Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden
in instellingen voor personen met een handicap

FOVIG.be

Algemene vergadering
17 maart 2018
We waren te gast in Ons Erf te Sint-Michiels Brugge. De pedagogisch
directeur Evelyn de Baere verwelkomde ons. Zij schetste het
ontstaan en de groei van de voorziening en het huidige aanbod van
zorg en ondersteuning. Ons Erf is onderdeel van een grotere koepel:
de VZW Uniek
Wij werden bijzonder gastvrij onthaald. Alles was tot in de puntjes
verzorgd. Evelyn had maanden vooraf contacten gelegd en
voorbereidend werk gedaan. Wij zijn allen die zich vooraf en op de
dag zelf voor ons ingezet hebben bijzonder dankbaar om hun
voortreffelijke zorgen.
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Voorstelling van vzw. Uniek
http://www.uniek.org/nl
UNIE-K STAAT VOOR …
Vzw UNIE-K ontstond in 2004 na de fusie (unie) van de vzw De
Waaiberg en de vzw Ons Erf
- UNIE-K heeft meerdere locaties én diverse doelgroepen:
o De Waaiberg, Gits
FYSIEK, NAH
o Dienst Inclusief Wonen, Roeselare
FYSIEK
o Ons Erf, Brugge
VERSTANDELIJK
o Windroos, Brugge
VERSTANDELIJK
o ‘t Venster, Emelgem
NAH
- Elke locatie heeft een eigen gezicht (zie verder primaire
doelgroep), maar werken allen ondersteunend voor kwetsbare
mensen (meervoudige beperkingen/ complexe zorgvragen).
- UNIE-K biedt een breed scala aan diensten, zorg en ondersteuning
voor een 320-tal cliënten.
UNIE-K is UNIEK omwille van …
De consequente keuze voor kwetsbare mensen: (zie 2 tabellen
hierna)
- Inzake de schaalgrootte van de verblijfsinfrastructuur voor
volwassenen met een beperking (met nood aan permanent
toezicht en intensieve ondersteuning) behoort UNIE-K tot de top 3
in Vlaanderen
en
- Is ze voor de genoemde doelgroep de grootste voorziening in
West-Vlaanderen.
UNIE-K is UNIEK omwille van …
Aantal beschikbare plaatsen:
Ter Heide (Genk)
UNIE-K (Brugge) (Ons Erf + De Waaiberg + ’t Venster)
Gielsbos (Gierle)
Maria Ter Engelen (Klerken)
De Lovie (Proven)
O.C. Cirkant (Engelbewaarder Aartrijke)
De Kade (Brugge) (Spermalie + Het Anker)
Dominiek Savio instituut (Hooglede-Gits)

280
274
236
208
188
120
73
61
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Missie en visie
- UNIE-K richt zich tot personen met een intensieve
ondersteuningsnood:
o Ten gevolge van een verstandelijke beperking (niveau
matig/ernstig/diep en eventueel bijkomende stoornissen die
fysisch, psychisch, sensorieel, medisch, autistiform, … van aard
kunnen zijn.
o Ten gevolge van een fysieke beperking: aangeboren, al dan niet
met bijkomende stoornissen die cognitief, psychisch, sensorieel,
medisch, autistiform, … van aard kunnen zijn.
o Ten gevolge van een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
- UNIE-K ondersteunt haar cliënten in hun zoektocht naar welzijn
en geluk.
- UNIE-K betrekt het sociaal netwerk van haar cliënten actief in
de dienstverlening.
- UNIE-K respecteert de eigenheid en de persoonlijke keuzes
gemaakt door personen met en handicap en biedt ondersteuning
aan vanuit een emancipatorische grondhouding
- UNIE-K kiest voor de meest inclusieve ondersteuning, die een
antwoord kan bieden op de vraag van de cliënt
- UNIE-K werkt samen:
o Met partners binnen en buiten de sector
o Met (vertegenwoordigers van de ruimere) samenleving
o UNIE-K gelooft in de rijkdom van uitwisseling en de bundeling
van ervaring en expertise
INSPRAAK VAN CLIËNTEN
- Vzw UNIE-K hecht veel belang aan de betrokkenheid van cliënten
en hun sociaal netwerk.
- Daartoe beschikt de vzw over een ‘gebruikersraad’ die het
collectief overleg met de cliënten/sociaal netwerk regelt.
- Er bestaat een overkoepelende werking van de gebruikersraad en
een werking per locatie.
MEDEWERKERS
- 553 medewerkers
o Ons Erf
o De Waaiberg
o ‘t Venster

346
105
60
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o Overkoepelend
42
▪ 206 voltijds
▪ 347 deeltijds
▪ 18% mannen
▪ 82% vrouwen
▪ Gemiddelde leeftijd: 42 jaar
VRIJWILLIGERSWERKING
- UNIE-K doet een beroep op vrijwilligers, omdat we geloven in de
toegevoegde waarde van niet-professionelen
- In totaal zijn er zowat 165 vrijwilligers actief, en dit in de diverse
locaties
- Ze worden ingeschakeld voor zeer diverse opdrachten: wandelen,
dansactiviteiten, cafetaria…
Ook dit is UNIE-K…
- Extra-activiteiten:
o Elke 5 jaar een groots opgezet jubileumjaar
(activiteiten voor cliënten, personeelsfeest, sociaal netwerk,
externen)
o Jaarlijks een verzorgde nieuwjaarsreceptie in een van de drie
locaties/huldiging van jubilarissen
o Jaarlijkse personeelshappening in de drie locaties
o UNIE-Ke dag voor alle medewerkers
o Opendeurdagen of feesten voor familie en sociaal netwerk
Ook dit is UNIE-K…
Communicatie is belangrijk…benut de aanwezige media!
- Intranet: De Ontmoeting
- Website www.uniek.org met straks aparte toegang tot nieuws uit
de woningen voor de families
- Facebook
- LinkedIn
- Maandelijkse nieuwsbrief
- …
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VOORSTELLING DE WAAIBERG
- Aanbod:
o 70-tal cliënten
o Woon- en dagondersteuning
o Dagondersteuning
o Langlopend/kortdurend
o Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
o Ondersteuning op alle vlakken van het leven: persoonlijke
ontwikkeling, zelfbepaling, interpersoonlijke relaties, sociale
inclusie, rechten, emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden
en materieel welbevinden.
- Accommodatie
o Residentiële woonvorm:
▪ 6 leefgroepen, in grote mate homogeen samengesteld
▪ Verschillen situeren zich op vlak van:
• Mobiliteit
• Afhankelijkheidsgraad
• ADL
• Medische problematieken
o Dienst Inclusief Wonen
- Atelierwerking:
o Houtatelier
o Kaarsenatelier
o Verpakkingsatelier
o Linnenatelier
o Tuinatelier
VOORSTELLING ONS ERF
- Aanbod:
o 220-tal cliënten
o Woon- en dagondersteuning
o Langlopend/kortdurend
o Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
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- Accommodatie:
o Woonondersteuning
▪ 19 woningen
▪ Heterogene bewonersgroepen
Leeftijd, ondersteuningsgraad, …
▪ Homogene bewonersgroepen
• = specifieke zorgprofielen
• Psychische stoornissen
• Moeilijk hanteerbaar gedrag
• Autistiform gedrag
• Visuele problematiek
o Dagondersteuning
▪ 2 centra voor dagondersteuning
• Windroos (centrum van Brugge)
• Trika (locatie Ons Erf)
PROJECT MAGDALENAHOEVE
- Algemeen
o Onmiddellijk grenzend aan Ons Erf
o Totale oppervlakte: 1 ha 66a 27 ca
o Totale bebouwde oppervlakte: 1067,66m²
o Beschermd dorpszicht door het MB van 15-10-2004
o Zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorziening
o Archeologische site
o Gesitueerd ter hoogte van de Groene Gordel (fietsroute)
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- Uitbreiding therapie
Hippotherapie (1ste fase)

