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VERSLAG COLLECTIEF GEBRUIKERSOVERLEG 
Dinsdag 7 februari 2023 

 
Aanwezig  
Gebruikersraad: 
 
Lokaal oudercomité: 

Adelaide Bovijn, Sabine Hollebosch, Robert Michiels, Christiane Vermeulen,  
Christine Verstappe, Marc Wullens, Ward wyffels 
Bernard Louf, Luc Van Ingelgem, Rik De Cooman 

Cliëntenraad: Rudi Nooijen, Pieter De Smet + coach Sarah De Henauw 
Directie: Luc Aelbrecht 
Verslag Veerle Neyt 
Verontschuldigd Angelica De Neve, Kyra Van Isterbeek 
 
Bijlagen: 

− Bij punt 8: Nieuws uit de voorziening. Woon- en leefkosten 2023 Overzicht. 
 

1.  Verwelkoming  (voorzitter) 
 
Ward wyffels heeft niet echt een nieuwjaarsbrief geschreven, maar wil toch een aantal nieuwjaarswensen 
meegeven: 

 Een overzicht van de agendapunten 2022 tonen een heel pak items waarover advies werd gevraagd en 
gegeven. We komen 5 maal per jaar bijeen, en er is doorgaans een aanwezigheid van 8 personen. 

 De voorzitters van de lokale oudercomités worden sedert vorig jaar eenmaal per jaar uitgenodigd voor de 
juni-vergadering. 

 We krijgen vaak een interessante focus op wat er leeft in de woongroepen via facebook. 
 Uit de tevredenheidsbevraging merken we dat mensen vaak ‘weet niet’ antwoorden. Daar ligt dus werk 

voor ons om nog duidelijker en transparanter te werken. Toby De Blauwer zal op de volgende 
gebruikersraad de resultaten toelichten. Ook aan de voorzitters van de lokale oudercomités zal in groep 
toelichting gegeven worden. 

 De heropstart na Corona leek soms wat stroef te lopen. Was er minder personeel? Vaak ziektes? 
Toelichting: Dit werd eerder al ten berde gebracht op deze vergadering en weerlegd door de directie.  
Er zijn inderdaad vacatures, maar de meeste geraken gelukkig ingevuld. De personeelsinzet gaat al jaren 
in stijgende lijn.  
De teambarometer is een soort beleidsplan op woongroep-/dienstniveau. Ook arbeidsvreugde is daar  
een item in. Er wordt blijvend opleiding voorzien om de medewerkers te versterken in hun taak.  

 Het digitaal platform (toegang tot wifi) zal op korte termijn uitgebreid worden naar alle 
vestigingsplaatsen.  

 Toelichting: We dienden hiertoe een project in bij de warmste week. De opbrengst van 9150 € is hiervoor 
niet voldoende, de voorziening zal ook nog een flinke bijdrage moeten leveren. 
Er zijn 4 netwerken voorzien: een professioneel, agogisch, guest en cliëntennetwerk (waarop al dan niet 
ingetekend kan worden door cliënten, tegen vergoeding). 

 Opening van de woonprojecten De Rank en Ter Linde. 
 We moesten afscheid nemen van enkele ‘bekende’ medewerkers. Het personeel veroudert ook en gaat 

met pensioen.  
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 Een actief lid van de gebruikersraad is plots overleden, met name Willy De Keyzer. Hij was ook actief in de 
gebruikersorganisatie Fovig. 

 Een gezond en positief 2023 gewenst.  We willen niet enkel steeds nieuwe dingen realiseren, maar ook 
consolideren  wat goed gaat. 

 
Luc Aelbrecht: 

 2023 is een belangrijk jaar voor de gebruikersraad want er zijn verkiezingen gepland in het voorjaar. 
De procedure is gestart. De uitnodigingsbrieven om zich kandidaat te stellen zijn vrijdag de deur 
uitgegaan. Er zal ook een verkiezing voor de cliëntenraad plaatsvinden. 

