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VERSLAG COLLECTIEF GEBRUIKERSOVERLEG 
Dinsdag 4 oktober2022 

Onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende vergadering. 

Aanwezig  

Gebruikersraad: Adelaide BOVIJN, Angelica DE NEVE, Sabine HOLLEBOSCH, Christiane 
VERMEULEN, Christine VERSTAPPE, Marc WULLENS, Ward WYFFELS 

Cliëntenraad: Rudi NOOIJEN + coach Sara DE HENAUW 

Directie: Luc AELBRECHT 

Verslag Veerle NEYT 

Verontschuldigd Kyra VAN ISTERBEEK Pieter DE SMET, Robert MICHIELS 

 

Bijlagen: 

− Bij punt 6: Overzicht met de contactgegevens van de groepen. 

− Bij punt 9: Verkiezingsprocedure Collectief gebruikersoverleg. 

− Bij punt 10: Indexering tarieven vervoer. 
 

1.  Verwelkoming  (voorzitter) 

We hebben een hete zomer achter de rug. We willen er terug (voorzichtig!) invliegen. 
Er staan ons komend werkjaar uitdagingen te wachten: volgend jaar zijn er verkiezingen voor de 
gebruikersraad. Hopelijk dienen er zich nieuwe kandidaten aan. 

2.  Goedkeuring vorig verslag d.d. 07 juni 2022. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

3.  In/uitgaande briefwisseling/e-mails 

IN: 
o Verslag collectief gebruikersoverleg d.d. 07/06/2022 
o Overlijdensberichten:  
o Retelet Jean-Jacques (Meidoorn Groenhove Borgwal)  
o Janssens Christiane (dagcentrum Ter Linde )  
o Allemeersch Koen (Reiger, Waterkant Borgwal) 

o Brochure ‘Jaaroverzicht 2021 Ebergiste’.  
Aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd.  
Er wordt geprobeerd om steeds toegankelijk te werken met veel beelden. 

UIT: 
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o Agenda collectief gebruikersoverleg d.d. 04/10/2022 

4.  Rapportering vertegenwoordiger interne klachtencommissie (Angelica De Neve) 

Angelica De Neve ontving geen klachten. 
Luc Aelbrecht signaleert dat er vermoedelijk wel een klacht op komst is. Hij zal Angelica De Neve en 
Nancy Van Landeghem contacteren in verband met een klacht geformuleerd door het netwerk van 
een cliënt. Op de locatie waar de cliënt verblijft kan niet de zorg geboden worden die beantwoordt 
aan de zorgnoden en de medische problematiek van de cliënt, en men komt niet tot een 
overeenstemming om de stap te zetten naar een andere locatie. 

5.  Nieuws uit de Raad van Bestuur 

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 9/5/2022 voor onze sector: 
De zorg om de sterk stijgende prijzen in de bouwdossiers wordt aangekaart bij de overheid. 
Kristof De Bue werd aangesteld tot pedagogisch directeur bij MFC Styrka. 
Elke voorziening werd uitgenodigd om zijn werking voor te stellen aan het beheerscomité. 
Binnen de sector wordt er gezocht naar samenwerkingsverbanden over de voorzieningen heen. 

6.  Nieuws uit de voorziening:  

o Coronapandemie  

 We denken ten onrechte dat Corona achter de rug is. Maar het blijkt dat er zelfs nu nog een  
collectieve quarantaine nodig is in een woongroep in Borgwal. Tot nu zijn de ziektebeelden mild.  
Bij de medewerkers is de bereidheid tot een 4de(herfst)vaccinatie ongeveer gelijk vergeleken met 
de vorige vaccinatierondes. Ook het grootste deel van de cliënten is reeds gevaccineerd  
(5de inenting). Hopelijk duiken er geen nieuwe varianten op in het najaar. Er zijn gelukkig weer heel 
wat activiteiten kunnen opstarten. De strategieën zijn ontplooid, de richtlijnen in de ruimere 
maatschappij worden ook in de voorziening gevolgd. Alles wordt nauw en proactief opgevolgd door 
de huisarts en de preventie adviseur en er wordt nagedacht  over minder drastische maatregelen.  