o Bouw manège:
▪ Nood
aan
dagelijkse
therapie,
ongeacht
de
weersomstandigheden
▪ Uitbreiding in functie van therapie voor externe personen met
een handicap/voorzieningen
o Renovatie ‘grote schuur’ en ‘L-vormige stal’ tot paardenstallen
(we hebben een 8-tal paarden)
o Renovatie ‘wagenschuur’ tot berging/schuur
o Overige gebouwen: casco (wind- en waterdicht)
o Omgevingsaanleg (o.a. boomgaard) en ontsluiting naar Ons Erf
VOORSTELLING ’t VENSTER
- Aanbod:
o 29 cliënten NAH
o Woonondersteuning
o Dagondersteuning
o Langlopend/kortdurend
o Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
o Ondersteuning op alle vlakken van het leven: persoonlijke
ontwikkeling, zelfbepaling, interpersoonlijke relaties, sociale
inclusie, rechten, emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden
en materieel welbevinden.
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- Accommodatie
o 4 woongroepen
o 2 clusters
Basaal/cognitief
o Enkel maaltijden gemeenschappelijk (niet voor iedereen
haalbaar bv. omwille van zware slikproblemen)
o Ruime individuele kamers met zithoek en eigen sanitaire cel
(lavabo, wc en douche) en een eigen terrasje
ONDERSTEUNINGSAANBODUNIE-K
- Basisondersteuning
De cliënten wonen in groepsverband: groepsgrootte, aard van
samenstelling, woonklimaat en organisatievorm worden door
UNIE-K bepaald. Wijzigingen hierin worden vooraf in een overleg
met de cliënt/vertegenwoordiger meegedeeld en gemotiveerd. Met
het accent op zorg-op-maat, biedt de woning kansen tot het
ontplooien van de zelfredzaamheid, de sociale integratie en het
zelfwaardegevoel. De dagelijkse zorg wordt ingevuld, afgestemd
en opgevolgd door het begeleidingsteam. Zij ondersteunen het
‘wonen en/of de ‘dagbesteding’.
- Specialistische ondersteuning
In functie van een meer specifieke vraagstelling, kan het
begeleidingsteam steeds een beroep doen op deskundig advies
geboden vanuit de specialistische ondersteuning. Hiertoe behoren
de medische disciplines (artsen, kinesitherapie, ergotherapie,
logopedie, diëtetiek), agogische discipline (ortho-agogen) en
sociale discipline (maatschappelijk werk).
- In De Waaiberg en Ons Erf beschikken we eveneens over een
gespecialiseerd tandartsenkabinet.
- UNIE-K: “all-in” ondersteuningspakket
= 24-uurzorg met dag- en woonondersteuning.
- Verfijning van het ‘all-in’ ondersteuningspakket gebeurt aan de
hand van het ondersteuningsplan
- Garantie van kwaliteitsvolle zorg en/of ondersteuning op alle
domeinen van de respectievelijke functies wanneer je die nodig
hebt.
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Woon- en leefkosten
Getuigenis over de overgang naar woon- en
leefkosten bij OC Cirkant

Ria Vanhoorne
Directeur OC Cirkant Aartrijke
De secretaris van FOVIG stelde de vraag om een inleiding te houden
over dit onderwerp. Hij vermeldde erbij dat het niet gemakkelijk was
om iemand te vinden die dit wou doen.
Ik heb de opdracht aanvaard om FOVIG te helpen, maar vooral
omdat ik vond dat de gebruikers op de hoogte dienden te zijn van
een aantal moeilijkheden en problemen. Dit wou ik samen met hen
duiden.
In dit verband is het van belang om het uitgangspunt te vermelden
van OC Cirkant. Wij willen in onze voorziening met name geen
koploper zijn. Dit is een bewuste keuze. Het komt er mij vooral op
aan om het waarom van deze keuze te duiden. Anderen staan
misschien iets verder, dat is dan zo. Ik stel vast dat de meesten de
nodige tijd nemen om rustig, weloverwogen en doordacht de
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overgang te maken. Wij sluiten ons aan bij deze meerderheid.
Waarom we dit doen zal ik toelichten vanuit onze eigen situatie. Ik
spreek dus niet over en voor andere voorzieningen.
Laten we eerst eens het licht werpen op onze voorziening. Dit is
noodzakelijk om het standpunt dat we innemen en het proces dat we
doormaken te begrijpen
Graag eerst even iets over onze identiteitskaart

- Onze naam werd recent gewijzigd (op 01/01/2016)
o Voorheen noemden we Engelbewaarder
o Nu noemen we O.C. Cirkant
o OC= ortho-agogisch centrum
- In 1952 werden we opgericht door de zusters van Liefde van
Kortemark
- In 2010 zijn we overgenomen door de Broeders van Liefde in Gent
- We vormen samen een leutige groep
- We genieten van een kwaliteitsvol leven

Voorzitter: Nadia Dekoning – A. Rodenbachstraat 20 – 9470 Denderleeuw – + 32 479 92 12 90 nadiadekoning@yahoo.com
Secretaris: Luc De Vos – Tweebekenstraat 4 – 9052 Zwijnaarde – + 32 479 33 76 84 – ldv.zwyn@skynet.be
Rekening: BE35 0682 0308 9937 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw.
Website: www.fovig.be
17/03/18

