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VERSLAG COLLECTIEF GEBRUIKERSOVERLEG 

Dinsdag 6 december 2022 

Onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende vergadering. 

 

Aanwezig  
Gebruikersraad: Angelica DE NEVE, Sabine HOLLEBOSCH, Robert MICHIELS, Christiane VERMEULEN,  

Christine VERSTAPPE, Ward WYFFELS 
Cliëntenraad: Rudi NOOIJEN, Pieter DE SMET + coach Sabrine ROELANDT 
Directie: Luc AELBRECHT 

 
Verslag Veerle NEYT 

 
Verontschuldigd Adelaide BOVIJN, Kyra VAN ISTERBEEK, Marc WULLENS,  
 

Bijlagen: 

 Bij punt 8: Algemeen beleidsplan. 

 

1.  Verwelkoming  (voorzitter) 

Dit is alweer de laatste vergadering van dit kalenderjaar.  

Het verheugt ons dat de gewone werking - na de coronaperiode - weer in de plooi valt.  

Alvast een gelukkig Nieuwjaar toegewenst aan alle leden. 

De verkiezingen voor het collectief gebruikersoverleg zullen 2023 kleuren.  

De huidige leden worden bedankt voor hun aanwezigheden en de interessante insteken.  

Ook aan de directie en de verslagnemer dank voor de transparante samenwerking. 

Er heeft zich alvast één nieuwe kandidaat voor de verkiezingen via mail bij de voorzitter aangemeld. 

2.  Goedkeuring vorig verslag d.d. 04 oktober2022. 

 Bij punt 6: Nieuws uit de voorziening 

o Coronapandemie en gevolgen 

▪ De afgelopen maanden zijn er geen besmettingen meer opgedoken.  

▪ De griepvaccins zijn zowel bij de medewerkers als bij de cliënten toegediend. 

▪ Tikfout: De cijfers tonen aan dat de inzet van de het zorgpersoneel verhoogde … 

o Personeelsbezetting 

▪ Het gros van de vacatures werd intussen ingevuld. In een beperkt aantal (twee- à drietal) groepen 

doet zich nog een probleem voor. Ook voor leidinggevende functies blijft het niet simpel om alle 

posten ingevuld te krijgen.  

▪ Er zijn wel een aantal maatregelen uitgewerkt om zij-instroom te faciliteren. 

▪ Nieuwe instromers starten vaak met contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten. Dit  

is een beleidskeuze om te vermijden dat men medewerkers actief zou moeten ontslaan bij overtal. 
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We proberen de tijdelijke contracten te beperken in tijd.  

▪ Hopelijk veegt IFIC (Instituut voor Functieclassificatie) op termijn de ongelijkheid in verloning 

tussen de sectoren weg. Dat zou ons als werkgever meer concurrentieel kunnen maken, naast het 

uitspelen van onze aantrekkelijkheid als werkgever in de regio e.d.  

▪ Vraag vanuit de gebruikers: Medewerkers kunnen nu 3 weken aaneensluitend verlof nemen, 

vroeger slechts 2? Soms lijkt dit negatief te zijn, ze zijn niet meer op de hoogte als ze op de 

werkvloer terug keren.  

▪ Antwoord directie: Het gaat om een recht en als directie pleiten we ervoor om dit ook te bekijken 

vanuit het standpunt van de medewerkers en hen dit te gunnen. Er eens helemaal volledig uit zijn, 

kan zeer deugddoend zijn en energie geven.  

 Bij punt 13: Varia 

o Bevraging van het Vlaams Welzijnsverbond over meervragen naar zorgondersteuning 

▪ Vanuit de resultaten van deze bevraging blijkt dat het pakket meervragen steeds groeiend is.  

▪ De overheid doet wel inspanningen om (deel)budgetten te activeren. Dit systeem creëert ook 

problemen. De netwerken staan soms voor een dilemma doordat ze rechten kunnen verliezen: 

men krijgt 6 punten PVB terwijl men nu 8 punten RTH kan inzetten en recht heeft op een BOB.  

 Het verslag wordt goedgekeurd. 

