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VERSLAG COLLECTIEF GEBRUIKERSOVERLEG 
Dinsdag 7 juni 2022 

 

Aanwezig  
Gebruikersraad: Adelaide BOVIJN, Angelica DE NEVE, Sabine HOLLEBOSCH (ook voorzitter 

LOC De Nieuwe Brug), Robert MICHIELS, Christiane VERMEULEN, Christine 
VERSTAPPE, Marc WULLENS, Ward WYFFELS 

Lokale oudercomités(LOC’s): Rik DE COOMAN (Ter Linde), Jan VERHAEGHEN (Het Veer), Sylvain DE 
WAELE (Het Veer), Bernard LOUF (Zevenhuizen) 

Cliëntenraad: Pieter DE SMET + coach Sabrine ROELANT 
Directie: Luc AELBRECHT 
Verslag Veerle NEYT 
Verontschuldigd Kyra VAN ISTERBEEK, Luc VAN INGELGEM (voorzitter LOC Huize Vander 

Schueren) 
 

1.  Verwelkoming  (voorzitter) 

Voortaan zal jaarlijks één van de vergaderingen van het collectief gebruikersoverleg uitgebreid 
worden met de voorzitters van de lokale oudercomités. 
Alle aanwezigen stellen zich voor. 
Er wordt gevraagd om de gegevenslijst van de voorzitters van de lokale oudercomités te 
actualiseren. Graag terug bezorgen aan het directiesecretariaat t.a.v. Claudia Rosseel.  

2.  Goedkeuring vorig verslag d.d. 26 april 2022. 

Bemerkingen bij lezing verslag: 

− Bij agendapunt 1 - Verwelkoming:  
Ook op de Dag van de Zorg was de snoezelruimte in Warande te bezichtigen. Een bezoek kan 
eventueel ook georganiseerd worden voor de voorzitters van de lokale oudercomités. 

− Bij agendapunt 6 - Nieuws uit de Raad van Bestuur / masterplan business-IT: 
Op het vlak van digitalisering zijn er heel wat stappen gezet. Voor de cliënten en hun 
vertegenwoordigers is dat soms niet zo zichtbaar. Er werden vanuit het Provincialaat procedures 
uitgeschreven om softwarepakketten aan te schaffen. De voorziening kiest ervoor om de 
grootste administratielast bij de administratie te leggen en zo weinig mogelijk bij de begeleiders 
en de woongroepen. Er wordt ook steeds gezorgd voor linken tussen de verschillende pakketten, 
zodat gegevens slechts éénmaal moeten ingegeven worden.  

− Bij agendapunt 7 - Woon-& leefkosten bouwprojecten: 
De Rank valt niet onder de module zorg maar onder de module ondersteuning  intensief.  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
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3.  In/uitgaande briefwisseling/e-mails 

IN :  

− Verslag collectief gebruikersoverleg d.d. 26/04/2022 

− Overlijdensbericht Patrick Ljungberg 08/05/2022, bewoner Plataan 
De asverstrooiing gebeurde bij de stille ruimte in Borgwal. Dit is een keuze die de netwerken 
kunnen maken. 

− Overlijdensbericht Roland Van Audenhove, bewoner Huize Vander Schueren 20/5/2022 

− Overlijdensbericht Meryem Sancak, deelnemer het Veer 5/6/2022. 

UIT:  

− agenda collectief gebruikersoverleg 07/06/2022  

4.  Rapportering vertegenwoordiger interne klachtencommissie (Angelica De Neve) 

Geen klachten. 
Intussen had Angelica De Neve contact met Nancy Van Landeghem (vertegenwoordiger van de 
inrichtende macht) die haar grondig voorgelicht heeft over de taak en Angelica is er helemaal klaar 
voor.  

5.  Nieuws uit de Raad van Bestuur 

Er ging slechts één Raad van Bestuur door. Er werden geen punten behandeld over onze sector.  