 Daarom zijn de voorzitters van de lokale oudercomités uitgenodigd voor deze februari-vergadering,  
want de vergadering in juni wordt de installatievergadering voor de nieuw verkozen raad. 

 Ook de huidig zetelende leden zullen zich actief opnieuw kandidaat moeten stellen tegen begin maart, als 
ze hun mandaat wensen te verlengen. Alle uitleg is in de brief terug te vinden. 

 De ingeplande vergadering in juni zal doorgaan op dinsdag 20 juni.  

2.  Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van 6/12/2022 wordt goedgekeurd. 

3.  In/uitgaande briefwisseling/e-mails 
 

 IN  
 Overlijdensbericht Hallaert Saskia + 09/12/2022, begeleidster in Specht 

Ook Hans D’Hollander + 28/12/2022, gepensioneerde medewerker, is overleden. 
 Overlijdensbericht Ronny D’haenens + 17/01/2023, bewoner Inclusief Wonen in Asper. 

Intussen zijn ook overleden: 
 John Demuer + 21/01/2023, bewoner Fuut. 
 Henri Sas + 30/01/2023, bewoner Meidoorn. 

Deze 3 cliënten woonden al heel veel jaren in onze voorziening en waren door veel mensen gekend.   
De vrees bestaat dat er nog een aantal overlijdens zullen volgen, gezien de precaire gezondheids-
toestand van een aantal mensen. 
Vanuit de Gebruikersraad wordt bij elk overlijden de familie gecondoleerd (online) door de voorzitter. 
Ook voor de begeleiding en de medebewoners heeft een overlijden in de woongroep een grote 
impact. De medische dienst en de pastoraal werker ondersteunen hierbij. Er wordt gezocht naar  
een manier om waardig en gepast afscheid te nemen. De korte, vaak heel mooie tekstjes in SAMEN 
worden zeer geapprecieerd. 
De netwerken verkiezen soms om de uitstrooiing op het domein Borgwal te laten gebeuren.  
Dit is mogelijk na toestemming door de directie. 
In Borgwal is de stille ruimte in het bos ook een herdenkingsplek.  
Ook in de andere locaties zal dit worden opgenomen.  

 Verslag collectief gebruikersoverleg van 06/12/2022 
 

 UIT  
 Agenda collectief gebruikersoverleg van 07/02/2023 

  

4.  Rapportering vertegenwoordiger interne klachtencommissie (Angelica De Neve) 
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 Angelica De Neve is niet aanwezig. Er is geen weet van klachten. 

5.  Nieuws uit de cliëntenraad (Pieter De Smet) 
 

 Op 19/1 kwam de cliëntenraad samen. Pieter doet verslag van de besproken punten. 
Het was een open vergadering met een ruime opkomst. De werking van de cliëntenraad werd uitgelegd 
en gedemonstreerd. 

 Op 8/3 is er een werkdag gepland waarop de kandidaten voor de nieuwe cliëntenraad zich zullen kunnen 
voorstellen met foto en slogan. Het wordt bijzonder spannend! We wensen alle kandidaten veel succes! 

 In SAMEN komt een artikel over de cliëntenraad. 
 Vraag aan alle voorzitters van de lokale oudercomités om zich ook dit jaar mee in te zetten voor de 

warmste week. Het thema zal in juni bekend gemaakt worden. 