Algemene vergadering

10

- Je ziet de foto van onze ‘Chief in command’
- Dit is geen schriftvervalsing
- Je ziet ook duidelijk vermeld voor wie we er zijn en wat we
aanbieden
- We zijn gelegen in Aartrijke – Zedelgem, een dorp met 22 000
inwoners
- Dit is redelijk landelijk maar ook dicht bij Brugge, Torhout,
Oostkamp, Ichtegem, Jabbeke
- We liggen vlakbij de dorpskern van Aartrijke
- We werken samen met:
o Dienstencentra binnen Zedelgem
o Een kinderboerderij in Torhout
o Het OCMW van Zedelgem: boodschappendienst
o Andere zorgpartners
Om iets te zeggen over het hart van onze voorziening:
- Er zijn bij ons 123 cliënten in intensieve woonondersteuning
- We hebben ook 12 cliënten in dagondersteuning
- We leveren 152 prestaties binnen rechtstreeks toegankelijke hulp
- We werken intensief samen met ouders, bewindvoerders, familie,
het netwerk van de partners in de zorg
- Het collectief overleg is voor ons zeer belangrijk
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- We werken met 2 familieraden:
o Voor intensief wonen
o Voor de dagondersteuning
Graag het volgende samenvattende beeld over ons personeel:
- 208 medewerkers
- Ongeveer 150 voltijdse medewerkers
- Ongeveer 65% deeltijdse medewerkers
- 70% vrouwen – 30% mannen
- Diverse beroepsgroepen: – begeleiders – verpleegkundigen –
actieve nachtdienst – paramedisch- logistiek- technischadministratief
Vrijwilligers
We hebben 20 enthousiaste mensen waarop we regelmatig beroep
mogen doen
Er is een grote verscheidenheid in de accommodatie:
- Atelierruimtes, snoezelruimtes, cocon, muziekruimte, kooklokaal,
knutsellokaal
- Wellnesslokaal in uitvoering
- Uitgebouwde kiné-ruimte
- Kippenpaleis, belevingsbos, doorloophuis met alpaca’s, konijnen,
cavia’s
- Tuinkamers, petanque- en kubbplein, vogelnestschommel,
schommelbank
Hiermee heb ik de ‘Fond’ gelegd en weergegeven
Dit is noodzakelijk om het hele plaatje van OC Cirkant te begrijpen
Ondertussen zijn reeds hele bibliotheken samengeschreven over
zorgvernieuwing
Een kat vindt er niet altijd zijn jongen er meer in…
Ik wil hiermee geen open deuren intrappen.
Toch nog even een samenvatting van het perspectiefplan 2020
- Vermaatschappelijking van de zorg – iedereen zorgt voor iedereen
- Pmb neemt regie van zijn leven in handen => niet altijd even
vanzelfsprekend!
- Zorggarantie voor mensen met zwaarste zorgnoden
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Eerst ook nog even iets over de evolutie van de zorg
Hoe was dat ook weer?
Oh ja, de persoon met beperking staat centraal

Eerst ook nog even iets over de evolutie van de financiering
Vroeger

Nu

Voorzitter: Nadia Dekoning – A. Rodenbachstraat 20 – 9470 Denderleeuw – + 32 479 92 12 90 nadiadekoning@yahoo.com
Secretaris: Luc De Vos – Tweebekenstraat 4 – 9052 Zwijnaarde – + 32 479 33 76 84 – ldv.zwyn@skynet.be
Rekening: BE35 0682 0308 9937 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw.
Website: www.fovig.be
17/03/18

Algemene vergadering

13

Belangrijk is verder een zeer goed zicht te hebben op de
middelen van de cliënt

Dit is een zeer objectief en neutraal beeld.
Eigenlijk zouden we beter zoeken naar
voorstellingen:

meer

plastische

- Boom met portefeuilles
- Een persoon met een aantal rugzakken:
o Eerder kleine – trekkersrugzakken
o Of misschien nog beter heuptasjes
En dan kom ik tot het eigenlijke onderwerp: de woon- en
leefkosten
Ik wil me vooraf verontschuldigen voor een aantal ‘vieze’ woorden
die ik in de mond zal nemen
Dit zijn woorden die we vroeger niet wilden uitspreken wanneer we
het hadden over de zorg voor mensen met beperking
Kosten – prijzen – markt – klant - marge - concullega’s
We worden nu verplicht deze woorden te gebruiken
Eigenlijk vergt dit een mini-les in economie
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Eigen concrete situatie verschillend van andere voorziening
Laat jullie delen in huidige inzichten/situatie
Wat zijn woonkosten?
Vergoeding voor het gebruik of de huur van een woning, kamer,
studio of appartement en eventueel gemeenschappelijke ruimtes die
door de gebruiker in het kader van de dienstverlening gebruikt
kunnen worden met inbegrip van de vergoeding voor het gebruik van
water, verwarming en elektriciteit en de vergoeding voor normale en
kleine herstellingen.
Let vooral goed op het volgende:
!
Kosten voor bijzondere infrastructuurnoden door aard van
handicap zijn geen woonkosten
Wat zijn leefkosten?
• Voeding
• Drank
• Onderhoud en schoonmaak
• Aansluiting internet, TV, telefoon
• Was- en strijkservice
• Medicatie
• Verzorgingsproducten
• Kleding
• Vervoer
• Ontspanning
• Abonnementen
• Verzekeringen
Bron: nota VAPH: van financiële bijdrage naar woon- en leefkosten
(16/2/’18)
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Overgang van financiële bijdrage naar woon- en leefkosten
Verrekening van de woon- en leefkosten
Cliënten ondersteund door
voorziening vóór introductie PVF
Keuze
• Bestaande wettelijke
financiële bijdrage (OC
Cirkant 34,7 EURO/ dag) +
persoonlijk, individueel
toewijsbare kosten
(supplementen)
=> uiterlijk tot 31/12/2020)
of
• Woon- en leefkosten
=> verplicht vanaf
01/01/2021

Nieuwe cliënten ondersteund
vanaf introductie PVF
• Woon- en leefkosten
Overgang
Woon- en leefkosten