6.  Nieuws uit de voorziening:  

− Update coronamaatregelen 
o Er zijn geen maatregelen meer. De mondmaskerplicht is vervallen.  
o Indien er nog een besmetting zou zijn, wordt er aan begeleiders en bezoekers gevraagd om 

FFP2-maskers te dragen. 
o Bij een hoogrisicocontact binnen de privésfeer van begeleiders of bezoekers, wordt gevraagd 

om gedurende 7 dagen een chirurgisch mondmasker te dragen. 
o De algemene hygiënemaatregelen worden blijvend gehanteerd. 
o De 2de boostervaccinatie voor cliënten met een risicoprofiel, bv. mensen met het syndroom 

van Down of 80-plussers, werd toegediend. 
 

− Café caché wordt opnieuw georganiseerd door de buurtbewoners van Vurste, van 1 tot 4 juli. 
Borgwal is een vrij toegankelijk domein en deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van 
buurtvervlechting. 

 

− De Rank 
Het bouwproject nadert zijn voltooiing. Na een 4-tal jaar wonen in Brakel, verhuist De Rank  
op 15/6 terug naar De Pinte. Er zijn ook cliënten uit andere vestigingsplaatsen die mee 
instromen.  
De nieuwe externe cliënten zullen pas in september komen.  
Er zal nog een inhuldiging georganiseerd worden, zowel voor de netwerken als voor de 
plaatselijke contacten om de buurtvervlechting weer op gang te trekken. 
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Ter info: De voorziening bekostigt 52%, Volkshaard 48%. Nochtans maken de studio’s (deel van 
Volkshaard) 70% van de oppervlakte uit, en de gemeenschappelijke ruimtes (deel van Ebergiste)  
slechts 30%. Dit betekent dat de voorziening een belangrijke bijdrage levert in de kwalitatieve 
uitbouw, ook van de studio’s. 
Er is een koppeling gemaakt in de huurovereenkomst tussen de zorg en het wonen. 
Er is een bijkomende overeenkomst dat enkel mensen kunnen instromen die een budget gekregen 
hebben. Het is de voorziening die een lijst aanlegt van wie in aanmerking komt om in de Rank te 
wonen, en het is de voorziening die de studio’s toewijst (in clusters). Een kamerwissel zal enkel via 
de geldende huurwetten kunnen geregeld worden. 

 

− Dag van de Zorg  
o De dag is goed verlopen.  
o Zwanebloem was opengesteld, zonder dat de cliënten aanwezig waren.  
o Er was een storing in de organisatie voor de demonstratie van aangepast fietsmateriaal. 

 

− Veranderingen in het middenkader 
o Elisa Vandaele, coördinator in Borgwal, verkiest om campusverantwoordelijke te worden in 

Zevenhuizen, ter vervanging van Jakob Vanneste die ontslag nam. Er wordt gezocht naar een 
vervanger voor haar taak in Borgwal. Tijdelijk worden haar taken overgenomen door collega’s.  
We geven medewerkers zoveel mogelijk kansen om door te groeien. Maar soms, ondanks het 
uitgebreide vormings- en begeleidingspakket, is het engagement niet blijvend. Er worden ook 
TMA (Talent- en Motivatie Analyses) gemaakt, maar die geven slechts een momentopname. 
Het is zeer moeilijk om leidinggevenden aan te trekken, ook op het niveau van het 
Provincialaat.  
Het is een herkenbaar probleem voor de hele samenleving. 
 

o De leden van de vergadering uiten hun bezorgdheid. Is er mogelijks een te hoge takenlast?  
o Antwoord: De verwachtingen worden grondig doorgesproken, maar matchen daarom soms 

niet altijd helemaal met de verwachtingen van de kandidaten. Er moet gewerkt worden 
binnen een kader (wettelijk, organisatie) en dat kan weerstanden geven bij de werknemers, 
wat voor (ex)basismedewerkers niet eenvoudig is. We zetten als organisatie in op het sterker 
maken van de leidinggevenden om hen te helpen om de valkuilen te ontwijken, bv. op de 
zuurstofdag. 
In onze sector zijn de loonspanningen minder groot dan in de bedrijfswereld. 
 