6.  Bespreking inhoudelijke vragen voorzitters LOC’s 
 

 Hoe als voorzitter omgaan met klachten van ouders over de bewindvoering van hun kind?  
(Rik De Cooman) 
Bij een verlengd minderjarige cliënt is er een bewindvoerder aangesteld. Dit is pijnlijk voor de gezinnen 
waarbij de ouders de taak die ze al jarenlang opnemen, ontnomen wordt. De wet is oké wanneer er geen 
familie meer is. Maar nu zegt de vrederechter soms aan de ouders ‘gij zijt niet capabel / te oud’ en stelt 
hij een bewindvoerder aan.  
De bewindvoerder moet jaarlijks een rapport opmaken. Voor sommige ouders is dit een probleem en ze 
vroegen hiervoor hulp aan Rik De Cooman. In dat rapport moet elke euro verantwoord worden. Een 
ouder moest zijn huiswerk opnieuw maken. 
De wet kwam er om misbruiken in te dijken. Er zijn slechts 2% misbruiken.  
We moeten hiermee naar buiten treden. Wat kunnen we doen om die mensen te helpen om dat rapport 
op te maken? Hoe kunnen we zorgen dat ouders niet langer verplicht worden om zo’n rapport op te 
maken? 
Blijkbaar hangt het af van de vrederechter hoe dit wordt toegepast. De wet wordt niet overal gelijk 
geïnterpreteerd. 
Misschien kunnen de gebruikersverenigingen hierin een rol opnemen? Op de bijeenkomst van Fovig 
morgenavond staat dit geagendeerd. De klachten groeperen via hun contactpunt (info@fovig.be)? 
Ward wyffels zocht op wat men kan doen indien men niet tevreden is over een specifieke vrederechter. 
Men kan klacht indienen bij de kantonrechter (die de vrederechter benoemd heeft). De wet afschaffen zal 
niet lukken. 
TO DO: Er wordt voorgesteld dat Rik De Cooman contact opneemt met Fovig om dit aan te kaarten. 
 
Bernard Louf meldt dat hij een contract ondertekende met de Koning Boudewijnstichting om de 
nalatenschap voor zijn zoon Bram te regelen. Dat is zeer vlot verlopen.  
Advocaat meester De Vos is zeer ervaren in de materie en kan gevraagd worden om - zoals hij deed in 
Zevenhuizen - een uiteenzetting te geven. Mogelijk is dit een tip voor heel Ebergiste?  
Ook Gezin en Handicap heeft een  uiteenzetting die online kan gevolgd worden, met mogelijkheid tot 
vraagstelling (webinars). 
TO DO: De voorzitters zullen peilen naar de interesse bij de lokale oudercomités.  
De voorziening kan de bijeenkomst faciliteren. 
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 Wat zijn - als gebruiker - de onderhandelingsmogelijkheden binnen het PVB (persoonsvolgend budget) bij 
het ter beschikking stellen van een voucher aan de voorziening? Bijvoorbeeld: kan men bij het inkopen van 
zorg bij langdurige afwezigheid van een bewoner overschakelen van voucher naar cash?  
(Sabine Hollebosch). 
Dit komt neer op de onderhandeling van een nieuwe IDO (individuele dienstverlenings-overeenkomst). 
Wanneer een cliënt lange tijd in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan wordt er vanuit de voorziening nu 
soms reeds ondersteuning geboden. Bij terugkeer uit het ziekenhuis is de zorgvraag vaak verhoogd. De 
daaruit volgende aanvraag tot verhoging van het budget duurt tot 5 jaar, en gedurende al die tijd levert 
de voorziening gratis meer diensten. 
Het gebeurt zeer zelden dat een cliënt langere tijd thuis verblijft. We kunnen geen personeel ontslaan 
voor die periode om dan een deel punten aan de cliënt thuis toe te kennen. 
De directie pleit hier voor een vorm van solidarisering. In sommige levensfases is er minder zorg vanuit  
de voorziening nodig, in andere meer. Het Vlaams Welzijnsverbond deed hierrond een bevraging bij 62 
voorzieningen, waaruit bleek dat de voorzieningen veel middelen mislopen.  
Het is een geven en nemen. Vanwege COVID was de situatie extra moeilijk. 
 Voor de zorgkosten zal een teruggave van punten niet snel gebeuren, vanwege de koppeling aan de 

personeelsbezetting. De voorziening kan wel handicapspecifieke begeleiding geven in het ziekenhuis 
of in het gezin. Ad hoc te bekijken. 