Voorwaarden voor de introductie van het systeem van woonen leefkosten
Men moet de organisatie in cijfers vertalen = meten is weten!
- Omschrijving dienstverlening OC Cirkant
o Beschrijving van de dienstverlening
o Zorgmenu’s
o Welke activiteiten genereren kosten?
o Alle kosten dienen gedekt te worden - geen commerciële
doelstelling van winst maken/winst uitkeren
o Financiële leefbaarheid noodzakelijk op organisatieniveau
- Inzicht kostenstructuur (analytische boekhouding) - OC Cirkant
altijd kostenbewust geweest
De uitbating moet kostendekkend zijn.
o Zorggebonden kosten – betaald door PVB
o Organisatiegebonden kosten – indirect betaald door PVB –
percentage op
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o Vaste kosten – kosten niet direct gerelateerd aan
dienstverlening – kosten voor algemeen onderhoud en
herstellingen gebouwen/verzekeringen/belastingen
o Variabele kosten – kosten die mee –evolueren met de
dienstverlening – voeding – energie- vervoer…
o Directe kosten – direct toewijsbaar aan een bepaalde
dienstverlening (output)
o Indirecte kosten – niet direct toewijsbaar aan bepaalde
dienstverlening (moeten verdeeld worden met verdeelsleutels)
Kosten verbonden aan bepaalde vestigingsplaatsen/gebruik van
bepaalde infrastructuur
Inzicht in kosten = weten waar je kan efficiënter werken/zo de prijs
drukken
- Bepalen van de beleidsprincipes:
o Zorgen voor cliënten/netwerk
▪ Tijd maken voor overleg, afstemming, advies
▪ Kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning
▪ Betaalbare zorg
▪ Vertrouwensrelatie/transparantie
▪ Voldoende tijd voor afstemming/aftoetsen (+ en -)
o Zorgen voor medewerkers
▪ Gezond werkklimaat
• Ergonomie
• Psychosociaal welzijn
▪ Correcte verloning
▪ Aandacht voor communicatie (+ en -)
o Zorgen voor de organisatie
▪ Trouw aan missie en visie
▪ Financieel gezonde organisatie
▪ Efficiënt en doelgericht inzetten van schaarse middelen
▪ Aandacht voor solidariteit
▪ Vernieuwend – probleemoplossend
▪ Participeren
aan
ruimere
samenleving/binnen
het
zorglandschap
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Hinderpalen en vraagtekens bij de introductie
van de woon- en leefkosten
Woonkosten
Inhoud
Handicap specifieke investeringen hoog voor bepaalde doelgroepen
MAAR
Handicap specifieke infrastructuurnoden geen onderdeel van
woonkosten
➢ Hinderpaal:
gebrek synchronisatie wetgeving!

- Definitieve
VIPA-wetgeving
ontbreekt/vereist
volledige
voorfinanciering
- Geen geïntegreerde wetgeving met betrekking tot Individuele
materiële bijstand (IMB)
- En wat hiermee?
Financiering
hoog-laag-baden
–
douchebrancards,
aankleedtafels,
tilliften,
audiovisuele
bewaking,
inen
uitgangsbeveiliging,
bijzonder
meubilair
–
hulpmiddelen,
infrastructuur voor veiligheid cliënt?
Verschillende VIPA – financieringsvormen
- 5 soorten financiering in OC Cirkant!
Voor 5 gebouwen hebben we 5 verschillende soorten
financieringssystemen
Aantal gebouwen = aantal financieringsvormen
1. Volledig gefinancierd door congregatie
2. Traditionele VIPA –financiering (binnen 3 jaar) + subsidie
provincie + subsidie Nationale Loterij
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3. Traditionele VIPA-financiering zonder provincie en Nationale
Loterij
4. Alternatieve VIPA – financiering over 20 jaar – omgeschakeld
naar éénmalige uitbetaling (geen provinciale en Nationale
Loterij subsidie)
5. Voorfinanciering -> naar VIPA binnen PVF
- Verschillende prijzen voor dezelfde woonvorm binnen eenzelfde
voorziening? Waar zijn we mee bezig?
- Rechtvaardigheid naar bewoner?
- Bouweisen VIPA
Verhouding wens cliënt - wens organisatie
- Vereisten ergonomie – efficiëntie werking
- Elektrisch hoog-laagbed…zorg voor personeel
- Zoeken naar overeenstemming in verwachtingen?
Solidarisering
- Wat niet individueel kan toegewezen worden moet gesolidariseerd
worden.
- Wat als straks cliënten komen die niet meer solidair willen zijn?
- Collectief wonen => goedkoper wonen => solidariteit
- Welke graad van solidariteit wordt vooropgesteld?
Kostprijs  ‘marktprijs’
- Kostprijs kan afwijken van “marktprijs” = prijs andere
zorgaanbieders met zelfde doelgroep
- “DE” kostprijs bestaat niet!
- Welke marge is mogelijk tussen de eigen kostprijs en die van de
zorgpartners?
- Vergelijkbaarheid tussen verschillende zorgaanbieders? In welke
mate en hoe?
- Kwaliteit onder druk? Toegevingen op de kwaliteit?
Bezettingsgraad kamers
- Flexibiliteitsgraad ondersteuning
- Wat met het exclusiviteitsrecht op de kamer? Hoe omschrijven en
benaderen? Regels en afspraken?
- Meer cliënten omwille van verminderde subsidie!
- Woonkost deeltijdse ondersteuning – kamerwisselkosten
- Deeltijds ondersteuning niet steeds praktisch organiseerbaar
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Huurprijs sociale huisvesting
Sociale huisvesting kent geen collectieve woonvormen!

Leefkosten
- Kosten individualiseren
o Geen leefgroepbudget meer
o Principes
▪ Reële kosten delen over cliënten
▪ Nauwkeurige afrekening met feedback naar bewindvoerder
- Voeding
o Relatie kost en doelgroep
Aangepaste voeding/drank, diëten, gemixt, geblixt, bijzondere
bereidingen, indikkingsmiddelen, bijvoedingen
o Vergelijking tussen verschillende voorzieningen is moeilijk
- Persoonlijke was
o Tweemaal per jaar weging: de winterweging en de zomerweging
o Jaarlijkse berekening van waskost/kg
- Persoonlijke medicatiekost
o Persoonlijke facturatie
o Huisapotheek
o Individuele medicatie verdeling in blisterverpakking (IVM)
- Verzorgingsproducten
Opteren voor het aanbod van de voorziening.