o Meneer Louf geeft aan dat hij uit de bedrijfswereld komt en dat hij ervaart dat de voorziening 
fantastisch personeel heeft, dat om kan met grote problemen en vaak flexibel overuren doet.  
Hij vraagt zich af of er een organisatie is die ijvert voor een juistere verloning? 

o Antwoord: Er is binnen de onderhandelingen voor de VIA6 een poging gedaan om gelijk loon 
te krijgen voor gelijk werk binnen de sector. Binnen de sector staat dit bekend onder de term 
IFIC. Voor elke functie wordt een functieomschrijving ontwikkeld en hieraan gekoppeld zal in 
2de instantie een loonhuis ontwikkeld worden. In het kader van VIA 6 gebeurde reeds een 
eerste loonaanpassing als opstap richting de toekomstige IFIC barema’s. 
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o Als voorziening zijn onze werkingsmiddelen al jaren zeer beperkt. De werkingsmiddelen zijn 
de laatste jaren niet geïndexeerd en er is weinig vooruitzicht dat dit zal veranderen, ondanks 
de hogere (energie)kosten. Dit laat weinig speling toe.   

 
o Hoe komt het dat tijdelijke, deeltijdse medewerkers zo weinig zekerheid krijgen of ze kunnen 

blijven?  
o Antwoord: Voor onze voorziening is er een heel groot pakket aan vervangingen voor ziekte, 

zwangerschappen, loopbaanonderbrekingen. We monitoren zorgvuldig dat we niet teveel 
tijdelijken in dienst hebben, om niet boven de middelen te gaan die we ter beschikking 
hebben. De voorziening verliest weinig medewerkers hierdoor. We proberen zoveel mogelijk 
waardevolle mensen in huis te houden. De personeelsbezetting wordt tweewekelijks op het 
vakgroepoverleg van de coördinatoren besproken. De coördinatoren hebben de mogelijkheid 
om via prognoses hun personeelsinzet te monitoren.  
De ondernemingsraad krijgt periodiek een lijst van de medewerkers die tijdelijk in dienst zijn. 
De ‘wachtduur’ voor een vast contract is aanmerkelijk verminderd. De voorziening heeft de 
laatste 10 jaar geen actief ontslag gegeven. Andere voorzieningen kiezen ervoor om elke 
medewerker meteen een contract van onbepaalde duur te geven. Maar die geven ook veel 
vaker ontslag, want ook zij kunnen niet boven hun beschikbare middelen gaan. Als een 
werknemer terugkeert uit bv. loopbaanonderbreking, wordt de vervanger ontslaan.  
Het gaat om een visie .  

7.  Nieuws uit de cliëntenraad (Pieter De Smet) 

De vorige vergadering van de cliëntenraad van 2/6 kon niet doorgaan en is verschoven naar 30/6. 
De datum van de Zomerparty van de cliëntenraad werd verzet van 22/6 naar 23/9 en zal doorgaan 
op de terreinen van Sint-Jozef. De oorspronkelijke datum viel samen met een festival. 
Het thema: een zomerse affiche over rots en water, op een zomerse traditie, met vlagjes, 
strandstoel onder palmbomen en parasolletjes, kleurrijke ballonnen, ijsjes, drankjes. 
Pieter deelt een brochure rond met alle activiteiten van Het Veer.  
Met het groepje mediawijs wordt het krantje gemaakt. 
 
Ter info: 

− Weekinfo is een informatiekanaal van de voorziening voor de medewerkers.  

− Weekklapper (enkel in Het Veer) is aan de ouders gericht. Een soort collectief heen- en 
weerboekje. 