 Voor de woonkosten zijn er vaste afspraken die in elke IDO worden opgenomen: na 1 maand 
afwezigheid worden de maandforfaits gehalveerd.  

Een voucher omzetten in cash kan. Maar de omslagsleutel maakt dat er dan minder zorg kan aangekocht 
worden. De omslagsleutel hanteert immers een anciënniteit van 10 jaar, en dat ligt ver van de reële 
personeelskost. Het werken met cash is momenteel dus niet zo interessant voor cliënten die residentieel 
in een voorziening wonen. 

 
 In hoeverre kan het collectief gebruikersoverleg betrokken worden bij het uitwerken van het algemeen 

beleidsplan (ABP)? 
In het najaar zal een participatie-overleg georganiseerd worden rond het nieuwe ABP. Daar zullen ook 
netwerken bij betrokken worden. We zullen de personen die destijds participeerden aan het overleg 
opnieuw aanspreken. Bij instellingsoverkoepelend zaken , bv .’traject m.b.t. het ontwikkelen van een 
evaluatiemodel rond kwaliteit van leven’, wordt de voorzitter van de Gebruikersraad uitgenodigd. Het 
startevent gaat door op 17/03/2023. Ook de bevraging van de LOC’s levert input voor het ABP. In een 
project samen met de universiteit worden instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van leven te meten. 
Ook rond het in kaart brengen van het belang van de creatie van netwerken rond cliënten,  
is een project opgezet waar we aan deelnemen. Idem voor de afbouw van psychofarmaca. 
 

 Opvolging verkiezingsprocedure 
De rangorde werd hier reeds eerder toegelicht. De brieven voor de kandidaatstelling zijn verstuurd naar al 
wie zich kandidaat kan stellen. Dit werd in kaart gebracht door de sociale dienst.  
Waar nodig zal per zorgmodule een kiesprocedure uitgeschreven worden, dit is als er meer kandidaten 
dan mandaten zijn. 

7.  Nieuws uit de Raad van Bestuur 
 

 Actualisatie van het masterplan voor de site De Deyne. 
 Dimitri Plas werd aangesteld als directeur van Styrka. 
 Het Roerhuis, een kleinere voorziening in Leuven, wordt geïntegreerd in O.C. Sint-Ferdinand in Lummen. 

Steeds meer kleinere voorzieningen krijgen het financieel moeilijk, o.a. door de niet- indexering van de 
werkingsmiddelen. De middelen van de overheid worden nu veeleer richting uitbreidingsbeleid 
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georiënteerd. 
 Er is een nieuwe regelgeving voor klokkenluiders. Heidi Taerwe en Hendrik Dekeyzer zijn nu reeds 

vertrouwenspersoon voor grensoverschrijdend gedrag. Hun bevoegdheid wordt hiertoe uitgebreid . 
 Bij het directieseminarie ‘missiegedreven ondernemerschap’ zijn duurzaamheid, autonomie en 

betrokkenheid binnen de organisatiestructuur, intersectorale samenwerking, en innovatie de 4 punten 
waarmee men verder aan de slag gaat. 

 Lanceermoment kwaliteit van leven en dienstverlening op 17/3. In dit kader wil men overkoepelende data 
gebruiken als beleidsinstrument om aan benchmarking te doen. 

 Ebergiste neemt deel aan een academisch project rond inclusie. 
 Het project Galilea werd voorgesteld. Het inspiratiebeleid, de missie en de engagementverklaring  worden 

afgestemd op de verschillende doelgroepen. ‘Space for Grace’ verleent steun aan het  
magazine Still. 

 Er wordt een nauwgezette begrotingsopvolging gevraagd, gezien de precaire financiële situatie naar 
aanleiding van de energiecrisis.  