3.  In/uitgaande briefwisseling/e-mails 

 IN: 

o Verslag collectief gebruikersoverleg d.d. 04/10/2022 en bijlagen: overzichtstabel nieuwe ‘tarieven 

vervoer’, jaarrekening 2022, overzicht personeelsbezetting middenkader, verkiezingsprocedure  

collectief gebruikersoverleg. 

 UIT: 

o Agenda collectief gebruikersoverleg d.d. 06/12/2022 

4.  Rapportering vertegenwoordiger interne klachtencommissie (Angelica De Neve) 

 Angelica De Neve ontving geen klachten. 

 De zaak waarover sprake in vorig verslag is in onderling overleg geregeld kunnen worden. 

5.  Nieuws uit de Raad van Bestuur 

 De jaarrekening werd goedgekeurd.  

 Aandachtspunt: er wordt gevraagd om ondanks de prijsstijgingen en de stijging van de bouwindex,  

toch bij voorkeur het investeringstempo aan te houden.  

 Gezien de prijsstijgingen is het belangrijk om de begroting 2022 goed op te volgen. 

 Aanstelling van Greet Keppens als medewerker zinzorg en pastoraat in opvolging van Monique Martens 

die in pensioen gegaan is vanaf 1 september.  

 De bestuursmandaten van Koen Oosterlinck en Nicolas Vandeweerd voor onze sector, worden verlengd 

met 6 jaar.  

 

 

 

  

mailto:info@ebergiste.broedersvanliefde.be
http://www.facebook.com/Ebergiste
http://www.ebergiste.be/


 
Ebergiste | Leenstraat 31 | B-9890 Vurste-Gavere | 09389 04 11 | btw-nummer BE 0406.633.304 
info@ebergiste.broedersvanliefde.be | www.facebook.com/Ebergiste | www.ebergiste.be 

  
 
 
 

Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent. 

3/6 

6.  Nieuws uit de voorziening 

 Wijzigingen middenkader 

o Annelies De Geyter, momenteel coördinator voor Bosdreef en Warande, wordt ortho-agoog. Dit  

in opvolging van Noël De Rycke die na 6 maanden extra dienst met pensioen zal gaan eind dit jaar. 

De vacature voor een nieuwe coördinator is nog lopende. 

o Elien Vanderhaegen komt in dienst bij de sociale dienst (buitenhuizen – bureau in Zevenhuizen).  

Zij is vertrouwd met onze werking via Bloemenstad.  

 Kerstmarkten Het Veer en Borgwal 

o Het Veer Wintermarkt vond vorig weekend plaats.  

o Pieter De Smet vertelt dat daar de deelname aan de warmste week werd toegelicht en doet een 

oproep tot ondersteuning. Er werden cupcakes en speculoos verkocht. 

o Pieter doet ook alvast een oproep voor deelname in 2023. Hij zal met de voorzitter aftoetsen hoe 

men hier samen de schouders kan onderzetten.  

o Ook vanuit Borgwal werd een project ingediend voor de Warmste Week: ‘Connecteren met internet 

voor de cliënten’. We willen de toegang tot het digitaal platform realiseren op alle buitenlocaties, op 

een vlotte manier. In de nieuwbouw in De Pinte en recent in Deinze werd dit reeds gerealiseerd.  

Er zijn nu wifi-antennes die het hele gebouw dekken. Cliënten die hiervoor kiezen, krijgen toegang tot 

de wifi. De abonnementskosten worden niet in de collectiviteit doorgerekend, maar wel individueel 

op basis van IP-adres.  

o ‘Kansarmoede’ is dit jaar het thema voor de Warmste Week. 

o In onze voorziening krijgen we tot hiertoe gelukkig weinig te maken met onbetaalde facturen 

vanwege (kans)armoede. Dit wordt van dichtbij opgevolgd met de administratie en de sociale dienst. 

We hanteren als voorziening het principe om zoveel mogelijk de schokken op te vangen voor de 

cliënten. Zo worden de gestegen energiekosten door een indexeringsprincipe verrekend. Dit in 

tegenstelling tot andere voorzieningen, waar men soms de reële kostprijs aanrekent en waar cliënten 

dan eventueel een beroep moeten doen op het OCMW om bij te springen.  