 Gevolgen van de coronapandemie op de werking van de voorziening(personeelstekorten,  
vacatures, tevredenheid personeel, heropstart en evaluatie van ‘het nieuwe normaal’, voorziene 
acties, …). 
Het aantal zorgpunten in 2022 is ongeveer gelijk gebleven met 2021. 
Er werd aan het middenkader gevraagd om een denkoefening te maken over welke 
personeelsbezetting er nodig is om een minimumprogramma te bieden in de groepen.  
De cijfers tonen aan dat de inzet van de zorgpersoneel verhoogde met meer dan 6.5 FTE: van 
202.85 in 2021 naar 209.22 in 2022. 
Toch heerst er in de groepen een gevoel van tekorten en van het niet invullen van vacatures.  
Mogelijk heeft dit te maken met de nieuwe rechten van de medewerkers om meer aaneensluitend 
verlof te mogen nemen (3 weken in de plaats van vroeger 2 weken). Dit kan een tijdelijke krapte 
geven. Objectief gezien is er meer personeelsinzet, maar er zijn wel problemen geweest in 
sommige groepen, door bv. ziekte in de vakantie. De problemen zijn zeker niet te veralgemenen.  
We hebben als voorziening nochtans een goede verlofspreiding uitgewerkt. Luc Aelbrecht zal 
binnenkort opnieuw les geven aan alle (ook de soms nieuwe, jongere) teamcoaches, om hen 
wegwijs te maken in de toepassing ervan bij het opstellen van de dienstroosters.  
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Ook binnen de schoonmaak zijn er problemen geweest, maar die zijn nu achter de rug. Er is een 
coördinator aangeworven die verbindingsfiguur vormt tussen de zorg en de schoonmaak.  
De voorziening maakt voortdurend de oefening om de personeelsinzet zo optimaal mogelijk te 
maken. Dit wordt opgevolgd via het instrument dat ter beschikking is om de uurroosters uit te 
werken.  
De oudere medewerkers hebben veel verlof, maar die maatregelen dragen er toe bij dat de 
mensen tot hun 67stekunnen blijven werken. 
 
o Wijziging middenkader (sociale dienst &coördinatoren) 

Er zijn nieuwe middenkaderleden aangeworven, in de sociale dienst en een wooncoördinator. 

Het nieuwe overzicht met de contactgegevens van de groepen geven we mee in bijlage. 

Er komt nog een communicatie naar de netwerken van Groenhove om de nieuwe wooncoördinator 
voor te stellen. 
 
o NAR-project (nationale arbeidsraad project) 

Er is binnen de organisaties van de Broeders van Liefde een tevredenheidsbevraging gebeurd bij 
alle voorzieningen. 
Onze voorziening scoort daar goed in (beter dan andere voorzieningen) maar toch zijn er een 
aantal werkpunten. Eén daarvan is emotioneel welbevinden, bv. omgaan met verlies . 
In dit kader deden we een subsidieaanvraag voor een project voor innovatieve arbeidsorganisatie. 
Dit project zal een traject uittekenen om de medewerkers te sterken voor emotionele belasting,  
en wordt begeleid door een externe organisatie. 
 
Er start een samenwerking met thuiszorgdiensten & een proefproject logistiek assistent. 
Het takenpakket voor de logistiek assistent is uitgeschreven: bv. cliënten heen een weer brengen 
naar de kine, of de vervaldata controleren van de voeding in de kasten van de woongroepen. 
Momenteel loopt er een proef, later komt er misschien een uitbreiding. 
Er wordt ook een samenwerking uitgewerkt met i-mens voor een takenpakket rond praktische 
hulp: bv. om maaltijden te ondersteunen, vooral in de verzorgingsgroepen, ook in de weekends.  
De kosten voor deze praktische hulp worden gedragen door de voorziening vanuit de 
werkingsmiddelen.  
Het Wit-Gele Kruis kunnen we voor zulke taken niet aanspreken: zij bieden vooral medische hulp  
en dit werkt met een RIZIV-regeling.  

7.  Nieuws uit de cliëntenraad (Rudi Nooijen) 

De Zomerparty van de cliëntenraad was een succes. Intussen is kwaliteitsdinosaurus Toby een vast 
item geworden op cliëntenraadactiviteiten. Het springkasteel gaf extra sfeer en het weer  
was fijn. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, iedereen was enthousiast en de formule slaat aan.  
We denken dat het verstandig is om bij een volgende editie wel externe hulp aan te spreken.  
Ward wyffels was aanwezig en heeft mooie herinneringen aan de rijke ervaring en de aangename 
sfeer. Op de volgende vergadering zullen we foto’s kunnen tonen. 
 
Ook in de cliëntenraad zijn er volgend jaar verkiezingen. 
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8.  Bespreking jaarrekening 2021 

Luc Aelbrecht lichtte de cijfers toe. 
 