8.  Nieuws uit de voorziening 
 

 Woon- en leefkosten 2023 (overzicht in bijlage) 
Bij de prijsbepaling wordt er rekening gehouden met de resultaten van 3 werkjaren: 2021, 2022 en 2023. 
De elektriciteitskost is een grote factor, met 66% voorziene meerkost. De voorziene stijging van  
de gasprijs is bijna maal een factor 4. Water zal in 2023 8,93% meer kosten. In 2022 konden we hiervoor 
nog van een gunstige vastklikking gebruikmaken.  
Deze kosten kunnen slechts deels doorgerekend worden aan de cliënten. De voorziening zet volop in  
op energiebesparende maatregelen, om zo de kosten op termijn te drukken. 
De indexering wordt slechts ten dele via de facturatie doorgerekend. Bij de jaarrekening blijkt dat de 
inkomsten van de facturatie aan cliënten voor woon- en leefkosten nu lager is dan voor de installatie van 
dit systeem. 
De voorgestelde tariefkaart m.b.t. de woon- & leefkosten per zorgmodule voor 2023 werd goedgekeurd. 
 

 Luc Aelbrecht zet de modaliteiten van ODB (observatie diagnose behandeling) uiteen.  
Onze voorziening is erkend voor 3 ODB-bedden. 
Er wordt samengewerkt met psychiatrische ziekenhuizen zoals P.C. Sint-Jan-Baptist Zelzate rond  
time-out. 
We begeleiden momenteel ook reeds een aantal forensische cliënten, dit via directe financiering.   
Ook hierrond wordt reeds samengewerkt met psychiatrische ziekenhuizen. 

9.  Varia: 
 

 Alcohol(vrij) beleid in woonvoorzieningen. Een nieuw begrip? 
Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie voor medewerkers in Zevenhuizen werden (heel lekkere!) 
alcoholvrije cocktails geserveerd. Is dit een regel in de voorziening? 
Voor medewerkers wil men, in het kader van cao 100 binnen de organisatie van de Broeders van Liefde, 
streven naar een alcoholvrije werkplek. De definitieve regeling zal nog besproken worden op Interzetel. 
De directie kan evenwel nog uitzonderingen toestaan. 
Voor cliënten is dit anders, aangezien de voorziening hun woonsituatie is. Voor cliënten is matig gebruik 
van alcohol mogelijk, mits dit zo opgenomen werd in het handelingsplan. 
Voor feestjes georganiseerd door de voorziening, zal er principieel geen alcohol geschonken worden.  
Er zijn intussen goede alternatieven beschikbaar. 
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Ook voor roken zijn er duidelijke afspraken. Die moeten geregeld weer onder de aandacht gebracht 
worden. 

 
 Volgende vergaderingen collectief gebruikersoverleg: 

Volgende vergadering: dinsdag 18 april 2023.  
Op de geplande installatievergadering van de nieuw verkozen gebruikersraad op 6/6 is de huidige 
voorzitter in het buitenland. De vergadering wordt verplaatst naar dinsdag 20 juli 2023. 
 

 Christiane Vermeulen laat weten dat morgen in Borgwal de jaarlijkse muzieknamiddag met accordeon- 
speler en ijsjestraktatie doorgaat. Dit wordt georganiseerd door het lokaal oudercomité. Het lokaal 
oudercomité is ook fier dat ze jaarlijkse een cheque kunnen schenken aan elke woongroep, te besteden 
aan een activiteit voor de cliënten.  

 
 Bernard Louf heeft lof voor de indrukwekkende dossierkennis van Luc Aelbrecht bij de agendapunten van 

de gebruikersraad. 
 

 Nieuw e-mailadres Pieter De Smet: pieterdesmet@proximus.be 
 

 Op 19 maart 2023 Dag van de Zorg in Dagcentrum Het Veer  

 
 
 
 
 
Luc Aelbrecht      Ward wyffels 
algemeen directeur ad interim       voorzitter collectief gebruikersoverleg 
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