− SAMEN is een (ongeveer 3-maandelijks) tijdschrift voor ouders en geïnteresseerden.  
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8.  Uitwisselingsgesprek lokale oudercomités - met hun voorzitters of vertegenwoordigers  

We merken dat een aantal leden van de lokale oudercomités afhaken. Nieuwe (jongere) leden 
vinden is niet vanzelfsprekend.  
Elke campus heeft zijn eigenheden. We willen graag horen wat de plus- en wat de pijnpunten zijn. 
Misschien kunnen we leren van elkaar? 
Zijn de lokale oudercomités tevreden over de huidige mogelijkheden om bv. zaken te organiseren? 
Voelen zij zich erkend vanuit de voorziening? 

− Ter Linde  
o We mogen niet klagen, maar COVID heeft het lokaal oudercomité lam gelegd.  

In september zal er opnieuw samengekomen worden.  
o In Ter Linde zijn het voornamelijk de ouders van de dagcentrumcliënten die zich engageren, 

de ouders van de bewoners krijgen we niet mee.  
o Het is moeilijk om vervanging te vinden voor oudere mensen die afhaken. Misschien kunnen 

de vertegenwoordigers van de cliënten uit de nieuw gebouwde studio’s aangesproken 
worden?  

o De bijeenkomsten zijn aangenaam, gemoedelijk en interessant. Er wordt een agenda 
opgesteld en het nieuws uit de gebruikersraad wordt doorgegeven. 

− Het Veer  
o Ook in Het Veer is de vaste oude groep niet vervangen door de jongere mensen. Die kunnen 

zich soms moeilijk vrij maken overdag tijdens de week, en de oudere mensen vergaderen 
liever niet ’s avonds. We kunnen mensen wel stimuleren, maar niet dwingen. We zien niet 
goed hoe we dat kunnen aanpakken. Misschien organiseren we een etentje, dat kan vaak 
succes hebben.  

o We willen ook duidelijk stellen dat het lokaal oudercomité geen gesloten kransje is.  

− Borgwal   
o Ook in Borgwal ervaart het lokaal oudercomité hetzelfde probleem. Op de laatste vergadering 

waren slechts 4 personen aanwezig. Nochtans gaat de voorzitster op elk ouderfeestje langs bij 
iedereen om de mensen aan te spreken, maar broers en zussen komen wel naar feesten, 
maar niet naar het lokaal oudercomité.  

 
Luc Aelbrecht merkt dat er bij de nieuwe cliënten soms toch een engagement is, bv. voor 
sponsorprojecten.  
Eén centraal oudercomité zal niet de oplossing zijn. Het periodiek samenkomen met de lokale 
oudercomités zal wel een steun bieden. 
Vermoedelijk zal de bewindvoering in de toekomst verschuiven van de (bejaarde of overleden) 
ouders naar de jongere kinderen? Dat zal mogelijk een verschuiving meebrengen, ook naar 
engagement voor de lokale oudercomités. We moeten er anderzijds rekening mee houden dat er 
vaak advocaten wettelijke vertegenwoordiger zijn en dat veel mensen niet zo sterk zijn en 
afgeschrikt worden door de complexiteit van de taak.  
 
Wat zijn de verwachtingen van de voorziening naar de lokale oudercomités toe? 

− Hiervoor verwijst Luc  Aelbrecht naar de website www.ebergiste.be.  

− Het lokaal oudercomité kan ook een klankbord naar de gebruikersraad zijn, van wat er lokaal 
leeft.  

− De voorzitter roept op om agendapunten door te spelen. 
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− Van de lokale oudercomités wordt eerder ondersteuning bij activiteiten verwacht. Het gaat 
eerder om gezelligheid en verbinding creëren. 

− Een moeilijkheid is dat de voorziening adressen en telefoonnummers van de netwerken van de 
cliënten niet mag doorgegeven omwille van privacyregels. 

− Dit kan vlot omzeild worden door een boodschap (oproep aan de geïnteresseerden om zelf hun 
gegevens te bezorgen aan het lokaal oudercomité ) op papier door te geven via de begeleiders 
met de vraag om dit te verdelen bij de bezoeken van de wettelijke vertegenwoordigers. 