Wetgevend kader
- Wetgeving vanuit eng perspectief
o Voortschrijdend inzicht is meer dan ooit nodig
o Retroactief – sociaal ondernemen
o Patchwork
o Leidt tot grote spreidstand
o Dit voor zowel voorzieningen als cliënten

Voorzitter: Nadia Dekoning – A. Rodenbachstraat 20 – 9470 Denderleeuw – + 32 479 92 12 90 nadiadekoning@yahoo.com
Secretaris: Luc De Vos – Tweebekenstraat 4 – 9052 Zwijnaarde – + 32 479 33 76 84 – ldv.zwyn@skynet.be
Rekening: BE35 0682 0308 9937 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw.
Website: www.fovig.be
17/03/18

Algemene vergadering

20

Deze wordt momenteel nog wat extra uitgerokken
(Clijsters kijkt er niet vrolijk bij)

- Gebrek aan flankerende maatregelen:
o FOD sociale zekerheid: hoogte inkomens – rol OCMW’s
o Afstemming andere tussenkomsten: mutualiteiten….
- Gebrekkige toekenning van budgetten
o Negatieve invloed op bezetting
o Negatieve invloed op kostprijs
o Meer open plaatsen in contrast met wachtenden op budgetten
o Geen wachtlijst meer van personen, maar van budgetten
Inzichten OC Cirkant
- Cliënten/netwerk cliënten en voorziening hebben gezamenlijke
doelstellingen:
o Kwaliteitsvolle zorg
o Betaalbare zorg
o Transparantie – communicatie – advisering
- Vraag:
o Welke kosten zitten vervat in PVB?
o Welke kosten zitten in woon-en leefkosten?
Communicerende vaten – geen andere inkomsten
o Sopfi-tool als middel om tot inzicht te komen in kostenstructuur
o Aangerekende prijs moet kostendekkend zijn
o Eerste ervaringen
▪ Vervoer en infrastructuur blijvend probleem
▪ Wetgeving <=> “sociaal ondernemen”
▪ Veel administratie
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- Uitholling van kwalitatieve zorg voorkomen
- Beschikbare tijd optimaal gebruiken voor grondige analyse en
studie
- Graad van solidariteit noodzakelijk!
o Voorwaarde 1: voorziening: optimale, efficiënte inzet van
middelen => nood aan solidariteit minimaal
o Minder begoede cliënten betalen minder, anderen iets meer
o Sociaal fonds
o Transparantie/consequent werken
- IDO:
o Een kanjer geworden met alle bijlagen
o Opteren voor bijhouden administratie in de leefgroepen
- Open en transparante dialoog met collectief overleg is meer dan
ooit noodzakelijk

Getuigenis vanuit de gebruikersraad van
OC Cirkant

Andre Verlinde
Voorzitter
1 Kennismaking

- Vertrekpunt: de cliënt/zijn netwerk met een levensverhaal
- Op zoek naar beste zorg en ondersteuning
- Belang relatie cliënt/netwerk en voorziening/hulpverlener
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2 Cliënt/ouders/familie/netwerk = partners in de zorg

Waar kan jouw bijdrage zich situeren?
- Individueel overleg met betrekking tot de cliënt
- Deelname toelichtingsvergaderingen
- Lid familieraad
- Lid collectief overleg/gebruikersraad
3 Samengaan voor een optimale sfeer

- Streven naar open sfeer
- Bij overleg
o Agenda vooraf opmaken
o Aftoetsen van gevoeligheden
o Luisteren
o Belang van alle cliënten
o Iedereen ‘krijgt de micro’
o Vergadertijd bewaken
o Duidelijke verslagen
4 Goede communicatie

-

Tussen familieraad en gebruikersraad
Uitwisseling van agenda’s/info
Verslag familieraad openbaar
Info- uitwisseling vanwege voorziening naar netwerk
o Per brief
o Via verslagen familieraad
o Via jaarvergaderingen rond thema’s:
• 3/2013: Ouder wordende bewoners en ouders/ familie
(Manu Keirse)
• 9/2014: Medische behandelafspraken (Manu Keirse)
• 3/2015: juridische bescherming van wilsonbekwame
mensen (Luc Goutry)
• 4/2016: Stand van zaken Persoonsvolgende Financiering
• 10/2016: Erfrecht en ‘beschermde’ personen
• 10/2017: toelichtingsvergadering ‘wegwijs in PVF in onze
voorziening’ (namiddag- en avondtoelichting)
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5 Zorgen van ouders/bewindvoerders

- Afgenomen punten, eerlijk? NEEN
- Zullen cliënten toekomen met hun punten? OCMW? Moet
familie bijpassen?
- Vrij besteedbaar deel? Bedrog? Bij opnemen krijgt voorziening
minder. Daalt de zorg?
- Geen enkele garantie voor de toekomst?
- Contradictie: open plaatsen en wachten op budget
- Overheid bezuinigt op sector die zich niet kan verdedigen.
6 Het PVF vanuit cliëntperspectief

- Wat zijn de grootste zorgen?

- Bezorgdheden
o Onduidelijkheid <-> wel al van toepassing
o Verdoken besparing
o Betaalbaarheid
- Voorstel
o Organiseer een proefproject met een beperkt aantal
deelnemers
o Breng alle betrokkenen rond de tafel
o Regel alles tot in het kleinste detail
o Zet alles op papier en vertaal het in een logboek of
handleiding
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- Ultiem doel
o Een plaats voor iedereen
o Garantie rond betaalbaarheid
o Duidelijke, begrijpbare wetgeving
7 Schoolvoorbeeld: (on)begrijpbare taal

“De procedure om een persoonsvolgend budget aan te vragen is
zo ingewikkeld dat zelfs ik – een jurist met veel ervaring – het niet
snap. De overheid heeft zélf een speciale instantie, de dienst
ondersteuningsplan, in het leven geroepen om mensen daarbij te
helpen. Veel absurder kan het niet.”
Oproep vanwege de cliënt/ouders/netwerk
Beleidsmakers we houden jullie aan jullie woord:
Uit infonota Jos Theunis 22/12/’17
“Verder nemen we al onze nieuwe procedures grondig onder de
loep en optimaliseren we de werking in samenspraak met onze
gebruikers en zorgaanbieders”

OPROEP:
Beleidsmakers, hou die belofte !
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De werking van FOVIG
Statutair
Lidmaatschap
Jaar

Leden

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

134
130
114
103
105
106
95

Abo in
ldg+alleen
227
203
204
179
183
174
173

Abo Nieuwsflash
Alleen
93
227
73
203
88
204
76
179
78
68
78

Bestuursmandaten
Ontslagnemend
- De Groote Rudy
Hernieuwing 2018-2022
- De Caesemaeker Michel
- De Keyser Willy
- Vanoppen Simonne
- Verhoeven Hugo
Nieuwe 2018-2022
- Brackx Roland (W-Vl.)
- Goffin Georges (Antw.)
- Vaes Herwig (Brab.)
Voorzitter
Dekoning Nadia
Secretaris
De Vos Luc
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Bestuurders over de provincies
De namen van de voorzitters zijn in het vet gedrukt
Antwerpen
Goffin
Georges