2021 was het eerste jaar van de overschakeling van bijdrageregeling naar woon-en leefkosten.  
Eén van de voorwaarden daarbij was dat het voor de cliënten niet duurder mocht worden. 
Gemiddeld genomen zijn de kosten niet gestegen. 
De afrekening van de dagprijsdossiers ligt stil. De overheid wenst dat er eerst duidelijkheid 
gecreëerd wordt met betrekking tot de restmiddelen binnen VIA6. Dit houdt in dat de voorziening 
nog meer dan 1.600.000 € te goed heeft van de overheid en dat het onduidelijk is wanneer deze 
middelen beschikbaar zullen zijn. 
Voor de begroting van 2023 zullen we rekening moeten houden met een gemiddelde prijsstijging 
van 16%. De vorige jaren bleef dat beperkt tot 2 à 3 %. 
2021 was een uitzonderlijk gunstig jaar, vooral door de uitzonderlijk gunstige financiële 
opbrengsten. Zo kunnen we de te verwachten schok van 2022 en de volgende jaren proberen te 
ondervangen.  
In de volgende jaren zullen de afschrijvingen van de nieuwe gebouwen in rekening gebracht 
worden.  
 
De jaarrekening is ter inzage op de website. 

9.  Verkiezingsprocedure collectief gebruikersoverleg 

De volgende periode voor het collectief gebruikersoverleg  loopt van 2023 tot 2027. 
 

In bijlage een overzicht van de algemene principes. 

Er werd een verfijning aangebracht in vergelijking met de vorige keer om te vermijden dat er bv. 
enkel mandaten zijn uit één vestigingsplaats / paviljoen. 
In SAMEN zal er een oproep komen om zich kandidaat te stellen. Nieuwe netwerken zullen ook 
gericht aangesproken worden.  
De procedure wordt goedgekeurd. 
 
Christiane Vermeulen signaleert dat er over het gebruikersoverleg en de lokale oudercomités 
weinig te lezen is in SAMEN en ook in het jaarverslag en dergelijke. Zij vindt dit spijtig.  
Tegelijkertijd is ze verheugd dat vrijwilligerswerk hier wel vaak in voorkomt. 
Ze vraagt of het mogelijk is om af en toe ook een paar zinnetjes over het gebruikersoverleg en de 
lokale oudercomités te schrijven. Dat zou al een verschil maken. Zo zullen de lezers vaker 
geconfronteerd worden met deze overlegorganen en zullen de termen meer doordringen, en zo 
zullen mensen meer geneigd zijn om zich kandidaat te stellen. 
 
Luc Aelbrecht meldt dat er in de SAMEN een reeks gepland wordt over de verschillende LOC’s,  
cf. het artikel dat de voorzitter schreef. Dit zou kunnen gebeuren aan de hand van een aangeboden 
structuur. 
De in het collectief gebruikersoverleg behandelde agendapunten staan wel telkens in SAMEN. 
Als de verkiezingen voor de gebruikersraad eraan komen, zal dit in SAMEN behandeld worden. 
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Ook een korte vermelding van de cliëntenraad, bv. een verslag van de ontmoetingsdag, komt in 
SAMEN. 
Misschien is een korte weerkerende rubriek over wat er in cliëntenraad en de lokale oudercomités 
gebeurde, een goed idee? 
 
To do: 
Veerle Neyt vraagt aan Stephanie Lucidarme om in publicaties steevast ook extra aandacht te 
besteden aan het vernoemen van het collectief gebruikersoverleg, de lokale oudercomités en de 
cliëntenraad. 
 
In de marge: 
Het LOC Borgwal stuurt elk jaar een brief met een oproep tot sponsoring, maar in het kader van de 
privacy mag de voorziening de adressen niet ter beschikking stellen.  
Wat wel kan, is een brief meegeven bij contacten met de netwerken, met de vraag om het LOC te 
contacteren. Er kan ook een brief meegegeven worden om gericht te versturen, samen met de 
facturatie (bewindvoerders) . 

10.  Indexering tarieven vervoer op basis van indexering tarief dienstverplaatsing juli 2022. 

Jaarlijks is er op 1 juli een indexering die de tarieven van de dienstverplaatsing volgt.  
Dit tarief wordt ook gehanteerd bij de mindermobielencentrale. 

Zie tabel in bijlage. 

Het tarief wordt berekend per kilometer naargelang het aantal cliënten dat meerijdt. 
De tabel ‘tarieven vervoer’ wordt goedgekeurd. 
 
Toe do: 
Veerle Neyt vraagt aan Stephanie Lucidarme om in SAMEN een artikel te voorzien over ‘tarieven 
vervoer geïndexeerd’. 