De sociale dienst volgt ook nauwlettend de mogelijke heroverwegingen op.  

Vanuit de werkgevers wordt er gelobbyd om de 28% inhouding van de integratietegemoetkoming 

(voor cliënten die in een voorziening wonen) weg te laten. Voor bv. De Pinte is dit reeds geregeld 

omdat elke cliënt daar een eigen huisnummer heeft.  

o Op 16 en 17 december is het Magisch Borgwal. Iedereen wordt hierop uitgenodigd! 

 Dag van de Zorg 2023 - deelname Het Veer op 19 maart 

o Deze dag biedt kansen om onze werking voor te stellen aan de netwerken van ‘School aan de 

waterkant’.  

o We zullen ook flyeren in de buurt om de samenwerking op te krikken. 

 Terugblik op de openingen van De Rank en Ter Linde 

o Voor De Rank was er een meer officieel gebeuren met aanwezigheid van o.a. de minister. 

o In Ter Linde was er meer een feestgebeuren met veel inzet van de cliënten.  

o Wat zijn de bevindingen van de gebruikersraad? 

De leden appreciëren het dat bij beide gelegenheden de cliënten zeer betrokken waren.  

De cliënten toonden zich bijzonder trots en dat toonde het filmpje op AVS goed. 

o Beide gelegenheden werden bewust alcoholvrij gehouden. Wij hebben hierin een voorbeeldfunctie.  
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7.  Nieuws uit de cliëntenraad (Pieter De Smet) 

 Pieter lichtte het verslag van de cliëntenraad toe.  

 Evaluatie van de ontmoetingsdag. 

 Ook in de cliëntenraad zijn er volgend jaar verkiezingen. In voorbereiding van de verkiezing wordt een 

open raad georganiseerd in het Veer. Daar kunnen geïnteresseerde cliënten kennis maken met de 

werking, ook via streaming. Rudi en Pieter maakten hiervoor een reclamefilmpje dat naar alle groepen 

zal gestuurd worden. Er zijn nu al een aantal kandidaten. Elke kandidaat zal de kans krijgen om zich voor 

te stellen. Op de verkiezingsdag zal een busje overal rondgaan. Pieter is alvast opnieuw kandidaat. 

 Overzichtskalender 2023. 

8.  Algemeen beleidsplan Ebergiste. 

 Dit beleidsplan (2019) wordt momenteel met de stafdiensten geëvalueerd. 

 Graag ook een insteek vanuit het Collectief gebruikersoverleg. Te volgen. 

 Luc Aelbrecht (her)belicht de beleidsdoelen, met strategische doelstellingen op het vlak van  

o cliënten (8 domeinen van kwaliteit van bestaan, Shallock),  

o medewerkers (7 bronnen van arbeidsvreugde, Kouwhoven) en  

o organisatie.   

 Dit leidt tot 6 operationele doelstellingen.  

Elk van de 6 operationele doelstellingen raakt aan één of meerdere van deze drie domeinen. 

o ABP 1:  We komen co-creatief tot (ver)nieuw(d)e infrastructuur en accommodatie. 

o ABP 2:  We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier graag en goed werken. 

o ABP 3:  We zijn in de regio gekend voor onze kwaliteitsvolle dienstverlening  

en handicapspecifieke expertise. 

o ABP 4:  In Ebergiste communiceren we met zorg. 

o ABP 5: In Ebergiste zijn cliënten, familie en medewerkers partners in de zorg:  

een samenwerkingsdriehoek waarbij de cliënt aan de top staat. 

o ABP 6:  Ebergiste organiseert zich toekomstgericht. 

 Per operationele doelstelling werden actiepunten uitgeschreven. 

o ABP 1: We komen co-creatief tot (ver)nieuw(d)e infrastructuur en accommodatie 

▪ Een aantal van de bouwprojecten zijn intussen gerealiseerd: Ter Linde, De Rank, Waterkant. 