Brabant
Frestraets
Roger

Schreuders Vaes Herwig
Pierre
Verhoeven Vandervennet
Hugo
Sofie
Wouters
Andrè

Limburg
Jaenen
Rita
Mackic
Samra
Vanoppen
Simonne

Oost-Vl.
De
Caesemaeker
Michel
De
Keyser
Willy

West-Vl.
Brackx
Roland
Devos
Erik
Devos
Kurt
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Financies
Inkomsten en uitgaven
Overzicht 2017

Omschrijving

Omschrijving

Uitgaven

Drukken tijdschrift

1 434,69

Secretariaatskosten

662,61

Vergaderingen
Kosten leden

1 723,40

900,00

Algemene vergadering

830,94

Intresten en
recuperaties
ZOOM

477,80

Kosten rekeningen

128,68

Sponsoring

336,16

Diensten &kosten VZW

293,20

Totaal ontvangsten

7 763,96

Totaal uitgaven

5 073,52

Saldo

2 690,44

Saldo

0,00

Lidgelden en abb.

Algemene
vergadering

Inkomsten
6 050,00
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Begroting 2018

Omschrijving
125 Lidgelden aan
35 EUR
95 Abonnementen
aan 15 EUR
Giften en sponsoring
subsidies
Algemene
vergadering
Intresten.

Inkomsten

Omschrijving

Uitgaven

4 375,00

Drukken tijdschrift

2 000,00

1 425,00
500,00

Secretariaatskosten

1 000,00

Kosten leden

1 500,00

Totaal ontvangsten
Saldo

7 400,00
750,00

Algemene verg
Kosten rekeningen
Diensten &kosten VZW
Totaal uitgaven
Saldo

1 000,00
150,00
1 000,00
6 650,00
0,00

1 000,00
100,00
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Rekeningen FOVIG

Rekeningen

Saldo 2016

Beweging

31/12/2017

1 158,27

-1069,22

89,05

29 577,09

-29 486,23

90,86

0,00
0,00
30 735,36

8 245,01
25 000,88
2 690,44

8 245,01
25 000,88
33 425,80

Belfius 068-203089937
Belfius 088-208886259
VDK 89-06841617-44
VDK 89-26856557-04
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Inhoudelijk
De werking gedurende het voorbije jaar
De verschillende nieuwsflashes werden overlopen
IDO
IDO= 1ste uitstel
Vergoeding wettelijke vertegenwoordiger
Vergoeding bewindvoerder= zorgbudget, budget dat je van het VAPH
krijgt (met een voucher is dat uitgedrukt in personeelspunten) wordt
niet beschouwd als een inkomen. Daar kan dus geen 3% vergoeding
op gevraagd worden
Aandachtspunten algemene vergadering
VAPH mag zelf geen gegevens doorgeven aan derden.
Als je andere contracten voor de zorg wilt aangaan moet je je
‘terbeschikkingsbrief’ (toekenning van jouw zorgbudget in punten of
in euro) samen met je ID voorleggen als bewijs dat je recht hebt op
een zorgbudget
Overeenkomsten met gebruikers in transitie
Extra uitlichten dat er zorgcontinuïteit is voorzien zelfs als je budget
lager uitvalt dan je nu hebt
De personen die residentieel verblijven zien hun voucher
automatisch toegekend voor het hele jaar aan de zorgaanbieder.
Wens je een deel in cash op te nemen of het beschikbaar gedeelte
dan wijzig je daarmee je besteding en zal er een nieuwe
overeenkomst moeten worden afgesloten.
Correctie historische verschillen en 5/7-7/7
Het was niet verdedigbaar dat persomen met eenzelfde handicap
minder of meer budget krijgt al naargelang zijn verblijfplaats. Dit is
nu voor een groot deel van de voorzieningen rechtgezet. Deze
correctie is gebeurd via een rechtzetting van de budgetten van hun
bewoners. Weliswaar niet voor de 100% maar voor de 85%. In fase
2 zullen alle bewoners van vergunde zorgaanbieders heringeschaald
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worden, een definitief budget krijgen, en om te vermijden dat er te
grote verschillen zouden kunnen zijn tussen het budget nu en de
nieuwe budgetten heeft de taskforce beslist de budgetten nog niet
voor de 100% toe te kennen in de eerste fase. Blijkbaar is er toch de
verwachting dat budgetten zullen dalen.
Bij de herinschalingen in fase 2 zullen de bewoners die het laatst zijn
bijgekomen eerst worden ingeschaald.
5/7-7/7
Die coëfficiënt van 3,75 komt overeen met de weekends naar huis
en ongeveer 2 weken vakantie.
Het formulier voor de aanvraag staat op de website van het VAPH.
Tot nu zijn er 66 aanvragen ingediend.
De individuele dienstverleningsovereenkomst
Uitstel tot einde maart. Omdat er besluiten daarover nog niet zijn
goedgekeurd (mozaïekbesluit) door de regering bestaat er bij
zorgaanbieders nog wel wat onzekerheden. Het VAPH zal ook niet
strikt toezien op die datum van 31 maart.
Wonen en leven en de kosten
Voor de overstap naar woon- en leefkosten voor einde 2020 is een
positief advies nodig van de gebruikersraad, het CO
Hier toch nog wel de nadruk leggen dat alles in alle transparantie
moet gecommuniceerd worden.
Wonen
Met deze NF heeft FOVIG een richtlijn willen meegeven voor de
onderhandelingen over de huur. Wij denken dat een woonkost (huur
+ nutsvoorzieningen) niet hoger mag liggen dan 45% van het
inkomen van de persoon met handicap, zijn inkomen is dan alleen
de
‘inkomensvervangde
tegemoetkoming’,
niet
de
integratietegemoetkoming die wel zal besteed worden voor de
leefkosten.
Voor de duidelijkheid: uw zorgbudget krijgt u van het VAPH, van de
Vlaamse overheid; uw inkomen komt van de federale overheid en is
het bedrag dat maandelijks aan de persoon met handicap wordt
gestort vanuit de FOD Sociale Zekerheid.
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De begroting en de omslagsleutel personeelskosten naar
werkingstoelagen
Deze NF is er gekomen omdat gebruikersraden te horen kregen dat
hun voorziening minder werkingskosten gingen krijgen, nl van
25,35% naar 21,28%.
Het VAPH heeft dit besluit genomen om voor alle diensten die zij
moet bedienen een eenvormige regel te hanteren. Maar de vergunde
zorgaanbieders krijgen op het einde van het jaar een bijpassing.
Elk jaar wordt de waarde van het personeelspunt herberekend. Dit
als gevolg van het feit dat het VAPH o.a. de anciënniteit van het
personeel mee subsidieert en dit dus jaarlijks wijzigt.
Ook hier belangrijk: niet benutte personeelspunten kunnen omgezet
worden in organisatiegebonden werkingskosten maar kan alleen
gebeuren in overleg met de gebruikersraad, het CO.
Woon- en leefkosten
Nog eens een duidelijke opsomming wat onder woon- en leefkosten
valt.
Uit bezorgdheid voor de nieuwe gebruikers die opgevangen worden
bij zorgaanbieders die nog met financiële bijdragen werken heeft de
overheid bepaald dat deze woon- en leefkosten niet hoger mogen
liggen dan het gemiddelde bedrag van alle financiële bijdragen in de
voorziening verhoogd met alle supplementen
Identiteit
Laatste nieuwflash is een duidelijke oproep om de pincode nooit door
te geven aan derden die geen wettelijke machtiging hebben. De
reden waarom derden de pincode opvragen heeft te maken met het
feit dat zij bij het VAPH geen gegevens over hun cliënt kunnen
opvragen en dus geen zicht hebben over de toestand van het budget
van die cliënt.

