezelf.

• Frigo en andere elektrische apparaten zijn nieuw of moeten eerst 
gekeurd worden door de technische dienst

• Iedereen krijgt een eigen kast in de gang als extra bergruimte.



Praktische zaken

Onderhoud kamer en badkamer:

• Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Een begeleider kan leren hoe dat 
vlotjes kan verlopen.

• Je voorziet zelf in basis poetsmateriaal (poetsproduct, spons en vod, wc-
borstel, trekkertje)

• Wekelijks worden de kamers gecontroleerd op orde. 

• Je zorgt zelf dat je vuilbakjes wekelijks geleegd worden. 

• We verwachten dat je minimum 1x per maand je lakens wast. Dit kost in 
Switch 5€ per keer. Lakens kunnen natuurlijk ook thuis gewassen worden.

• Je kamer en badkamer worden maandelijks door de poetsdienst gepoetst 
(tenzij je dit niet wenst en zelf doet) - je zorgt ervoor dat de kamer poets 
klaar is (grond is vrijgemaakt, stoel omhoog, lakens afgetrokken, kamer en 
badkamer opgeruimd)



Praktische zaken

• Eenmaal per week komt een poetshulp de gemeenschappelijke ruimtes 
poetsen.

• Bepaalde kleine huishoudelijke klussen moeten door de bewoners van 
Switch gebeuren. Op de bewonersvergadering wordt met jullie bekeken 
hoe we deze taakverdeling doen.

• Moment van ontbijt en middagmaal wordt individueel afgesproken, warm 
avondmaal gebeurt om 18.15 u. Je kan ervoor kiezen om bv. op je tegen 
kamer te eten.

• Na 22 u vragen we om het rustig te maken zodat wie wil slapen kan slapen. 

• We verwachten dat iedereen tegen 22.30 u op de eigen kamer is.

• Je gebruikt bij voorkeur het toilet op je eigen kamer. Je voorziet zelf wc-
papier en poetst je toilet zelf.

• Een wasmachine + droogkastbeurt kost 5€



Praktische zaken

• Bezoek en dergelijke:
• We geven geen toegang aan onbekende personen in het gebouw.
• Als je bezoek hebt, dan meld je dat aan de begeleiding
• Er is geen bezoek aanwezig als je zelf niet aanwezig bent
• Bij vertrek en aankomst in huis, zeg je even goeiedag aan de 

begeleiders, en noteer je dit  op de het bord in de gang

• Roken binnenshuis is verboden
• rokers kunnen gaan wandelen tijdens het roken of staan op de vast 

afgesproken rookplaats ( buiten, beneden aan de deur). Jongeren van 
Switch die aansluiten in de weekendwerking mogen op deze 
ogenblikken ook gebruik maken van de rookruimte van de link. (Dit 
enkel en alleen maar tijdens de weekendwerking vrijdag na 16u tot 
zondagavond 22u) 



Praktische zaken

• Middelengebruik:  
• Je mag niet onder invloed zijn als je in Switch bent

• Medicatie: 
• Hierover gelden  individuele afspraken 

• Bereikbaarheid en communicatie met Switch
• Je verwittigt als je te laat bent en als je eventueel een probleem hebt. Het is 

handig en praktisch als een begeleider je kan bereiken via sms of WhatsApp. 

• Overleg werking Switch:
• Elke donderdagnamiddag hebben we teamvergadering. Tijdens deze 

vergadering zijn we enkel voor jou beschikbaar in noodgevallen.

• Bewonersvergadering: 
• Op afgesproken momenten zal er een Switchvergadering doorgaan. We 

verwachten dat de bewoners daarop aanwezig zijn. Er kunnen zowel door de 
jongeren als door de begeleiders agendapunten aangebracht worden



INFO OVER PVF MINDERJARIGEN 
(PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING)



Persoonsvolgend budget minderjarigen

• Nieuw systeem van zorg inkopen bij een voorziening

• Nog onduidelijk hoe men dit concreet vorm zal geven bij 
minderjarigen

• Men wil dit echter graag versneld doorvoeren

• Moeilijkheid om de zorgzwaarte correct in te schatten – men 
doet nu proefinschalingen

• Van zodra meer informatie, wordt dit gecommuniceerd aan het 
collectief overleg en aan de andere ouders



TEVREDENHEIDSBEVRAGING 
BIJ OUDERS/ADOLESCENTEN



Bevraging gebruikers en ouders

• Op regelmatige tijdstippen gebeuren er 
tevredenheidsbevragingen binnen onze organisatie. 

• Dit jaar willen we een bevraging organiseren ronde de 
communicatie in het begeleidingscentrum (oa. nieuwsbrief). 

• Welke vragen of onderwerpen zijn interessant om hierin mee te 
nemen? 



ACTUELE THEMA’S BINNEN HET 
BEGELEIDINGSCENTRUM EN DE 
AFDELING 



Actuele thema’s

• Masterplannen Het Anker – De Polder – Spermalie
• Hoe kunnen we ruimte maken in Spermalie en zo mogelijkheden scheppen 

om grondig te renoveren
• Hoe kunnen we de ruimte in de Polder nog optimaler benutten
• Toekomstige locatie voor de Steenweg 

• Evoluties in de zorg binnen de afdeling
• Meer nood aan plaatsen voor jongeren in een OV2-traject
• Meer jongeren met een complexe problematiek, nood aan weekendwerking, 

nood aan daginvulling omdat een voltijds schoolprogramma niet mogelijk is, … 
• Budget na jeugdhulp aan 21 jaar (i.p.v. 18 jaar) zorgt voor minder ‘uitstroom’ 

uit het MFC



SIGNALEN VAN TEVREDENHEID 
OF ONTEVREDENHEID?



VOLGEND OVERLEG?
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