GEBRUIKERSRAAD -21-JARIGEN EN +21-JARIGEN 20/01/2017
Aanwezig: Mevr. Chris Strijbos, Mevr. Ria Peeters, Dhr. Jos Peeters, Mevr. Sonja Bloemen,
Mevr. Heidi Stelten, Mr. Marc Van Gestel, Mevr. Anja Janssen, Dhr. Marcel Luys (voorzitter),
Mevr. Annemie Peters, Dhr. Piet Vanhees
Vanuit BC: Dhr. Linsen Eric (algemeen directeur), Dhr. Geysels Edwin (directeur zorginhoud) en
Mevr. Daniëls Agnes (directeur zorgorganisatie).
Verontschuldigd: Mevr. Denise Koolen; Mevr. Devrindt Kristien,
Afwezig: Mevr. Carina Peerens, Mevr. Ingrid Debroeck, , Mevr. Jolanda Van Gerwen, Mevr.
Gompel Lionne, , Dhr. Van der Veen Hinri
Welkom en de beste wensen voor 2017 aan iedereen door de Voorzitter.

1. VERSLAG VORIGE GEBRUIKERSRAAD D.D. 22/09/2016
Het verslag wordt kort overlopen en goedgekeurd.

2. TERUGKOPPELING INSPECTIEBEZOEKEN
Dhr. Eric Linsen licht de verslagen kort toe.
In november 2016 was er een onaangekondigde vervolginspectie in de woonvorm en in het dagcentrum te
Sint – Huibrechts – Lille omtrent tekorten van het onaangekondigd inspectiebezoek op 3/2/2016. De tekorten
van de vorige inspectie waren nu in orde. Er zijn geen nieuwe tekorten.
In december 2016 was er een aangekondigde inspectie voor de Dienst Mobiele en Ambulante Begeleiding. De
inspectie was op de slotvergadering heel tevreden. Ze vond het een zeer positieve inspectie en was heel
aangenaam verrast. Ze sprak over gemotiveerd, bevlogen en enthousiast personeel.
Ze had enkele kleine opmerkingen m.b.t. het niet ontvangen van een nieuw protocol, het weinige aantal
(on)tevredenheden en het al dan niet doen aan geldbeheer. Voor het overige was ze lovend over het nieuwe
sociaal dossier en het nieuwe HDVP waaruit duidelijk bleek dat de zorggebruiker zelf aangaf wat zijn beleving,
wensen en doelstellingen zijn. Er is 1 tekort waar een controle inspectie zal gepland worden: er moeten
actuele protocols zijn.

3. VERLENGING +21-JARIGEN BINNEN MFC
Vorig jaar besliste onze Raad van Bestuur om al de 21-jarigen extra voor één schooljaar (2016-2017) te
verlengen in afwachting dat er meer duidelijkheid is over de regelgeving naadloze overgang.
Momenteel krijgen de +23-jarigen die verblijven binnen een MFC een persoonsvolgend budget. Bedoeling is
om deze lijn door te trekken naar de volgende jaren toe en de leeftijd geleidelijk te verlagen. In deze optiek
heeft onze Raad van Bestuur opnieuw beslist om de bestaande en nieuwe +21-jarigen binnen ons MFC te
verlengen voor het schooljaar 2017 - 2018. Momenteel zijn er geen +23- jarigen binnen ons MFC.
Verlenging september 2016: mobiel: 1; dagopvang: 3; verblijf: 2 (totaal: 6)
Bijkomende verlenging september 2017: mobiel: 1?; dagopvang: 4; verblijf 3 (totaal: 7 of 8)
Het totaal + 21-jarigen binnen MFC zal in september 2017 13 of 14 personen bedragen.

4. UITBREIDINGSBELEID 2017 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP
Meerderjarigen (+18-jaar): de beschikbare middelen zijn verdeeld over de regio’s en over de voorzieningen
die een aanbod willen doen in deze regio’s. Het Begeleidingscentrum wil zich engageren in de regio Hasselt
Noord en Genk en heeft een uitbreiding gekregen van 40,48 personeelspunten extra vanaf 1/1/2017.
Minderjarigen (-18-jaar): Het IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp)heeft bij de verwijzers via een
enquête gepeild naar de behoeften. Er waren 9 prioriteitengroepen (o.a. autisme en GES). De voorzieningen
hebben een voorstel uitgewerkt, rekening houdend met de bevraging. Dit zou door de werkgroep Advies en
Planning van het IROJ positief beoordeeld zijn. Bij goedkeuring door het IROJ zou dit een uitbreiding voor het
BC betekenen van 37,81 punten beschikbaar vanaf 1/3/2017.