11.  Inspectieverslag De Rank. 

De inspecteur werd uitgenodigd voor de officiële opening van De Rank. Op basis van deze 
uitnodiging bracht hij allicht een inspectiebezoek. 
Minister Diependaele (wonen) zal aanwezig zijn op de officiële opening.  
Het inspectieverslag van 28/7 is ter inzage op de website. Er zijn geen tekorten en geen 
aandachtspunten. 
 
In dit kader blijkt dat een uitgebreid en grondig uitwisselingsgesprek over de 8 domeinen van 
kwaliteit van bestaan in de praktijk te uitgebreid is om haalbaar te zijn.  
In de praktijk gebeuren er wel veel specifieke en gerichte uitwisselingsgesprekken, bv. naar 
aanleiding van een verhuis. Die gesprekken zullen geregistreerd worden. 
 
Marc Wullens signaleert een bezorgdheid over het nieuwe concept van De Rank. Er gebeurt nog 
weinig collectief. De cliënten zitten vaak alleen op hun kamer, krijgen hun eten op de kamer.  
Hij had een groepswerking verwacht.  
De inschatting voor de verhuis over de noden van de cliënten is gebeurd door hun orthoagoog. 
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De directie raadt aan om deze bezorgdheid zeker ook ter plaatse aan te kaarten. 
Er is een overdacht en uitgebreid aanbod voor de dagbesteding. 
De begeleiding is nog wat zoekend. Het concept kan ook veel kansen bieden om gedifferentieerd 
activiteiten aan te bieden.  
De voorziening probeert een gedifferentieerd aanbod van woonvormen aan te bieden, om in te 
kunnen spelen op de vraag van de cliënt. 

12.  Evaluatie uitwisselingsgesprek met de voorzitters/vertegenwoordigers van de LOC’s / Lokale 
oudercomités  (07/06/2022 - Ter Linde, DC Het Veer, Zevenhuizen). 

Nog niet alle LOC’s hadden intussen een bijeenkomst. Maar op de vorige vergadering was de 
reactie positief en dus  is een jaarlijkse bijeenkomst, telkens op de juni-vergadering voor herhaling 
vatbaar. 
In de praktijk is de volgende juni-vergadering een installatievergadering voor de nieuw verkozen 
gebruikersraad. Er wordt voorgesteld om de voorzitters van de LOC’s uit te nodigen voor de 
vergadering van 7 februari. Op die manier hebben ze nog de tijd om in hun LOC kandidaten warm 
te maken voor de gebruikersraad. 
 
In de Rank is er momenteel geen LOC en geen voorzitter. Er is wel een groep betrokken ouders, 
maar of er motivatie is om een LOC te vormen wordt betwijfeld. 
 
To do: 
Luc Aelbrecht contacteert de coördinator en orthoagoog om intern de oprichting van een LOC te 
onderzoeken voor de nieuwe Rank.  
 
Oproep om de verslagen van de LOC’s te bezorgen aan het directiesecretariaat (agenderen op de 
gebruikersraad van 7 februari). 

13.  Varia: 

o Bevraging van het Vlaams Welzijnsverbond over meervragen 

Het Vlaams Welzijnsverbond vraagt om in kaart te brengen voor welke ondersteuningen de 
voorzieningen zorg leveren, zonder daarvoor vergoed te worden.  
 
De meervragen kunnen onderverdeeld worden in 3 categorieën: 
 categorie 1: toegekende verhoogde prioriteit, er is een beslissing, maar nog geen budget 

geactiveerd. 
 categorie 2: idem, maar nog geen beslissing, dus ook nog geen geactiveerd budget. 
 categorie 3:de vraag om verhoogde prioriteit is nog niet geactiveerd, maar we nemen toch meer 

zorg op dan volgens de afgesproken IDO. 
 
Als we dit allemaal optellen, dan toont dit dat er recht is op heel wat middelen die we nu niet 
krijgen. 
 
o Besparingsmaatregelen Vlaamse overheid 
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De Vlaamse overheid wil met deelbudgetten (slechts 50% van het budget voor cliënten in PG2 
wordt geactiveerd zonder dat er garantie is voor 100% toekenning op termijn) werken, tot spijt van 
het Vlaams Welzijnsverbond en de werkgevers. Dit is een besparingsmaatregel en een gevaarlijke 
piste, die op termijn geen uitzicht biedt op een volwaardig budget. 
 
Bij de overstap van minderjarigen naar volwassenen gebeurt de toekenning van het zorgbudget 
voortaan op basis van de aanwezigheden in de laatste 3 jaar in een MFC. Ook dit is een 
besparingsmaatregel en die is reeds in voege. In de praktijk zijn dat vaak de jaren waarin er aan de 
zelfstandigheid wordt gewerkt, en er dus een lagere aanwezigheid is ,en dus een lager budget. 
 