▪ Voor het dossier Gaverland werd een negatief advies geformuleerd vanuit het Agentschap 

Onroerend Erfgoed. Er werd in gesprek gegaan, dat was constructief, en het plan zal toch vergund 

worden in de vorm waarin het ingediend werd (met beperkte aanpassingen). Intussen zijn er wel 

zes maanden voorbij, maar er kan nu opnieuw een bouwaanvraag worden ingediend. 

Vermoedelijk in het najaar van 2023 of in het najaar van 2024 zal het bouwen kunnen starten  

(in het najaar omdat bronbemaling in het najaar dient ingepland te worden). Voor VIPA is er een 

voorlopig akkoord. Het definitief akkoord dient nog aangevraagd te worden. 

o ABP 2: We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier graag en goed werken 

▪ Vraag: Als een waardevolle medewerker afhaakt, wordt daarover in gesprek gegaan?  

▪ Er is een procedure uitgewerkt voor de opvolging binnen het verzuimbeleid, vanuit een positieve 

insteek. Bij ontslag nemende medewerkers, of bij een pensionering, wordt standaard een 

exitgesprek gevoerd. 
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▪ Vraag: Wat met bv. de nieuwe medewerker in de sociale dienst die al na korte tijd afhaakte omdat 

de job niet matchte met haar verwachtingen? Wordt daar iets mee gedaan? Hoe komt dat?  

▪ Er is een ongelooflijke evolutie aan de gang binnen deze job de laatste jaren, dat maakt de job niet 

eenvoudiger. Vermoedelijk heeft de medewerker zich daar op verkeken? Ze nam ander werk aan, 

vlak bij haar woonplaats. Dat zal dus wellicht ook een reden zijn geweest. 

▪ Eigenaarschap op de werkvloer bevorderen. 

De teambarometer vertrekt vanuit de basismedewerkers. Elk team stelt dit jaarlijks zelf op aan de 

hand van een vast stramien over alle domeinen, en dit wordt voorgesteld aan en besproken met 

de directie. Dit in tegenstelling met de vroegere lokale beleidsplannen, die vertrokken vanuit de 

coördinatieteams. 

o ABP 3: We zijn in de regio gekend voor onze kwaliteitsvolle dienstverlening en handicapspecifieke 

expertise. 

▪ De dimensie socio-emotionele ontwikkeling, zorgtechnologie, minder medicatie, specifieke cliënt-

ondersteunende methodieken, … beïnvloeden mekaar als antwoord op een fixatieluw beleid. 

▪ Rond mediawijsheid is een hele weg afgelegd. In de ateliers is er aandacht om de cliënten hierin te 

begeleiden.  

o ABP 4: In Ebergiste communiceren we met zorg 

▪ Er komt nieuwe software die het mogelijk zal maken om rechtstreeks te communiceren met 

netwerken rond bv. cliëntendossiers. 

 Voor een aantal elementen zou een inbreng en feedback van deze vergadering waardevol kunnen zijn. 

Bv. omtrent communicatie kunnen de leden veel inbrengen.  

TO DO: de leden geven hun inbreng in het kader van het beleidsplan door aan Ward wyffels, om te 

agenderen op een volgende bijeenkomst. 

 Dit beleidsplan is ambitieus. Het wordt vooral getrokken door de directie en dat loop nu moeilijker 

zonder An Schoors. Planmatiger, projectmatiger en meer gestructureerde opvolging kan nuttig zijn. 

Daarom wordt er bij voorkeur gewerkt met een projectverantwoordelijke en een tijdlijn uitgetekend. 

Vooral de stafmedewerkers spelen hierin een rol. 

 Het beleidsplan is een dynamisch gegeven. Telkens opnieuw afwerken, borgen, bijsturen. 

9.  Verkiezingsprocedure collectief gebruikersoverleg 

 Er zijn nog een paar wijzigingen aangebracht aan de tekst. 

De rangorde van de kandidaatstelling is aangepast, zoals op de originele uitnodigingsbrief van 2019. 

 Het principe is 1 stem per cliënt.  