5. LOPENDE EN TOEKOMSTIGE PROJECTEN: TOELICHTING
Akkerstraat Overpelt: nog steeds lek in een slaapkamer. De architect en aannemer zijn nog steeds op zoek
naar een oplossing.
Warmteprobleem woonvorm Sint – Huibrechts – Lille: Er is een oplossing op komst. Wij willen geen
actieve koeling (airco). Systeem van luchtcirculatie wordt aan 1 kant uitgevoerd, liefst voor de zomer nog.
Indien succesvol kan dit aan de andere kant ook uitgevoerd worden.
Nieuwbouw Eksel voor zorgbehoevende volwassenen is in uitvoering. Streefdoel van de ingebruikname
blijft september dit jaar. Dit betekent een herschikking binnen de volwassenenwerking. Hierover zullen
we de gebruikers en familie zeker informeren.
Uitbreiding bouw dagcentrum ’t Fierkant te Sint – Huibrechts – Lille voor 60 plaatsen dagopvang: Dit was
vroeger al voorzien in de oorspronkelijke plannen en zal nu uitgevoerd worden. Er worden 4 grote ruimtes
(2 beneden / 2 verdieping) voorzien voor telkens 15 personen. Aan de architect is duidelijk gevraagd om
aandacht te hebben voor temperatuur en akoestiek. Dit project zou einde 2017 klaar kunnen zijn.
Mevr. Peeters vraagt of rekening gehouden wordt met huidige vragen (vb automatische deuren, glazen
deuren,…). Het personeel van het dagcentrum is betrokken bij het project. De voorzitter merkt op dat bij
uitbreiding ook het georganiseerd vervoer misschien opnieuw moet bekeken worden. Mevr. Peeters
meldt dat het vervoer momenteel goed verloopt.
Woonproject in samenwerking met Kempisch Tehuis in Sint – Huibrechts – Lille: er is een
architectenbureau aangeduid. Er worden 8 (van de 20) woningen gereserveerd voor personen die door
het BC begeleid worden.
Parking: achter het Begeleidingscentrum komt een grote parking voor een 160-tal wagens met ingang
langs de St.-Trudostraat. BuSO en BuBaO hebben voor parking een subsidie aangevraagd bij Agion.
Hopelijk zal stad Peer ook tussenkomen in de kosten.
Efficiëntere dagbesteding: momenteel liggen de ateliers verspreid over de campus. Er wordt gedacht aan
een nieuwbouw op het Robbedoesplein, met hierboven eventueel een administratief centrum. Dit project
is nog in onderzoeksfase.
Opening project Haagdoornstraat Neerpelt (minderjarigen): woensdag 25 januari.

6. PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING: STAND VAN ZAKEN
Dhr. Eric Linsen licht stand van zaken toe.
De volwassenenwerking behoudt voor de persoonsvolgende financiering van de aanwezige volwassen
zorggebruikers de punten zoals toegekend binnen de beheersovereenkomst van FAM (Flexibel Aanbod

Meerderjarigen). Deze bedraagt 7.882,97 punten, waarvan 6.288,77 zorg gebonden punten en 1.594,20
organisatie gebonden punten.
De zorggebruikers zijn ingeschaald en op basis hiervan zouden wij 7.115,16 zorg gebonden punten moeten
hebben. Dit betekent dus dat wij 88,79 % van de punten krijgen. In vergelijking met de meeste Limburgse
voorzieningen zitten wij hiermee bij het gemiddelde.
Als we alle ingezette zorg gebonden punten binnen de volwassenwerking (inclusief sociale maribel- / CAOmiddelen) afzetten tegen de beschikbare zorg gebonden punten komen we 460 punten tekort. Deze worden
momenteel gehaald binnen MFC en de organisatie gebonden punten. We zullen moeten onderzoeken hoe
deze punten op termijn kunnen teruggehaald worden.

7. REGELGEVING PVF: BIJSTAND AAN GEBRUIKERS
Het Begeleidingscentrum informeert de gebruikersraad heel goed wat betreft de vernieuwingen in de sector.
Dhr. Marc Van Gestel en dhr. Marcel Luys vermelden dat ouders zich kunnen aansluiten (lidgeld 50,00 euro
per jaar) bij een bijstandsorganisatie o.a. Onafhankelijk Leven (onafhankelijk), Alin (Socialistisch), Absoluut
(CM/KVG)en Zoom (FOVIG) .
Zij geven informatie over Onafhankelijk Leven en er worden folders uitgedeeld. Indien 10 personen van het BC
aangesloten zijn bij Onafhankelijk Leven, kan de gebruikersraad ook gebruik maken van hun diensten.

8. VARIA
De Raad van Bestuur heeft een budget van 1.000,00 euro goedgekeurd als werkingsbudget voor de
gebruikersraad. Dit kan o.a. gebruikt worden voor inschrijvingsgeld bij deelname aan infoavonden.
Dhr. Marc Van Gestel demonstreert de werking van “Mijn VAPH”.
Tussentijdse gebruikersraad:
Donderdag 23/03/2017 om 19u30
Volgende gebruikersraad:
Donderdag 22/6/2017 om 13u30