Een derde maatregel komt eraan: de middelen die voorzien zijn voor MFC zullen afgeroomd 
worden ten voordele van de cliënten die elke dag naar huis gaan. Als ze naar de volwassenwerking 
overstappen, hebben zo de meest zorgbehoevende (die niet elke dag naar huis kunnen gaan) 
cliënten onvoldoende budget . 
 
Nog 3 extra punten: 

o Zorggarantie na nieuwe terbeschikkingstelling 

In de transitieperiode naar woon- en leefkosten, gold een zorggarantie. Er werd nu beslist dat de 
zorggarantie vervalt op het moment dat iemand een herziening kreeg van zijn budget.  
 
o Module ondersteuning (inclusieve werking) 

Bij de module ondersteuning (inclusieve werking) werd de omschrijving van de handicap-specifieke 
dienstverlening aangepast. Voor de beschrijving van de geboden ondersteuning is er een 
onderscheid nodig tussen de regeling voor individuele huizen (hoofdzakelijk individuele 
ondersteuningsvormen) en collectieve huizen (hoofdzakelijk collectieve ondersteuningsvormen). 
 
o Het nieuwe kwaliteitsdecreet is nog maar een voorontwerp.  

Het zal toegelicht worden zodra het definitief is.  
 
Volgende vergaderingen collectief gebruikersoverleg:  

 dinsdag 6 december 2022 
 dinsdag 7 februari 2023 samen met de lokale oudercomités. 
 dinsdag 18 april 2023 
 dinsdag 6 juni 2023 installatievergadering nieuw verkozen gebruikersraad. 

 
 
 
 
 
 
 
Luc Aelbrecht      Ward wyffels 
algemeen directeur ad interim      voorzitter collectief gebruikersoverleg 
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 Vestigingsplaats    Buurt Module Woongroep Teamcoach/ 
Campusverantwoordelijke 

Coördinator Ortho-agoog 

1.  VURSTE   Borgwal Bosdreef Zorg intensief Distelvink Jessica Sulmont Annelies De Geyter Esther Tachelet  

2.    Zorg intensief Ceder Tiffany Colpaert Annelies De Geyter Esther Tachelet  

3.    Zorg intensief Specht  Anouk Vereecke Annelies De Geyter Esther Tachelet  

4.  VURSTE   Borgwal Warande Zorg intensief Nachtegaal   Amary Cools Els Laureys Sabrine Roelandt 

5.    Zorg intensief Linde  Karen Vandecasteele Els Laureys Sarah De Henauw  

6.    Zorg intensief Plataan  Daphne Beuckels Els Laureys Sarah De Henauw  

7.  VURSTE   Borgwal Gaverland Zorg Akkerwinde  Rik Van Holen Annelies De Geyter Esther Tachelet  

8.    Zorg Weegbree  Danie Van Den Bossche Annelies De Geyter Esther Tachelet  

9.    Zorg Zwanebloem  Laura Stymans Annelies De Geyter Esther Tachelet  

10.  VURSTE   Borgwal Groenhove Zorg intensief Braam Koen Moeyaert Bart Wallays Sarah De Henauw  

11.    Zorg intensief Klimop Tine Naulaerts Bart Wallays Sarah De Henauw  

12.    Zorg intensief Meidoorn  Jolien Raman Bart Wallays Sarah De Henauw  

13.  VURSTE   Borgwal Waterkant Zorg intensief Eend  Veerle Albrecht Bart Poppe Sabrine Roelandt 

14.    Zorg intensief Fuut a.i. Bart Poppe Bart Poppe Sabrine Roelandt 

15.    Zorg intensief Reiger Katrien Pevenage Bart Poppe Sabrine Roelandt 

16.  DEINZE                   Ter Linde Zorg Brem Ingrid Lassuy Nelly De Decker Stephanie Vandendriessche 

17.    Zorg Distel  Melanie Rogge Nelly De Decker Stephanie Vandendriessche 

18.    Zorg Hulst  Stef Maeyens Nelly De Decker Stephanie Vandendriessche 

19.  DEURLE          Ondersteuning intensief De Nieuwe Brug Janie De Splenter Sofie Buyens Joke Baertsoen   

20.  SINT-LIEVENS-HOUTEM          Ondersteuning intensief Huize Vander Schueren Elien De Middeleir Sofie Buyens Joke Baertsoen   

