GEBRUIKERSRAAD MFC EN PVF 17/01/2019
Aanwezig: Mevr. Annemie Peters, Mevr. Anja Janssen, Dhr. Piet Vanhees, Dhr. Marcel Luys,
Mevr. Kristien De Vrindt, Mevr. Sonja Bloemen, Mevr. Heidi Stelten, Dhr. Marc Van Gestel en
Mevr. Chris Strijbos
Vanuit BC: Dhr. Eric Linsen (algemeen directeur), Dhr. Edwin Geysels (directeur zorginhoud)
en Mevr. Agnes Daniëls (directeur organisatie).
Verontschuldigd: Mevr. Ria Peeters, Mevr. Denise Koolen
Afwezig: Mevr. Ingrid Debroeck, Dhr. Hinri Vander Veen, Mevr. Jolanda Van Gerwen, Mevr.
Carina Peerens, Mevr. Lionne Gompel.
Welkom door de voorzitter en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Een belangrijk jaar waarin:





de persoonsvolgende financiering voor de minderjarigen zeker de nodige aandacht zal krijgen
fase 2 in de PVF volwassenen in een nieuwe vorm van start gaat
concretisering van de woon en leef kosten
overschakeling van gebruikersraad naar raad voor collectief overleg

1. VERSLAG VORIGE GEBRUIKERSRAAD D.D. 27/09/2018
Het verslag van 27/09/2018 werd overlopen en goedgekeurd.

2. PUNTEN VANUIT DE DIRECTIE
Strategisch Beleidsplan
Het strategisch Beleidsplan is toegelicht door Dhr. Edwin Geysels.
Indien gewenst kan de evaluatie van 2018 als bijlage toegevoegd worden. In de tekst wordt de term
gebruikersraad al gewijzigd in collectief overleg.
De projecten “1 gezin, 1 plan” en een project voor dak- en thuislozen (vzw Joli) wordt kort toegelicht. Met
beide projecten wordt samengewerkt.
Valideringscriteria MFC
De valideringscriteria worden toegelicht door Dhr. Edwin Geysels.
Criteria zijn: Regio, voldoende informatie, verstandelijke beperking, geen vermoeden ges+, handicapcodes en
analyse van het dossier.
Personeelsmiddelen VIA 5 en afbouw GES+ binnen de minderjarigenwerking
Er werden extra personeelsmiddelen toegekend binnen de minderjarigenwerking, voornamelijk voor verblijf.
Het BC krijgt hierdoor 5,83 FT personeelsleden A2 extra. Deze middelen worden ingezet om de
agressieproblematiek mee te ondersteunen.
Daarnaast moeten er door stopzetting aanbod GES+ ook 1 FT A2 ingeleverd worden.
Terugkoppeling inspectieverslag IDO

Op 15 oktober 2018 vond er een administratieve inspectie plaats van enkele IDO’s. De besluiten werden
toegelicht. Het verslag wordt als bijlage meegestuurd.

3. VRAGEN/AANDACHTSPUNTEN VANWEGE DE GEBRUIKERS
Verkiezingen vertegenwoordigers Raad voor Collectief Overleg PVF/MFC.
Voor de meerderjarigen wil men streven naar 2 vertegenwoordigers per vestigingsplaats, ongeacht
het aantal zorggebruikers of zorgintensiteit. Dit geeft een totaal van 14 mandaten voor de
meerderjarigen:


Campus Wijchmaal: 3



Buitenvestigingen Eksel, Hoevestraat, Padveld/Peer, SHL wonen en SHL dagcentrum: telkens 2

 DMAB: 1
Voor de minderjarigen wil men in afwachting van de persoonsvolgende financiering het oude
systeem behouden met 7 mandaten:


Verblijf: 3



Dagopvang: 3

 Mobiele begeleiding: 1
De vergadering gaat akkoord met deze mandaten.
Voor de voorbereiding van de verkiezingen en de aanpassingen van het huishoudelijk reglement wordt
een werkgroep opgericht met vertegenwoordiging vanuit de minder- en meerderjarigen: Dhr. Marc Van
Gestel, Dhr. Piet Vanhees, Dhr. Marcel Luys zijn kandidaat vanuit de meerderjarigenwerking. Mevr.
Kristien De Vrindt, Mevr. Sonja Bloemen en Mevr. Heidi Stelten zijn kandidaat vanuit de
minderjarigenwerking. Bij voorkeur gaat deze werkgroep door op een avond (va 19u). Dhr. Eric Linsen
stuurt een doodle rond.
Deze werkgroep heeft het mandaat om vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon op te nemen als
vertegenwoordigers in de raad.
Vrijwilligerswerking
De leden van de gebruikersraad willen, zeker bij de nieuwe samenstelling, kijken hoe ouders/familie meer
betrokken kunnen worden in de vrijwilligerswerking.
Mogelijkheden en aanbod voor vrijwilligerswerking zouden op de website best makkelijk terug te vinden zijn.

4. VARIA
Het Begeleidingscentrum garandeert aan de transitie-zorggebruikers PVF in 2019 dezelfde frequentie van
zorg als in 2017.
Verlofplanning volwassenen
Het invullen van de planning van verlof en/of aanwezigheid is ter discussie in het dagcentrum. Zijn er
alternatieven mogelijk? Er wordt voorgesteld om met een afvaardiging van het dagcentrum hierrond samen
te komen.
Vraag om brieven vanuit de directie ook te ondertekenen met naam.
Communicatie tussen gebruikers: hoe kan dit via moderne communicatiemiddelen gebeuren?
Zwemmarathon 24/2 in de Dommelslag in Pelt: Mevr. Annemie Peters vraagt of men komt supporteren.

Bijkomende info:
Infoavond in BuSO voor ouders OV 1, 2 en 3 gaat door op 26 maart. Er zijn sprekers vanuit CM en CLB
voorzien.

5. VOLGENDE VERGADERING
Data gebruikersraad
Donderdag 20 juni om 13u30
Tussentijdse vergadering (onder voorbehoud van voldoende info PVF minderjarigen en fase 2
meerderjarigen)
Dinsdag 23 april om 19u

