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Samenvatting van het inspectieverslag van 
een aangekondigde inspectie n.a.v. een melding van een situatie 

grensoverschrijdend gedrag in  
De Polder, Sint Kruis op 15/06/2022. 

 
 
 
Deze samenvatting is opgemaakt door de kwaliteitscoördinator en wordt via de digitale interne en externe 
mededelingen verspreid en gepubliceerd op de website. De interne en externe mededelingen worden 
behalve in juli en augustus zo goed als wekelijks bezorgd aan de medewerkers en 4 à 5 keer per jaar aan de 
gebruikers.   
De integrale verslagen kunnen medewerkers lezen in de werkmap kwaliteitszorg/auditrapporten.   
Gebruikers die het integrale verslag wensen in te zien, kunnen het verslag digitaal opvragen via de 
kwaliteitscoördinator.   
Het integrale verslag wordt ook bezorgd aan de voorzitter van de betreffende gebruikersraad en aan de 
voorzitter van de raad van bestuur. 
De inspecteur kan een appreciatie geven omtrent initiatieven, adviezen ter verbetering geven of 
opmerkingen omtrent afwijkingen van de regelgeving.   
Indien er een afwijking van de regelgeving vastgesteld wordt, is de organisatie verplicht deze tekortkoming 
binnen de 6 maanden op te volgen en de rechtzetting voor te leggen aan het VAPH.  
  
 

Het was een onaangekondigde inspectie door inspecteur Sally Swaans, naar aanleiding van een situatie van 
grensoverschrijdend gedrag tussen gebruikers onderling, die door ons aan het VAPH werd gemeld. Deze 
gemelde situatie was het enige onderwerp van deze inspectie. 

De globale conclusie was dat de situatie van grensoverschrijdend gedrag goed werd aangepakt, zowel naar 
detectie als naar opvolging. Dit zowel met de rechtstreeks betrokkenen, hun netwerk en andere 
hulpverlenings- en justitiële diensten. 

 

In het verslag van deze inspectie werden geen tekorten geformuleerd. Er werden drie aandachtspunten 
geformuleerd: 

• “Er is geen afwegingskader gebruikt om de ernst van het incident te beoordelen.” 
• “Er is geen afwegingskader gebruikt om te beslissen over melding bij het VAPH.” 
• “Aangezien de zorgaanbieder zelf aangeeft externen te hebben ingeschakeld omdat ze vonden dat 

ze te weinig expertise in huis hadden, kan het misschien aangewezen zijn om bijkomende vorming 
hierover te bieden aan de begeleiders. 1 Begeleider heeft al enige expertise, maar dit kan mogelijks 
nog aangescherpt worden door bijkomende vorming.”     
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Acties die wij ter remediëring ondernemen: 

• Er wordt in de toekomst aandacht besteed om de afwegingen die we wel degelijk maken ook 
expliciet te noteren in de registraties omtrent een situatie GOG, zodat kan aangetoond worden dat 
een afwegingskader werd gebruikt (vb.: vlaggensysteem van Sensoa). 

• De overkoepelende visietekst relaties en seksualiteit wordt momenteel herbekeken met de 
bedoeling daarin meer te vermelden wat we willen bereiken, en iets minder te focussen op wat we 
willen vermijden. 
Wanneer deze overkoepelende tekst bijgewerkt is, wordt in elke werking nagegaan hoe deze in de 
eigen werking geconcretiseerd wordt. Dit gebeurt in gesprek met de verschillende teams, waardoor 
het onderwerp ook terug onder de aandacht gebracht wordt. 
 
 

Verslag:  
Geert Delepierre,  
Kwaliteitscoördinator   
geert.delepierre@de-kade.be  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