21.  DE PINTE               Ondersteuning intensief De Rank Ellen Eeckhout Sofie Buyens Joke Baertsoen 

22.  GENT                     Ondersteuning intensief Zevenhuizen Elisa Vandaele Els Laureys   Noël De Rycke  

23.  DIVERSE PLAATSEN  Ondersteuning Inclusief wonen     Els Laureys   Noël De Rycke 

24.  DIVERSE PLAATSEN  Nacht /  Bart Wallays / 

25.  VURSTE    Borgwal CvD Borgwal   Ilse Leunis Bart Poppe Joke Baertsoen 

26.  GENT CvD Het Veer   Jordy Moerman Nelly De Decker   Stéphanie Vandendriessche 

27.  DEINZE  CvD Ter Linde   Martine Hermie Nelly De Decker Stéphanie Vandendriessche  

28.  VURSTE    Borgwal Geïntegreerde 
dagbesteding  
(GIE) 

  Ilse Leunis Bart Poppe Ortho-agoog verbonden 
aan de woongroep 
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Algemene principes verkiezing gebruikersraad 2023 

 
Om de 4 jaar wordt een nieuwe gebruikersraad verkozen. De volgende verkiezingen worden georganiseerd 
in het voorjaar 2023. 
De nieuwe mandaatperiode loopt van juni 2023 tot juni 2027. 
 
Het collectief overlegorgaan is samengesteld uit: 

- Maximum 13  verkozen wettelijk vertegenwoordigers ( = gebruikersraad) 
- 2 leden als afgevaardigde uit de cliëntenraad (= cliënten) 
- directie 

 
De verkiezing verloopt in 3 stappen: 
o kandidatuurstelling & stemrecht 
o stemming 
o telling van de stemmen en toewijzing van de mandaten 

 
Beschikbare mandaten : 
 
o Mandaten die beschikbaar zijn voor de periode 2023-2027:  

 

module locatie Maximum aantal 
mandaten 

zorg intensief - Borgwal  (Vurste) :  
 Buurten Bosdreef, Warande, 

Groenhove, Waterkant 

4 mandaten 

zorg - Borgwal  (Vurste): buurt 
Gaverland 

- Ter Linde ( Deinze) 

2 mandaten 

ondersteuning intensief - De Nieuwe Brug (Deurle) 
- Zevenhuizen (Gent) 
- Huize Vander Schueren  
 (Sint-Lievens-Houtem) 
- De Rank (De Pinte) 

4 mandaten 

ondersteuning - Inclusief wonen Nieuw Gent, 
Ottergemsesteenweg en 
Clemenspoort, (Gent) 

- Inclusief wonen(Asper ) 

1 mandaat 

dagactiviteit - Dagcentrum Ter Linde  
 (Deinze) 
- Dagcentrum Het Veer (Gent)  

2 mandaten 

 
 
o De cliënten maken via persoonsvolgend budget gebruik van de handicap-specifieke dienstverlening van 

de vergunde zorgaanbieder OC Ebergiste. 
  



Bijlage bij het verslag van het collectief gebruikersoverleg 20221004 2 

Stap 1 : kandidatuurstelling & stemrecht 
 
o Kandidaatstelling kan in de volgende rangorde: 

1. Cliënten zonder beschermstatuut uit de module inclusief wonen 
2. Ouders of familie (zonder beschermstatuut) van cliënten (alle modules) 
3. Wettelijk vertegenwoordiger die bewindvoerder is  over de persoon en de goederen 
4. Wettelijk vertegenwoordiger die bewindvoerder is over de persoon 
5. Wettelijk vertegenwoordiger die bewindvoerder is over de goederen indien dit tegelijk een 

familielid of vertrouwenspersoon is . Een advocaat die bewindvoerder is over de goederen kan 
zich geen kandidaat stellen en is ook niet stemgerechtigd. 

6. Vertrouwenspersoon 
 
o Cliënten (modules zorg intensief, zorg, ondersteuning intensief, dagopvang) kunnen zich niet 

rechtstreeks kandidaat stellen voor de gebruikersraad. Voor hen loopt er een parallelle verkiezing voor 
vertegenwoordiging in de cliëntenraad. Vanuit de cliëntenraad worden 2 verkozenen rechtstreeks 
afgevaardigd naar het collectief overlegorgaan. De verkozen cliënten worden hierin bijgestaan door 
een coach.  

 
o Een persoon die wettelijk vertegenwoordiger is van meerdere cliënten (vb. bij broers en zussen of 

bewindvoerder over persoon en goederen van meerdere cliënten), kan zich in naam van iedere 
afzonderlijke bewoner kandidaat stellen, op voorwaarde dat deze cliënten in verschillende modules 
ondersteund worden. Op deze manier kan hij/zij meedingen voor verschillenden mandaten gelinkt aan 
verschillende modules. Een kandidaat die wordt verkozen voor 2 verschillende modules en als dusdanig 
2 mandaten krijgt, kan slecht 1 van deze mandaten opnemen. 

 
o Personen die gemachtigd zijn om zich kandidaat te stellen voor de verkiezing hebben ook stemrecht. 