 Op basis van deze lijst zullen de uitnodigingsbrieven tot kandidaatstelling begin volgend jaar vanuit de 

voorziening verstuurd worden, in afstemming met de huidige voorzitter van het collectief 

gebruikersoverleg.  

10.  Toetsing cliënttevredenheid - stavaza. 

 Intussen zijn de datums vastgelegd voor de toetsingen in de LOC’s. 

 Bij de volgende vergadering zal Toby de Blauwer uitgenodigd worden om de bevindingen toe te lichten.  
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11.  Varia: 

 Goedkeuring NAR-project. 

 Project Gaverland on hold gezet. Zie punt 8. 

 Volgende vergadering collectief gebruikersoverleg: dinsdag 7 februari 2022 

o Ook de voorzitters van de LOC’s uitnodigen en de agenda daaraan aanpassen.  

o Hen vragen inhoudelijke punten aan te brengen. 

 Lidmaatschap Fovig voor 2023: zal vanuit de voorziening door het directiesecretariaat geregeld worden 

voor alle huidige leden. Voor de nieuwe leden zal dit dan in 2024 aangepast worden. 

 Volgende vergaderingen collectief gebruikersoverleg:  

o dinsdag 7 februari 2023 - samen met de lokale oudercomités. 

o dinsdag 18 april 2023 

o dinsdag 6 juni 2023 - installatievergadering nieuw verkozen gebruikersraad. 

 

 

 

 

 

 

Luc Aelbrecht      Ward wyffels 

algemeen directeur ad interim      voorzitter collectief gebruikersoverleg 
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Beleidsplan 2019 -2023
Ebergiste



Hoe LANG bestaat Ebergiste?

Beleidsdoel

Doel dat we vooropstellen en dat 
gerelateerd is aan de missie, 
identiteitsverklaring en 
grondstroom.
Het streven naar kwaliteit staat 
voorop.

../../../../gedeelde map STAF/2 Kwaliteit/2. KWALITEITSHANDBOEK (TOTAAL)/6. ZELFEVALUATIE/STRATEGISCH BELEIDS & ZELFEVALUATIEPLAN & BELEIDSCYCLUS/Beleidsdoelen OC Broeder Ebergiste/Beleidsdoelen OC Broeder Ebergiste versie 1.docx


Beleidsplan vertrekt vanuit beleidsdoelen

Per beleidsdoel werden strategische 
doelen uitgeschreven

Realisatie van de strategische doelen 
via operationele doelen (concrete 
actiepunten)

Koppeling van indicatoren aan 
operationele doelen –
kwaliteitsindicatie

Jaarlijkse evaluatie van het 
beleidsplan

Om de kwaliteit te borgen en te 
bevorderen wordt er gewerkt volgens 
de PDCA-methodiek



Hoe LANG bestaat Ebergiste?

Algemeen Beleidsplan

 ABP 1: We komen co-creatief tot (ver)nieuw(d)e infrastructuur en accommodatie

 ABP 2: We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier graag en goed werken

 ABP 3: We zijn in de regio gekend voor onze kwaliteitsvolle dienstverlening en 

handicapspecifieke expertise

 ABP 4: In Ebergiste communiceren we met zorg

 ABP 5: In Ebergiste zijn cliënten, familie en medewerkers partners in de zorg: een 

samenwerkingsdriehoek waarbij de client aan de top staat

 ABP 6: Ebergiste organiseert zich toekomstgericht



ABP1 – We komen co-creatief tot (ver)nieuw(d)e 
infrastructuur en accommodatie 

 Opmaak van een gereviseerd masterplan met perspectief voor 
Borgwal
 Aanpassing RUP campus Borgwal

 Ontwikkelen van toekomstvisie en masterplan

 Bezoek aan recente handicap specifiek bouwprojecten

 Uitwerken zorg strategisch plan en doelgroep profilering 

 Uitrol bouwprojecten uit lopend masterplan 2014 – 2024
 Vipa dossiers Ter Linde / De Rank / waterkant