Nieuws in verband met de bewindvoering
Opvolging meldpunt bewindvoering & meetings
korpschefs vrederechters
Er is wel degelijk aandacht voor de problematiek.
Er werden in totaal acht vergaderingen aan besteed

met
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Er is een meldpunt bewindvoering opgericht
Een persmoment werd georganiseerd
Er was aandacht vanuit de Hoge Raad van Justitie
De korpschefs van de vrederechters kwamen hierrond samen
Er is een stuurgroep voor het meldpunt
Er werd een meeting georganiseerd door deze stuurgroep
Ook de korpschefs hadden een meeting
FOVIG werkte mee aan de verschillende initiatieven

Opvolging toepassing VN-verdrag in Vlaanderen
Met betrekking tot de concrete toepassing va het VN-verdrag in
Vlaanderen verdienen 3 artikels voorzichtigheid en bijzondere
aandacht wanneer het gaat om personen met de hoogste
zorgzwaarte.
Artikel 8: bewustmaking en aanmoediging mag niet leiden tot
polariseren of verplichtingen opleggen.
Artikel 12: De toepassing van de wet van 14 juni 2013 (regeling
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermstatus die strookt met de menselijke waardigheid) lijkt in
het luik bewindvoering over de persoon, in plaats van wat de
bedoeling is van het VN-verdrag (om te vertrekken vanuit
“handelingsbekwaamheid”)
in
eerste
instantie
vooral
“onbekwaamheid” te inventariseren en formaliseren.
Artikel 19: Het goede streefdoel om zelfstandig te kunnen wonen en
deel uit te maken van de maatschappij mag de zorg voor onze meest
kwetsbaren niet doen verzwakken of vervagen.
Vervolg werkgroep bewindvoering 2018-2019:
- Opvolging meldpunt bewindvoering
- Meetings met korpschefs
- Opvolging
specifieke
topics
inzake
bewindvoering
(bv.
privacywetgeving
identiteitskaart
&
pincode,
inkanteling
bewindvoering)
- Fovig visie & opvolging verdere invulling van het VN-verdrag
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Nieuws vanuit ZOOM

Start op 1/01/2017
- 0 leden
- 0 personeelsleden
- 1 folder
Toestand op 31/12/2017
- 167 Individuele leden
- 100-tal betalende prestaties
- Infolijn
- Informatiesessies over heel Vlaanderen
- 3 medewerkers:
o Coördinator (Antwerpen)
BERT GOOSSENS
o Medewerker Oost en west Vlaanderen
MARTINE DERYCKE
o Medewerker Limburg en Brabant
ELLEN LEMMENS
Doelstellingen voor actie
- Zorg en ondersteuning op maat
- Op 15/3/18: 200 leden
Voorzitter: Nadia Dekoning – A. Rodenbachstraat 20 – 9470 Denderleeuw – + 32 479 92 12 90 nadiadekoning@yahoo.com
Secretaris: Luc De Vos – Tweebekenstraat 4 – 9052 Zwijnaarde – + 32 479 33 76 84 – ldv.zwyn@skynet.be
Rekening: BE35 0682 0308 9937 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw.
Website: www.fovig.be
17/03/18

Algemene vergadering

35

-

75 bijkomende betalende prestaties
2,4 VTE in dienst
Streefcijfer eind 2018: 400 leden
Uitbreiding medewerkers volgens zorgregio’s

Opdracht volgens het VAPH
- LAAGDREMPELING:
o Informatie en advies.
o Vorming om de budgethouder sterker te maken
o Het ter beschikking stellen van tools
- HOOGREMPELIG: BIJSTAND BIJ PVB
o Hulp bij het opstellen van concrete uitvoerings- en bijbehorende
budgetplannen.
o Onderhandelen met zorgaanbieders.
o Actieve deelname aan bemiddeling.
o De bijstandsorganisatie vertaalt het ondersteuningsplan in
feitelijke ondersteuning
(cash/voucher/combi)
Niet twijfelen, maar doen
- Elke gebruiker met een PVB uit Transitie dat op 1/1/2017 volledig
wordt besteed als voucher bij een VZA, heeft recht op een ‘extra
bijstands-budget’. Dit wil zeggen dat hij/zij lid kan worden bij een
BSO en 2 of 3 sessies ‘individuele intensieve bijstand’ kan krijgen
met deze extra 300€.
- Deze extra middelen worden ter beschikking gesteld door het
VAPH tot 2019: niet aarzelen, snel lid worden!