• Iedere cliënt genereert maximum 1 kandidaat en dus ook 1 stem.  
o Ouders spreken af wie van hen beiden kandidaat is en de stem uitbrengt. Samenwonende 

ouders krijgen 1 brief kandidaatstelling en 1  stembrief.  
o Ook gescheiden ouders gaan hierover met elkaar in overleg. Beide gescheiden ouders 

worden op de hoogte gebracht van de verkiezing en worden gevraagd de voorziening mee 
te delen wie zoon of dochter zal vertegenwoordigen in het kader van deze verkiezing. De 
ouder die deze taak zal opnemen ontvangt de brief kandidaatstelling + stembrief. 

o Wanneer er twee bewindvoerders zijn of  bijkomend een vertrouwenspersoon geldt 
bovenstaande rangorde. 
 

• Een persoon die wettelijk vertegenwoordiger is van meerdere cliënten kan in naam van iedere 
afzonderlijke bewoner een stem uitbrengen 

 
o Een kandidaatstelling die ons bereikt na XXXXXXXXXXXX wordt niet weerhouden 
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Stap 2: stemming 
 

 Wanneer er voor een module minder kandidaten zijn dan het aantal beschikbare mandaten:  
er volgt geen verkiezing. 
Alle kandidaten zijn automatisch verkozen. 
 

 Wanneer er voor een module een gelijk aantal kandidaten zijn als  beschikbare mandaten:  
er volgt geen verkiezing. 
Alle kandidaten zijn automatisch verkozen. 
 
Bijvoorbeeld :  
In de module zorg stellen zich 2 personen kandidaat. Er zijn maximum 2 mandaten. Deze 2 
kandidaten zijn rechtstreeks verkozen zonder stemronde. 
 

 Wanneer er  voor een module meer kandidaten zijn dan mandaten:  
er volgt een stemmingsronde.  

 
Het maximaal aantal stemmen dat iedere stemgerechtigde kan uitbrengen wordt bepaald door het 
aantal mandaten. Men kan minder stemmen uitbrengen dan het aantal mandaten. Indien men voor 
meer personen stemt dan het aantal beschikbare mandaten, dan wordt de stem als ongeldig 
beschouwd. 
 
Bijvoorbeeld :  
o In de module ondersteuning intensief stellen zich 6 personen kandidaat. Er zijn 4 mandaten. Het 

maximaal aantal personen waarvoor men kan stemmen staat in relatie met het aantal mandaten. 
Aangezien er in de module ondersteuning 4 mandaten zijn, kan iedere stemgerechtigde maximaal 
voor 4  kandidaten stemmen (1 stem per kandidaat).  Men stemt ook wettig indien men minder 
stemmen uitbrengt dan er mandaten zijn (vb. kiezen voor 3 van de 6 kandidaten). Indien men voor 
meer kandidaten stemt dan er mandaten zijn, dan wordt de stem als ongeldig beschouwd.  

 
 Er kan gestemd worden per brief of elektronisch.  
o Iedere kandidaat genereert 1 stem. Op basis van de principes opgenomen onder stap 1 

‘kandidatuurstelling & stemrecht’, wordt een lijst van stemgerechtigden opgemaakt. 
o Aan elke stemgerechtigde wordt een stembiljet bezorgd. Men heeft de keuze tussen het stemmen 

per brief of elektronisch stemmen (website of QR-code scannen en stem uitbrengen). 
o Een elektronisch uitgebrachte stem gaat voor op de stemming per brief, m.a.w. men kan maar 1 

keer een stem uitbrengen (indien dit elektronisch gebeurde, dan wordt de stem per brief 
vernietigd). 
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Stap 3: telling van de stemmen en toewijzing van de mandaten 
 

• Na het uitbrengen van de stemmen wordt in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de 
huidig verkozenen overgegaan tot de telling van de stemmen. 

• Op basis van de telling wordt een ranglijst opgemaakt. 

• De toewijzing van de mandaten gebeurt op de volgende wijze: 
o De mandaten worden toegekend op basis van de bekomen stemmen.  

De kandidaat met de meeste stemmen krijgt het eerste mandaat toegekend. 
o De volgende mandaten worden toegekend aan de eerstvolgende kandidaten (op basis van 

bekomen stemmen) op de lijst die tot een andere buurt / huis behoren dan de kandidaten aan 
wie reeds een mandaat toegekend werd. Dit principe wordt herhaald totdat de lijst volledig 
doorlopen werd. 

o Indien er na het doorlopen van de lijst nog mandaten niet ingevuld werden, dan wordt het 
mandaat toegekend aan de kandidaat met de meeste stemmen die nog geen mandaat 
toegekend kreeg. 