 
Ook voor de gebruikersraad is opvolging niet vanzelfsprekend. Er zijn geen verkiezingen nodig, 
want er zijn meer mandaten dan kandidaten. Ook scholen kampen met hetzelfde probleem. 

− Men wil wel eens een handje toesteken, maar ‘een functie opnemen’ ligt moeilijk. 

− Aangezien SAMEN wel wordt gelezen, wordt voorgesteld om voor een algemeen, wervend 
artikel te zorgen met de mailadressen van de voorzitters van de lokale oudercomités. Daarna kan 
elk lokaal oudercomité zich voorstellen, in een soort interview. We zien dit als een vervolg op het 
artikel van Ward wyffels over het verschil tussen de Gebruikersraad en het Oudercomité. 

− In de recente voorstellingsbrochure van de voorziening (samen) wordt geen melding gemaakt 
van de lokale oudercomités. We vragen om daarin een oproep te zetten, waarbij wordt ingezet 
op de bereikbaarheid van de lokale voorzitters. 

 
Soms is de vertaalslag van de gebruikersraad naar het lokaal oudercomité moeilijk over te brengen. 
Het verslag is ok, maar komt niet onmiddellijk en is soms nogal technisch. 
 
Het VAPH bracht een brochure uit: Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder. Gratis te 
bestellen. In de volgende SAMEN staat hierover een artikel met een verwijzing naar de site.   

9.  Toetsing cliëntentevredenheid: stand van zaken 

− Een aantal bijeenkomsten met Toby De Blauwer gingen reeds door, andere staan ingepland. 

− Komt later terug.  

10.  Varia: 

− De geactualiseerde ondersteuningsmodules zijn overzichtelijk op de website geplaatst, met een 
oplijsting van de geboden zorg: Ondersteuningsmodules – Ebergiste. 
Ter info: Vanaf 2023 zal de nota ‘centrale aankoopdienst’ invloed hebben op onze prijssetting. 
Tot hiertoe ondervond de voorziening nog niet echt invloed van de prijsstijgingen door de oorlog 
in Oekraïne. De aanbestedingen voor energie werken met klikmomenten per jaar. Daardoor 
liggen de prijzen vast voor 2021 en 2022. Voor 2023 is er wel een prijsstijging, maar slaagde men 
erin om de prijs nog vrij laag vast te klikken voor elektriciteit. Voor gas zijn de prijsstijgingen wel 
aanzienlijker. De voorziening gebruikt geen stookolie meer. 
In de toekomst zal er voor de nieuwe gebouwen geïnvesteerd worden in warmtepompen en 
zonneboilers, in het kader van energie-efficiëntie en om de energiekost voor de cliënten zo laag 
mogelijk te houden. Enkel voor de centrale geklasseerde gebouwen in Borgwal is dat niet 
mogelijk. De kostprijs voor energie wordt gesolidariseerd over de voorziening.  
Voortaan worden elektrische busjes aangekocht. 
Door nauwgezet de markt te bewaken, slagen we er toch in om de prijzen in de hand te houden. 
Voor onze prijssetting worden de cijfers van 3 boekjaren in rekening genomen om zo de pieken uit 
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te vlakken. De IDO gaat uit van een prijsaanpassing op basis van de index. Voor 2023 zullen we er 
niet onderuit kunnen om de prijzen aan te passen.  

 

− Volgende vergaderingen collectief gebruikersoverleg :  
o dinsdag 4 oktober 2022 
o dinsdag 6 december 2022 
o dinsdag 7 februari 2023 
o dinsdag 18 april 2023 
o dinsdag 6 juni 2023 samen met de lokale oudercomités.  

 
 
 
Luc Aelbrecht      Ward wyffels 
algemeen directeur ad interim      voorzitter collectief gebruikersoverleg 
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