De werking in de toekomst
Bewindvoering
zal
het
hoofdthema
worden,
met
infomomenten
- Automatische inkanteling voor 1/9/2019
- Infomoment met vertegenwoordiger van justitie
- Vergaderingen blijven volgen over het meldpunt en samenwerking
met de korpschefs van de vrederechters
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Vraag om erkenning en subsidie van de overheid
- Vergaderingen met de raadgever van het kabinet Vandeurzen
o Zonder financiële middelen kunnen wij niet de professionele
ondersteuning brengen aan de GR die nu broodnodig zijn (wij
hebben een subsidiedossier klaar dat nog aan de raad van
bestuur voorgelegd moet worden)
o Gepleit om het overleg op een gelijkaardige manier te
behandelen als de bijstand. Bijstandsorganisatie helpen bij de
besteding budget, waarom niet naar analogie voorzien in
overlegorganisaties die het Collectief Overleg ondersteunen
- Brief naar leidend ambtenaar VAPH
o Vraag naar omschrijving van de wettelijke taken van de GR
o Op welke manier moet een GR deze taken vervullen
o Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een gebruikersraad?
o Gelijktijdig lopen er gesprekken met het VAPH die ook zoekt
naar een manier om GR te versterken
- Motie erkenning FOVIG door de algemene vergadering
o Om alle onze vragen naar het beleid kracht bij te zetten, hebben
wij 3 motiebrieven klaar gemaakt.
▪ Er is een motie die uitgaat vanuit de leden van de algemene
vergadering en die jullie nu hier ter plaatse kunnen
ondertekenen,
▪ Een andere motie vertrekt vanuit het collectief overleg.
▪ Een derde kan ingediend worden door de provinciale
vergadering.
▪ De moties voor het lokaal en provinciaal overleg worden jullie
pook digitaal met het verslag bezorgd.
o De kernvraag van deze motie is dat het collectief overleg vraagt
naar ondersteuning en aangeeft dat het FOVIG als zijn
spreekbuis erkent.
o Wij zouden jullie allen heel dankbaar zijn deze brief te willen
ondertekenen voor de algemene vergadering hier ter plaatse bij
onze secretaris, de andere brieven door alle leden van de
vergadering te laten tekenen en digitaal naar de secretaris door
te sturen.
o Wij bundelen alles en zouden daarmee eind april naar de
minister gaan.
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Infomomenten organiseren al dan niet in samenwerking met
andere verenigingen
- FOVIG
o Voorstelling van deze morgen
o Werking van gebruikersraden
o Bewindvoering
- FOVIG in samenwerking met Inclusie Vlaanderen en ZOOM
o Woon- en leefkosten
Herziening lidgeld
- Onderscheid collectief lidmaatschap en individueel lidmaatschap
- Bij het collectieve lidmaatschap zouden we een handleiding en
ondersteuning voorzien voor de collectieve overlegorganen of de
gebruikersraden
- Formules en prijzen worden verder te bekijken door de Raad van
Bestuur
- Ook betere formulering voor statuten best voorbereiden
Een gebruikersraad is verplicht bij een vergunde zorgaanbieder.
Nergens is vermeld dat zij lid moeten zijn van FOVIG.
Wij zullen moeten bewijzen dat hun CO er baat bij heeft aangesloten
te zijn bij ons om als een goede raad te kunnen werken.
Wij kunnen er echter niet van uitgaan dat ze het lidgeld zullen willen
betalen. Het zou een teken zijn van appreciatie door aan minstens 1
lid de mogelijkheid te geven de vergaderingen van FOVIG bij te
wonen. Lidgelden die zij moeten betalen aan de koepels zijn van een
andere grootorde en zullen allicht ook betaald worden van de
werkingskosten die zij verkrijgen bovenop onze zorgpunten.
Zoals ik het zie, kan het 2 kanten uit:
Of ze hebben een gebruikersraad waarvan de leden op hun beurt
individueel lid zijn van FOVIG en kunnen ze ervan uitgaan dat de
raad op een volwaardige manier met hen in gesprek gaat.
Of ze betalen niet en zijn alleen de individuele leden lid van FOVIG
dan zou de kans kunnen bestaan dat er een alternatief CO ontstaat
Voorzitter: Nadia Dekoning – A. Rodenbachstraat 20 – 9470 Denderleeuw – + 32 479 92 12 90 nadiadekoning@yahoo.com
Secretaris: Luc De Vos – Tweebekenstraat 4 – 9052 Zwijnaarde – + 32 479 33 76 84 – ldv.zwyn@skynet.be
Rekening: BE35 0682 0308 9937 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw.
Website: www.fovig.be
17/03/18

Algemene vergadering

38

met wel allemaal gemotiveerde leden die de beslissingen van de
officiële gebruikersraad goed nakijken.
Er staat zoveel te veranderen en verzekeren dat de Raad van Bestuur
werk maakt van aanpassen aan de nieuwe context en het CO
maximaal wil ondersteunen
FOVIG in de toekomst
Onze naam dekt al niet meer de lading. Hoewel in de mond nog wel
lang over gebruikersraden zal gesproken worden, is dit een woord
die niet meer in de wet voorkomt.
Onze statuten die gericht zijn op het lidmaatschap van
gebruikersraden en oudercomités terwijl de PVF gericht is op het
individu.
Daar waar vroeger de informatie voor de gebruikersraad
voornamelijk aangeleverd werd door de voorziening gaan de
mensen, zich bewust van hun eigen mogelijkheden, zelf op zoek naar
informatie. Waar vroeger een gebruikersraad op zoek ging naar
leden, geloof ik echt dat binnen afzienbare tijd vertegenwoordigers
van persoon met handicap zichzelf gaan richten tot de
gebruikersraad om nog meer informatie te hebben en hier moet
FOVIG klaar staan om die gebruikersraden die nodige informatie aan
te reiken.
Nog andere organisaties gaan hun diensten aanbieden aan
gebruikersraden maar hier kan FOVIG het verschil maken omdat wij,
als we openstaan voor de vragen, luisteren en tijd nemen om ze te
beantwoorden, zelfs de mensen te ontmoeten, wij dat doen vanuit
eenzelfde ervaring als zij die de vragen stellen.
Wij hebben nog heel wat werk voor de boeg.

Voorzitter: Nadia Dekoning – A. Rodenbachstraat 20 – 9470 Denderleeuw – + 32 479 92 12 90 nadiadekoning@yahoo.com
Secretaris: Luc De Vos – Tweebekenstraat 4 – 9052 Zwijnaarde – + 32 479 33 76 84 – ldv.zwyn@skynet.be
Rekening: BE35 0682 0308 9937 van Fovig, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw.
Website: www.fovig.be
17/03/18

Algemene vergadering

39

Maar ondertussen is het vooral passend om heel duidelijk
het volgende te zeggen:

• Gebruikers(raden) voor jullie
vertrouwen en feedback

• Leden van de raad van bestuur voor
dit toch wel stressvol maar
vruchtvol jaar

• Alle personen die zich daarnaast
ook hebben ingezet voor FOVIG

Verslag: Luc De Vos
Secretaris
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