 Dossier Gaverland & fasering masterplan Borgwal

 Dossier renovatie monument borgwal



ABP2 – We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier 
graag en goed werken

Actiepunten : Instroom medewerkers 

 Visietekst medewerkersbeleid organisatie-breed kenbaar maken & in 
uitvoering brengen
 Opstart werkgroep medewerkersbeleid
 Aanbevelingen HR scan in uitvoering brengen 

 Nieuwe medewerkers vinden, aantrekken & professioneel onthalen
 Onthaalbundel nieuwe medewerkers reviseren
 Werving & selectie: vacatures aantrekkelijker maken, selectieprocedure 

bijsturen?, strategieën ontwikkelen om nieuwe medewerkers te rekruteren.

 Introductietraject nieuwe medewerkers en nieuwe leidinggevenden 
evalueren & eventueel bijsturen



ABP2 – We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier 
graag en goed werken

 Actieplan zodat potentiële medewerkers de weg vinden naar 
Ebergiste
 Ambassadeurschap eigen medewerkers versterken

 In kaart brengen veranderend onderwijslandschap

 Contacten met opleidingen en scholen die stagiairs leveren

 Branding 

 Professioneel onthalen en informeren van stagiairs
 Visie ontwikkeling

 Ontwikkelen informatiebundel

 Administratieve opvolging



ABP2 – We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier 
graag en goed werken

Actiepunten : Doorstroom medewerkers 

 Goede medewerkers behouden en versterken
 Implementeren werkplekleren / E-learning
 Loopbaanoriëntatie – re-integratie – progressieve tewerkstelling
 Administratieve opvolging bij doorstroom systematiseren
 Meewerkende leidinggevenden versterken in hun coachende rol
 Revisie & implementatie procedure ‘ondersteunen en evalueren van 

medewerkers’
 Verzuimbeleid evalueren en bijsturen
 Aan de slag met de resultaten van de medewerkersbevraging – sterktes 

borgen en zwaktes aanpakken 



ABP2 – We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier 
graag en goed werken

Actiepunten : Uitstroom van medewerkers 

 Ontwikkelen van een exit beleid
 Exitgesprek als gegevensverzameling

 Kennis en expertise van medewerkers die eindeloopbaan zijn behouden

 Administratieve opvolgen bij uit dienst 



ABP2 – We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier 
graag en goed werken

 BVR beleidsplan en CAO transparantie
 Format ontwikkelen voor het aanleveren van transparante gegevens m.b.t. 

personeelsinzet

 Beschikken over transparante gegeven m.b.t. personeelsinzet

 Het versterken van de interne werking – zelfevaluatie

 Het ontwikkelen van competentie bij medewerkers

 Een zorg- en ondersteuningsaanbod ter versterking van de levenskwaliteit 
van de cliënt

 Kwaliteitsvolle infrastructuur

 Inspelen op het veranderende zorglandschap

 Financiële leefbaarheid



ABP2 – We vinden, overtuigen en behouden medewerkers die hier 
graag en goed werken

 Eigenaarschap op de werkvloer bevorderen
 Lokaal beleidsplan – elke woongroep een PDCA project fiche

 Lokaal beleidsplan wordt teambarometer

 Zelfevaluatie op de werkvloer 

 Zorg dragen voor psychosociaal en emotioneel welzijn van 
medewerkers
 Agressiebeleid

 NAR project emotioneel welbevinden



ABP3 – We zijn in de regio gekend voor onze kwaliteitsvolle 
dienstverlening en handicap specifieke expertise

 Verankering van de dimensie socio – emotionele ontwikkeling
 Gedifferentieerd vormingstraject op maat

 Concretiseren van het Fixatieluw beleid
 Alternatieven (zorgtechnologie) zoeken en uittesten

 Vermaatschappelijking van de dienstverlening
 Dagbestedingsaanbod en begeleid werken
 Participatie aan eerstelijnszones

 Betaalbare dienstverlening
 Uitwerken overgang naar woon & leefkosten
 Uitwerken en afsluiten van Ido’s
 Uitrol correctiefase 2
Transparantie en toegankelijkheid voor (potentiële) gebruikers
 Evaluatie en bijsturing



