GEBRUIKERSRAAD 16/06/2016
MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)
FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)
Aanwezig: Mevr. Chris Strijbos, Mevr. Ria Peeters, Mevr. Sonja Bloemen, Mevr. Anja Janssen,
Dhr. Marcel Luys(voorzitter), Mevr. Annemie Peters , Dhr. Marc Van Gestel, Dhr. Piet Vanhees ,
Vanuit BC: Dhr. Linsen Eric (algemeen directeur), Mev r. Daniëls Agnes (directeur organisatie),
Dhr. Geysels Edwin (directeur zorginhoud)
Verontschuldigd: Mevr. Denise Koolen, Mevr. Heidi Stelten , Mevr. Bianca Van De Berg, Dhr.
Van der Veen Hinri
Afwezig: Mevr. Ingrid Debroeck, , Mevr. Jolanda Van Gerwen, Mevr. Gompel Lionne, Mevr.
Carina Peerens, Kristien De Vrindt

1. VERSLAG VORIGE GEBRUIKERSRAAD
Het verslag van 22 januari 2016 (op het verzonden verslag staat verkeerde datum) wordt goedgekeurd en
is gepubliceerd op de website na goedkeuring van de voorzitter.
Het verslag van januari 2016 staat al op de website. Afspraak is dat de voorzitter na lezen van het verslag
de toestemming geeft om het te publiceren.
De verslagen van de tussentijdse vergaderingen worden op de volgende tussentijdse vergadering
goedgekeurd.

2. FINANCIEEL VERSLAG 2015 EN BEGROTING 2016
Dhr E. Linsen licht
- de balans (toestand 31/12/2015) toe. Het resultaat is positief.
- de resultatenrekening (volledige kalenderjaar) toe. Het bedrijfsresultaat is negatief, maar het
resultaat van het boekjaar is positief dankzij de uitzonderlijke inkomsten. Deze zullen echter in de
toekomst verminderen.
- De bedrijfsrevisor gaf een attest zonder voorbehoud.
Er wordt gevraagd om een print van deze info te bezorgen.
Het overzicht van de gewone begroting en de investeringsbegroting 2016 en de lange termijn planning
volgens het huidig masterplan worden voorgesteld.

3. SOCIAAL JAARVERSLAG 2015
Het sociaal jaarverslag wordt toegelicht door Dhr. Edwin Geysels.

4. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST
Individueel besluit MFC en FAM :
MFC: 248 begeleidingsovereenkomsten te behalen.
FAM: 202 begeleidingsovereenkomsten te behalen.

Hier wordt kortdurende opvang ook meegerekend. RTH (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening) valt
hier niet onder.
Transitie naar PVF (persoonsvolgende financiering)
Er werden al verschillende infomomenten georganiseerd voor ouders/vertegenwoordigers van de
zorggebruikers van FAM. Momenteel wordt onderzocht hoe de woon-leef-kosten zullen verrekend
worden. De vertegenwoordigers pleiten voor open communicatie en de kans om mee te denken in dit
proces.
Nauwere samenwerking met de scholen: er wordt ook geïntegreerde werking opgestart voor meisjes. Ook
andere vormen van samenwerken worden onderzocht.
Reorganisatie binnen het MFC : ingebruikname Haagdoornstraat , start GIW meisjes.
Uitstroom – 21-jarigen: dit jaar verlenging owv toekomstige naadloze overgang naar volwassenenwerking.
Bestuurlijke schaalvergroting onderwijs-welzijn: overleg met scholen van de koepel.
Reflectiegroep bezieling en spiritualiteit.
Samenwerking met Kempisch tehuis in Sint-Huibrechts-Lille.
Wat zal VIPA nog betekenen in de toekomst?
Start project Hoekstraat in Eksel (woonvorm voor zorggroepen) binnen het stelsel prefinanciering VIPA.
Actualisatie van het masterplan in functie van de komst van de PVF.
ICT: invoering elektronisch cliëntendossier.
Aanleg parking achterliggende grond voor min 165 auto’s. De scholen kunnen hiervoor een
subsidiedossier indienen.
Geplande investeringen 2016 overlopen.
Onderhandelingen ivm de erfpacht.
Commissie financiën van de Raad van Bestuur wordt omgevormd tot commissie strategie (toekomst
uittekenen)

5. INFOSESSIE FAM PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
Wordt verschoven naar volgende vergadering.

6. TERUGKOPPELING ZORGINSPECTE
Wordt verschoven naar volgende vergadering

7. TOEKOMSTIGE AGENDAPUNTEN
8. VARIA
Digitale TV: BC biedt huurformule aan voor ZG die persoonlijke tv op de slaapkamer hebben.
De leden van de gebruikersraad willen via mail verwittigd worden bij overlijden van een zorggebruiker.
Er zal voor de 4de keer op rij geen indexering gebeuren van de werkingskosten.
Leden van de gebruikersraad hebben vernomen dat volgend jaar het vervoer naar VOSPO zou wegvallen
omwille van de kostprijs. Agnes vraagt dit na.

Tussentijdse gebruikersraad:
Maandag 07/11om 19u30
Donderdag 23/03 19u30
Volgende gebruikersraad:
Donderdag 22/9 om 13u30
Vrijdag 20/1 om 13u30
Donderdag 22/6 om 13u30

