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Aanwezige ouders en voorstelling: 

Naam ouder Ouder van Eenheid 

Sophie Pelgrims Isaac, 3 jr De Steiger 

Marieke Ramandt Maurice, 4jr de steiger 

Nancy De Roeck Elise, 8 jr Lavi 

Eveline Buysse, Brecht , 10jr Taal & communicatie; 

Inge De Keersschieter Michiel, 4 jr Taal & communicatie 

Patrick Verleye Annelies, 10jr Taal & communicatie 

Aanwezig vanuit het begeleidingscentrum 

Paul Bulckaert, Kadedirecteur, algemeen directeur begeleidingscentrum 

Tine Van den Wouwer, directeur Zorg kinderen en jongeren met een sensoriële beperking 

Bert De Keyzer, Kadedirecteur ondersteunende diensten 

Verontschuldigd: Jana Van Nieuwenhuyse 

1. Verwachtingen t.a.v. dit overleg

Ouders : 

- Meer duidelijkheid en beter inzicht krijgen in het grote geheel en de werking. Hoe zit de structuur

in elkaar/ organogram?  Ouders geven aan dat zorg en onderwijs een heel goede ondersteuning

bieden, maar dat de structuur van de organisatie en wie precies verantwoordelijk is voor wat soms

vrij onduidelijk is.  Als ouders nieuw zijn in de organisatie zou het goed zijn dat ze een introductie

krijgen in hoe de organisatie in elkaar zt

- Inzicht in wat de school biedt enerzijds en wat zorg (begeleidingscentrum) biedt anderzijds. Hoe is

de samenwerking?

- Contact met andere ouders – verbreden van eigen netwerk
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- Welke veranderingen zijn er in de zorg? 

 

Vanuit de voorziening/ regelgeving  cfr powerpoint presentatie in bijlage 

 

2. Praktische afspraken :  

- Maandagavond is een goed moment 

- Online is handig, vraagt minder tijd. Anderzijds laat dit geen/minder informele contacten tussen 

ouders toe 

- Afwisseling : online/Live 

 

3. Thema’s die aan bod kwamen :  

3.1. Communicatie :  

 

Directie geeft aan dat de communicatie een aandachtspunt is in de organisatie waarrond de komende 

maanden ook een bevraging van zowel medewerkers als gebruikers zal gebeuren.  Hebben jullie in deze 

context suggesties, bedenkingen, punten waarrond we meer aandacht moeten besteden?  

- Aandacht voor communicatie tussen verwijzende hulpverlening en huidige hulpverlening zodat bij 

intake geen waardevolle informatie verloren gaat.  

o Rol van privacywetgeving/gegevensstromen tussen hulpverleners – het 

begeleidingscentrum gaat ervan uit dat er alleen met toestemming van de gebruiker 

informatie tussen diensten kan uitgewisseld worden.   

o Aandeel van ouders in uitwisseling van gegevens tussen hulpverleners: toestemming 

geven, in de praktijk is vaak het handigste dat ouders zelf de verslaggeving doorgeven, zo 

hebben ze ook inzage in wat doorgegeven wordt.  

o Aandeel hulpverlener : actief navragen, actief doornemen van info, mogelijks ook overleg 

tussen vroegere/ externe hulpverlening aanvragen 

- Aandacht voor samenwerking externe hulpverlening en interne hulpverlening/ bvb betrokken 

paramedici: kiné, logo 

- Communicatie Spermalie- gezin: voor heel veel kinderen zijn foto’s een goed aanknopingspunt om 

thuis een gesprek met hun kind te hebben over wat in Spermalie gebeurde  

- Communicatie vanuit dit overleg naar andere ouders : suggesties 

o via nieuwsbrief : belangrijkste zaken uit het overleg verwerken   

o verslag ter inzage meesturen : soms moeilijk te begrijpen als je het overleg zelf niet hebt 

meegemaakt  

o aanspreekbaarheid door andere ouders : kan via het doorgeven van de mails van de ouders 

die participeren aan het collectief overleg. Gaan hiermee alvast akkoord om het mailadres 

vermelden : Annelies( ipv Patrick), Sophie, Marieke, Nancy, Inge  

eveline buysse; ingedekeersschieter@gmail.com; jana.vannieuwenhuyse@icloud.com; 

Sophiepelgrims; anneliesdemeyere@yahoo.co.uk; Marieke Ramandt; 

nancy_dr@hotmail.com 

 

