GEBRUIKERSRAAD -21-JARIGEN EN +21-JARIGEN 22/09/2017
Aanwezig: Mevr. Chris Strijbos, Mevr. Ria Peeters, Dhr. Marc Van Gestel, Dhr. Marcel
Luys(voorzitter), Mevr. Annemie Peters, Dhr. Piet Vanhees, Mevr. Carina Peerens, Mevr. Anja
Janssen en Mevr. Heidi Stelten.

Vanuit BC: Dhr. Linsen Eric (algemeen directeur), Dhr. Geysels Edwin (directeur zorginhoud) en
Mevr. Daniëls Agnes (directeur organisat ie).
Verontschuldigd: Mevr. Sonja Bloemen, Mevr. De Vrindt Kristien, Dhr. Vander Veen Hinri,
Mevr. Denise Koolen
Afwezig: Mevr. Ingrid Debroeck, Mevr. Jolanda Van Gerwen, Mevr. Gompel Lionne,

1. VERSLAG VORIGE GEBRUIKERSRAAD D.D. 22/06/2017
Het verslag wordt kort overlopen en goedgekeurd.
Punt 2 bij de Varia: “werkgeversafvaardiging” moet “werknemersafvaardiging” zijn.

2. NIEUWIGHEDEN START WERKJAAR
Aan de hand van een Powerpoint licht Dhr. Edwin Geysels de nieuwigheden bij het begin van het werkjaar
toe. Belangrijke punten:
Vzw Begeleidingscentrum Sint Elisabeth zal de 3 plaatsen GES+ afstoten. Wij oordelen dat wij dit niet
kunnen realiseren onder de gestelde voorwaarden.
De gebruikersraad ondersteunt deze beslissing volledig.
Er wordt verder gewerkt aan de procedures van preventie, interventie en herstel bij (agressie)incidenten.
Vanaf 2018 wordt een agressiecoach aangesteld om dit te ondersteunen en ook de individuele situaties
kort op te volgen en te evalueren.
De instellingsarts is uit dienst sedert begin september 2017. Vanaf nu werken wij samen met
huisartsenpraktijk “Breugelzorg” van Kleine-Brogel. Zij werken op consultatieve basis. Het remgeld wordt
door het BC betaald. Er wordt nog bekeken hoe het Globaal Medisch Dossier zal beheerd worden.
De leden van de gebruikersraad zijn akkoord om samen te werken met thuisverplegingsdienst Wit Gele
Kruis. Deze dienst garandeert een 24-uurs ondersteuning voor hun cliënten. Wie kiest voor een andere
verpleegkundige dienst, moet dit zelf organiseren en eventuele bijkomende kosten betalen.

3. VERSLAG INSPECTIE INCIDENT GRENSOVERSCHIJDEND GEDRAG 25/7
Op 25 juli 2017 was er een audit door de zorginspectie van een gemeld agressie-incident. Wij ontvingen een
positief verslag. Dhr. Eric Linsen licht het verslag toe. De procedure werd goed opgevolgd, maar wordt ook
inhoudelijk goedgekeurd.

4. WIFI BINNEN HET BC
Vanaf 2 oktober 2017 wordt WIFI terug opengesteld en is gratis ter beschikking voor de zorggebruikers.

5. STAND VAN ZAKEN REORGANISATIE VOLWASSENENWERKING
De ingebrachte zorggebonden personeelsmiddelen bedragen 7.104,92 punten. We streven om 78 % in te
zetten voor de leefgroep en 22 % voor de ondersteunende diensten (diensthoofden, zorgcoördinatoren,
sociaal assistenten, medische dienst en logistiek personeel). Effectief zijn er 232,34 punten in meer ingezet.
Deze moeten komen uit de organisatie gebonden punten. In de meeste woonvormen van de
volwassenenwerking is permanentie niveau P5 gewaarborgd. Dit betekent dat er ook ’s nachts begeleidend
personeel aanwezig en/of oproepbaar is.

6. LOPENDE EN TOEKOMSTIGE PROJECTEN
Project Eksel wordt na het herfstverlof in gebruik genomen. De officiële opening zal op vrijdag 19/1/2018
plaatsvinden.
Project Akkerstraat: Er is nog steeds een waterlek in 1 slaapkamer. Momenteel behandelt onze
verzekering dit dossier.
Woonvorm Sint–Huibrechts-Lille: de installatie om het warmteprobleem op te lossen staat nog niet op
punt. Dit wordt verder opgevolgd.
Uitbreiding dagcentrum Sint–Huibrechts-Lille: voor het bestaande linkse gebouw komt een bijkomende
bouw met capaciteit voor 60 deelnemers (4 ateliers voor telkens 15 deelnemers). Ingebruikname is
voorzien 1 september 2018.
Er wordt overwogen om een nieuw gebouw voor dagbesteding en administratief centrum te bouwen
tegenover het hoofdgebouw. Hierbij zou ook het structuurplan moeten aangepast worden.

7. VARIA
Naadloze overgang minderjarigen – meerderjarigen
Onze sociale dienst is de betrokken zorggebruikers aan het contacteren om ondersteuningsplannen op te
stellen voor de aanvraag voor naadloze overgang. Men krijgt het budget waar men als minderjarige recht op
had. Dit jaar betreft het een 7-tal personen. Voor wie in 2019 pas in aanmerking kan komen voor een budget,
heeft het misschien geen zin om nu al te starten met de procedure, alhoewel de datum van aanvraag later
misschien zal meespelen.
VIPA
Er zou een versoepeling zijn van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage als
tussenkomst voor woonkosten.
Aanbesteding dagcentrumvervoer
Er is een nieuwe aanbesteding gedaan. Dit is een openbare aanbesteding, dus wij zijn verplicht om te kiezen
voor de laagste prijs. De prijs zal hoe dan ook verhogen. Voorstel om een systeem van abonnement in te
voeren, zodat de prijs laag gehouden kan worden. Dit zal op de infovergadering toegelicht worden. Er wordt
gevraagd om zeer duidelijke info te geven, met concrete prijzen.
Zorggebruikers van het dagcentrum die in het Begeleidingscentrum komen logeren krijgen hier ook
dagbesteding aangeboden. Indien men verkiest om tijdens de logeerperiode toch naar het dagcentrum te
gaan, dient men zelf in te staan voor het vervoer.
Telefoon

Bij een telefoon vanuit het BC verschijnt “privé-nummer” op de display van het vaste toestel. Er kan gevraagd
worden om naar de GSM te bellen.
Helpende handen voor verkoop Tombola op kienavond 13/10/2017: Chris Strijbos.

8. VOLGENDE VERGADERING
Data gebruikersraad volgend werkjaar
Donderdag 18 januari 13u30 tot 16u (let op: is gewijzigd!)
Donderdag 21 juni 13u30 tot 16u
Tussentijdse gebruikersraad
Dinsdag 7 november om 19u
Donderdag 22 maart om 19u

