GEBRUIKERSRAAD MFC EN PVF 21/06/2018
Aanwezig: Mevr. Chris Strijbos, Mevr. Ria Peeters, Dhr. Marc Van Gestel, Dhr. Piet Vanhees,
Mevr. Sonja Bloemen, Dhr. Marcel Luys, Mevr. Denise Koolen.
Vanuit BC: Dhr. Eric Linsen (algemeen directeur), Mevr. Femke Diels (directeur financiën en
administratie) en Mevr. Agnes Daniëls (directeur organisatie).
Verontschuldigd: Mevr. Carina Peerens, Mevr. Anja Janssen, Mevr. Kristien De Vrindt, Dhr.
Hinri Vander Veen, Mevr. Annemie Peters, Mevr. Heidi Stelten en Dhr. Edwin Geysels
(directeur zorginhoud)
Afwezig: Mevr. Ingrid Debroeck, Mevr. Jolanda Van Gerwen, Mevr. Lionne Gompel.

1. VERSLAG VORIGE GEBRUIKERSRAAD D.D. 18/01/2018 EN 15/2/2018
Het strategisch beleidsplan werd niet meegestuurd met het verslag, zoals afgesproken werd. Dit wordt alsnog
verstuurd.
Dhr. Luys (voorzitter gebruikersraad) wenst een verduidelijking in het verslag i.v.m. de toelichting woonleefkosten: dit geldt niet voor de zorggebruikers die in het oude systeem zitten.
De gegevens i.v.m. de activiteiten van de dagbesteding worden in een aparte groep besproken.

2. TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG
Dhr. Van Gestel (afgevaardigde binnen de Raad van Bestuur) licht het financieel jaarverslag toe. De
commissaris (bedrijfsrevisor) geeft een oordeel zonder voorbehoud.
De gebruikersraad is tevreden met de manier waarop het financieel beleid gevoerd wordt en de transparantie
hieromtrent.

3. SOCIAAL JAARVERSLAG
Het verslag is terug te vinden op onze website. Het is een heel mooi verslag en de gebruikersraad vermeldt
ook dat de facebookpagina ook heel mooi uitgewerkt is.
Dhr. Linsen (algemeen directeur) licht het sociaal jaarverslag toe. De tabel “personeelspunten” op pg 29 is
voor de leden verwarrend. Vraag om deze in de toekomst meer te verduidelijken (wat is zorgorganisatie, wat
zorginhoud).

4. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST
Toegelicht door Dhr. Linsen (algemeen directeur), wij geven hier een korte opsomming:
PVF : voor minderjarigen momenteel on hold. Indien nieuwe informatie komen wij hier op terug.
Uitbreiding aantal leefgroepen minderjarigen door ingebruikname Huis 1 en 2 (geen uitbreiding van
plaatsen, kleinere leefgroepen)
Versterking koepel St Elisabeth
Regelgeving GPDR (privacy)
SWT Financiëel directeur Marie – Louise Lijnen, aanwerving Femke Diels
Aanstelling agressiecoach

Duidelijke functieomschrijvingen uitwerken
Bijsturen ziekteverzuimbeleid
Alternatief voor jaarlijkse startdag
Uitbreiding bouw dagcentrum
Campus St Elisabeth: aankoop gronden en gebouwen in erfpacht Deinze, bouw
dagcentrum/administratief centrum, aanleg parking.
Project van Kempisch Tehuis in SHL
Elektronisch cliëntendossier
Kostprijsberekeningen woon- en leefkosten

5. AANPASSINGEN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN
Toegelicht door Dhr. Linsen (algemeen directeur).
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen voor MFC en PVF.
De wijzigingen voor PVF kunnen gecommuniceerd via Torenklank.
De wijzigingen voor MFC zijn uitgebreid. Voorstel om een nieuw exemplaar te bezorgen aan de zorggebruikers
MFC.

6. VRAGEN/AANDACHTSPUNTEN VANWEGE DE GEBRUIKERS
Voorstel van de voorzitter: mag een beperkte groep een nieuwe manier van werken in de gebruikersraad
voorbereiden? Hierbij denkt men bvb aan:
Kan in de toekomst gewerkt worden met een mandaat aan enkele leden om bepaalde topics voor te
bereiden (cfr. werkgroepje rond IDO).
In de toekomst ook graag een afvaardiging per vestigingsplaats, i.p.v. per erkenning.
Gewogen inbreng van de leden in functie van zorgzwaarte of personeelspunten.

7. VARIA
Er zijn misverstanden bij ouders 21-jarigen binnen MFC i.v.m. regeling overgang kinderbijslag en
tegemoetkoming. Er wordt in BuSO nagevraagd of er een infovergadering is geweest hieromtrent.
Vervoer dagopvang MFC: de huidige persoonlijke bijdrage van 2 euro per rit is niet meer kostendekkend.
Voor het groot verlof van 2018 blijft alles ongewijzigd. Voor de kost vanaf september voor de
woensdagavondrit zou 2,50 euro nodig zijn om kostendekkend te zijn. De vergadering is akkoord met de
prijsverhoging. Voor het groot verlof 2019 dient nog een calculatie gemaakt te worden.
Officiële opening uitbreiding Dagcentrum: vrijdag 21 september 2018.
Inschakeling ouders / familie als vrijwilligers bij activiteiten (bvb. SOB, VOSPO, leefgroepfeesten, …): met
een beperkte afvaardiging vanuit de gebruikersraad wordt hieromtrent samengezeten met de directie.

8. VOLGENDE VERGADERING
Data gebruikersraad volgend werkjaar
Donderdag 27 september, donderdag 17 januari en donderdag 20 juni.
Tussentijdse gebruikersraad:

Directie kan hierbij uitgenodigd worden.