3.2. Covid-19 en gevolgen op de werking 

- ergo en kiné werden tijdelijk/ gedeeltelijk gestopt -  

mailto:Eveline.buysse@gmail.com
mailto:ingedekeersschieter@gmail.com
mailto:jana.vannieuwenhuyse@icloud.com
mailto:sophiepelgrims@hotmail.com
mailto:anneliesdemeyere@yahoo.co.uk
mailto:mariekeramandt@gmail.com
mailto:nancy_dr@hotmail.com
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- eerste lock-down : overweldigend. Soms teveel contactname vanuit verschillende hoeken, soms 

teveel soms te weinig verwachtingen naar wat thuis opgenomen kon worden. Kan dit beter 

afgestemd worden? Het zou goed zijn dat de verschillende disciplines beter met elkaar afstemmen 

– nu was het soms te versnipperd 

- positief :  de communicatie was over het algemeen goed, er werd hard gewerkt om maximaal 

contact met de kinderen te houden 

- 1 telefoonnummer om besmettingen in weekends of vakanties  te melden zou nuttig zijn 

- Blij dat de zorg terug opgestart is 

 

3.3. tips voor onderwerp om op te nemen bij de zelfevaluatie 

- communicatie met ouders 

 

3.4. Toekomstige onderwerpen voor dit overleg 

- Persoonsvolgende financiering (PVF) bij minderjarigen : Van zodra hierover meer concreet nieuws 

voorhanden is zal dit zeker geagendeerd worden op dit overleg. Het is alvast belangrijk dit eens 

stap voor stap uit te leggen en te kaderen.   

- Masterplan gebouwen/sites: er wordt momenteel een lange termijn plan ontwikkeld omtrent hoe 

de infrastructuur verder moet ontwikkeld worden.  Wat is nodig, waar is renovatie nodig, hoe 

kunnen we het chronisch ruimtegebrek op de site Spermalie op termijn opgelost krijgen 

- Informatie over hoe de organisatie in elkaar zit  

 

3.5. Signalen van (on)tevredenheid 

- Tevredenheid: opstart jonge kindjes zowel in De Steiger ( vuurtoren) als in taal & communicatie 

(vossenwerking) 

- Ontevredenheid/kan beter:  

o inzet van 1 communicatieplatform naar ouders, nu is klasdojo enkel voor onderwijs en zorg 

communiceert anders – is er mogelijkheid om dit te integreren? 

o Soms teveel kanalen om rechtstreekse dialoog met ouders en  begeleiders, paramedici, 

leerkrachten aan te gaan. ( dubbel werk : schriftje, e-mail, klasdojo, agenda, …) 

o Stand van zaken busvervoer/ zelf brengen en ophalen kinderen : leidt soms nog tot chaos  

o Het zou nuttig zijn dat interims die er bij komen in de loop van het werkjaar actiever 

contact leggen met ouders 

 

Volgende vergadering : wordt nog afgesproken 

 

Bijlage : Huishoudelijk reglement  
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agenda

- Kennismaking

- Huishoudelijk reglement en opdracht Collectief overleg (zie bijlage) 

- Stand van zaken en evaluatie Corona maatregelen BC Spermalie + communicatie hierover 

- We willen onze communicatie met gebruikers evalueren: wat willen jullie hierover bevraagd zien?

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

- Actuele thema’s binnen het Begeleidingscentrum en de afdeling 

- Masterplan  

- Signalen van tevredenheid of ontevredenheid

- Afspraken volgend overleg: normaal voorzien eerste helft mei 

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



WIE IS WIE? 



Kandidaten collectief overleg
(streefdoel aantal vertegenwoordigers)

Steiger LAVI

SAVI Taal.com



COLLECTIEF OVERLEG



Historiek

• Oorspronkelijk gebruikersraad met verkozen leden en een ouderwerking

• 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 ht begeleidngscentrum:
• MFC Het Anker ASS, MFC Spermalie ASS, 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


COVID-19



vaccinatie

• bewoners en (deel van?) het personeel van groepsaangestuurde 
woonvoorzieningen voor meerderjarigen 
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 ivm
COVID



IDEEËN IVM EVALUATIE 
COMMUNICATIE



Evaluatie communicatie

• Voor grote groepen
• Nieuwsbrief ouders

• Brieven, …

• Communicatie door begeleidende teams

• …



SIGNALEN



VOLGEND OVERLEG
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