 
Voorbeeld module ondersteuning intensief: Er zijn 4 toe te wijzen mandaten. Er stelden zich 8 personen 
kandidaat. Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt onderstaande ranglijst opgemaakt. 

1. Kandidaat A Zevenhuizen 
2. Kandidaat B Zevenhuizen 
3. Kandidaat A Sint Lievens Houtem 
4. Kandidaat A De Nieuwe Brug 
5. Kandidaat C Zevenhuizen 
6. Kandidaat D Zevenhuizen 
7. Kandidaat B Sint Lievens Houtem 
8. Kandidaat C Sint Lievens Houtem 

 
Aan welke kandidaten wordt een mandaat toegekend? 
Na een eerste maal doorlopen van de lijst, worden de volgende mandaten toegekend: 

1. Kandidaat A Zevenhuizen 
2. Kandidaat B Zevenhuizen 
3. Kandidaat A Sint Lievens Houtem 
4. Kandidaat C zevenhuizen 
5. Kandidaat A De Nieuwe Brug 
6. Kandidaat D Zevenhuizen 
7. Kandidaat B Sint Lievens Houtem 
8. Kandidaat C Sint Lievens Houtem 

 
Na een eerste keer de lijst doorlopen te hebben, werden reeds 3 van de 4 mandaten toegekend.  
Om het vierde mandaat toe te kennen, wordt de lijst nogmaals doorlopen.  
Op basis hiervan wordt het 4de mandaat toegekend aan kandidaat B Zevenhuizen. 

  

• Wat bij een gelijk aantal stemmen?  
o Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat die een cliënt uit een woning / buurt 

vertegenwoordigt waar er nog het minst verkozenen zijn. 
o Indien beide buurten / huizen reeds evenveel verkozenen hebben of indien beide buurten / 

huizen nog geen verkozene hebben, dan wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat die de 
cliënt vertegenwoordigt van de buurt / huis met de meeste bewoners. 

o Indien het buurten / huizen betreft met gelijk aantal bewoners: de verkiezing verloopt via 
lottrekking door de voorzitter van het collectief gebruikersoverleg. 
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OVERZICHTSTABEL TARIEVEN GELDIG VANAF OKTOBER 2022 

 

AANTAL cliënten 

TARIEVEN per 
KILOMETER vanaf 
oktober 2022 Medische ritten 

Tarief per kilometer  

 
 
Vast tarief per dag 
per cliënt ‘woon-
werkverkeer’ naar 
CvD 

MINIBUS 
Eigen wagen 

1 cliënten  0,42 € 0,42 € 

3,80 €  
vast tarief 
onafhankelijk van 
aantal kilometers  
max 1keer per dag 
aan te rekenen per 
cliënt 

2 of 3 cliënten 0,35 € 0,35 € 

4 of 5 cliënten én 
minder dan 100km 

0,27 € 

0,27 € 
4 of 5 cliënten én 
vanaf 100km 

0,22 € 

6 of meer cliënten 0,18 € uitzondering: (para) medische 
ritten in het kader van langdurige 
ziekenhuisopname/ veelvuldig 
gebruik: kostprijs 0,22 € per km, 
indien toestemming van directie 
 

 
Externe busmaatschappij: de kostprijs van de bus wordt verdeeld over de meereizende cliënten. 

Gewone rit binnen één buurt/buitenhuis met verschillende voertuigen: het aantal kilometers van de 
verplaatsing (dus niet alle kilometers van alle voertuigen samen!) wordt vermenigvuldigd met 0,18€. 
Elke deelnemer van de rit betaalt dit bedrag. 
Uitzondering: Bloemenstadvakanties, Classics for specials. Voor deze ritten wordt het tarief per bus/auto 
bepaald volgens het aantal inzittenden. 
 
Woongroepvakanties en Special Olympics waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere voertuigen: 
Het totaal aantal gereden kilometers (dus alle kilometers van alle voertuigen samen, inclusief collectieve 
materiaalritten!) wordt vermenigvuldigd met 0,53 €. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal 
deelnemers.  
Individuele materiaalritten (maximum voor 3 cliënten, anders collectief te beschouwen): (aantal km * 
0,53 €)/ aantal cliënten (enkel aan deze cliënten, maximum 3, aan te rekenen).  
Overzichtstabel tarieven geldig vanaf oktober 2022.  

 
 
 