ABP3 – We zijn in de regio gekend voor onze kwaliteitsvolle 
dienstverlening en handicap specifieke expertise

 Medewerkers versterken in specifieke cliënt ondersteunende 
methodieken
 Vlaggensysteem (seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag)

 Procedure methodieken en middelen reviseren

 Project mediawijsheid

 Traumasensitief werken

 Procedure dienstverleningsplan reviseren

 Vorming agogische DNA

 Reduceren van psychofarmacagebruik 



ABP4 – In Ebergiste communiceren we met zorg

 Communicatieplan ontwikkelen
 Opmaak communicatieplan

 Externe communicatie

 Interne communicatie

 Zorgvuldig omgaan met informatie
 Uitrol GDPR en toepassing privacywetgeving

 Directienota verwerking persoonsgegevens

 Referentiekader ‘zorgvuldig omgaan met informatie’ implementeren 



ABP4 – In Ebergiste communiceren we met zorg

 Externe communicatie straalt ons sterk merk uit
 Website update en permanent bijhouden

 Ontwikkelen van gerichte folders en promo

 Onze expertise kenbaar maken (branding) en uitdragen

 Ontwikkelen en implementeren van nieuwe huisstijl

 Profilering

 Overlegstructuur
 Overlegmatrix voor Ebergiste

 Uitwerken kader multidisciplinair overleg



ABP5 – In Ebergiste zijn cliënten, familie en medewerkers partners in 
de zorg: Een samenwerkingsdriekhoek waar de cliënt aan de top staat

 Collectieve inspraak en participatie via cliëntenraad en collectief 
overlegorgaan.
 Organisatie verkiezing cliëntenraad
 Organisatie verkiezing collectief overlegorgaan
 Inspraak en participatie

 Communicatie op maat van de cliënt
 My wepp – dagplanner
 Vertalen van het handelingsplan op maat van de cliënt

 Organisatie en kwaliteit van de communicatie met de wettelijk 
vertegenwoordiger

 Driehoekskunde als visie op én toetssteen van de samenwerking
 Basisprincipe in de communicatie met netwerken opnemen in visie / referentiekader
 Driehoekskunde in de praktijk – vorming en implementatie



ABP6 – Ebergiste organiseert zich toekomstgericht

 Beleidsplan informatica
 Herwerken visietekst / directienota

 Inzetten op digitalisering

 Uitbreiden van de hardware infrastructuur

 Traject innovatieve arbeidsorganisatie onder externe begeleiding
 Uitwerken projectplan

 Participatief traject met medewerkers

 Implementatie project ‘anders organiseren’

 Technologie als hefboom voor de zorg van morgen
 Doorstart van de werkgroep zorgtechnologie

 Aanleg bibliotheek van hulpmiddelen, technologie – te ontlenen om uit te testen



ABP6 – Ebergiste organiseert zich toekomstgericht

 Cliënten vinden, overtuigen en behouden
 Revisie procedure intake
 Openstaan en inspelen op nieuwe mogelijkheden en doelgroepen (AMA, 

RTH, geïnterneerden)
 Interne wachtlijst- en opnamebeleid

 Efficiënte interne processen en systemen voor monitoring en 
controle
 Monitoring van PVB
 Monitoring budgetwerking
 Verzamelen en interpreteren van data (ziekteverzuim, rapport RTH, Aan- en 

afwezigheid versus IDO, personeelsinzet, instroom & uitstroom,…)



ABP6 – Ebergiste organiseert zich toekomstgericht

 Mensen in beweging – de vernieuwde missie als kompas
 Bekendmaking missie, engagementsverklaring en grondstroom

 Milieu, klimaat en duurzaamheid
 Verbinding natuur & welzijn

 Implementatie nieuwe regelgeving (afvalverwerking, klimaatplan, overheids-
en vipa normen voor gebouwen,….)

 Duurzaamheidstoets (nieuwe infrastructuur, energie, mobiliteit, 
voedselketen, afvalstromen, gebruik grondstoffen en producten,…)


