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      Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Verslag van de informatieavond van 3 december 2013 in Humival (Marc Sercu). 

 

Dhr. Romain Hulpia mocht een vijftigtal aanwezigen begroeten op de informatieavond die de 

voorziening had belegd samen met de gebruikersraad voor ouders en families van onze gebruikers. 

 

Directeur Marc Sercu gaf uitleg bij Perspectief 2020, de beleidsnota van minister Jo Van Deurzen rond 

zijn beleidsintenties voor personen met een beperking. Centrale doelstellingen in deze beleidsnota zijn 

de zorggarantie tegen 2020 voor de meest schrijnende en zwaarste zorgvragen en het belang van vraag 

gestuurde zorg in een inclusieve maatschappij. Financiering van de zorg gebeurt in de toekomst via een 

persoonlijke assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVC) waarbij de persoon met een 

handicap (of zijn netwerk) zelf een flexibele, intersectorale zorg kan inkopen. De regionale 

prioriteitencommissie (RPC) zorgt voor een eerlijk en transparant opnamebeleid binnen voorzieningen 

die als sociale ondernemers op een maatschappelijk verantwoorde manier zorg aanbieden en dit zowel 

in het kader van minder intensieve /frequente rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) of een 

intensievere/frequente niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (NRTH). De Diensten 

Ondersteunings-Plan (DOP) zorgen dat de vraag duidelijk geformuleerd wordt en bepaalt samen met de 

persoon met een beperking wie deze zorg aanbiedt: de persoon zelf, zijn sociaal netwerk (mantelzorg) 

de reguliere diensten en in laatste instantie het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap 

(VAPH). Binnen een krappe arbeidsmarkt hebben voorzieningen oog voor diversiteit. 

 

Als tweede spreker kwam Mevr. Evelien De Kenne (verantwoordelijke werkgroep rouw) aan bod waarin 

ze het palliatief dossier voorstelde die we vanaf 2013 samen met de gebruiker en zijn sociaal netwerk 

willen opstellen. In de loop van 2013 worden de wettelijke vertegenwoordigers gecontacteerd om dit 

dossier samen met de aandachtsbegeleider op te stellen. Voor meer info kan men bij Evelien terecht. 

 

In een derde tussenkomst lichtte Mevr. Mia de Vleeschauwer, zorgcoördinator, de huidige regels rond 

het opnamebeleid toe. Via een strak aangestuurde zorgregie bepaalt een  regionale 

prioriteitencommissie (RPC) welke actieve vragen (P2) recht hebben op een status ‘prioritair te 

bemiddelen ‘ zodat ze in de hoogste categorie (P1) van mensen terecht komen die dringend naar een 

opvang zoeken. Voorzieningen zijn verplicht om bij open plaatsen iemand op te nemen uit deze hoogste 

categorie waar schrijnendheid, gevaar voor fysieke en psychische integriteit en onvoldoende 

draagkracht van het sociaal netwerk  door de contactpersoon moeten aangetoond worden. Bovendien 

moet  iemand ingaan op elk passend aanbod binnen de provincie. Daarnaast is er nog een procedure 

noodsituatie voor het geval het sociaal netwerk plots volledig wegvalt. Vooral voor de gebruikers van 

het dagcentrum kan dit ernstige gevolgen hebben in de toekomst en kan een naadloze overgang naar 

het tehuis niet meer gegarandeerd worden. Iedereen vindt dit een spijtige zaak. 

 

Mevr. Annick Van Kerrebroeck stelde de nieuwe visie rond ondersteuning van een persoon met een 

beperking voor. Centraal in deze visie is ‘kwaliteit van bestaan’ die Bob Schalock uittekende voor 8 

levensdomeinen (persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, fysiek welbevinden, emotioneel welbevinden, 

materieel welbevinden, interpersoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten). Samen met de gebruiker 

worden zijn noden en wensen opgenomen in een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) die 

samen met de gebruiker, zijn aandachtsbegeleider, zijn sociaal netwerk en eventueel een 
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vertrouwensfiguur wordt opgemaakt. In de loop van 2013 of 2014 wordt iedere wettelijke 

vertegenwoordiger uitgenodigd om dit IDO samen op te maken. Gezien de grote rol die ook het sociaal 

netwerk zal spelen in deze ondersteuning hopen we zoveel mogelijk mensen te mogen ontvangen om 

dit plan op te maken. Nog meer dan vroeger staat emancipatie en inclusie voorop. 

 

Na een deugddoende pauze met koffie, frisdrank, gebak en sandwiches was iedereen klaar om te 

luisteren naar Mevr. Vicky Tetaert (stagiaire maatschappelijk werk) om een overzicht te krijgen van 

tegemoetkomingen en voordelen voor personen met een beperking. Dit alles is na te lezen in een 

overzichtelijke brochure die Humival opstelde naast een brochure van VAPH. Mensen die niet aanwezig 

waren op deze avond maar toch geïnteresseerd zijn in deze brochures kunnen die aanvragen bij 

Humival. Voor vragen rond dit thema verwijzen we ook graag naar Mevr. Marleen Geerinckx, 

verantwoordelijke administratie. 

 

Tot slot gaven Dhr. Romain Hulpia en Dhr. Albert Leydens toelichting bij de werking van de 

gebruikersraad en hun rol in het beleid van de voorziening. Zo werd er toelichting gegeven bij de acties 

rond verrekening medicatie (vanaf 2013 wordt alle persoonlijke medicatie integraal aangerekend aan de 

gebruiker die achteraf via de Maximumfactuur en forfait chronische zieken een stuk compensatie krijgen 

van de mutualiteit voor hoge medische kosten). Ook werd de schenking vermeld van de 51 club 

Meetjesland dank zij de inzet van een paar leden van de gebruikersraad. Tevens werd er toelichting 

gegeven bij de tevredenheidsbevraging bij de ouders van het dagcentrum in 2012 (terugkoppeling voor 

deze mensen op 21 maart 2013) en  de bevraging van de gebruikers dienst inclusieve ondersteuning in 

2013. Dhr. Leydens gaf uitvoerig toelichting bij de acties die door bepaalde gebruikersraden en 

ouderverenigingen worden gevoerd rond het tekort aan opvangplaatsen binnen de sector. Ook de 

gebruikersraad van Humival werkt hier actief aan mee in het kader van hun bezorgdheid voor de 

gebruikers in het dagcentrum die heden geen opvanggarantie binnen Humival kunnen krijgen. 

 

De voorzitter van de gebruikersraad tenslotte loofde de openheid van de voorziening rond een aantal 

moeilijke thema’s en benadrukte de goede samenwerking met directie en raad van bestuur. Een korte 

rondvraag onder de aanwezigen leerde ons dat deze informatieavond als zeer interessant werd 

beschouwd. 

 

In zijn slottoespraak maakte de directie nog even reclame voor het optreden van Will Tura op 31 maart  

2013 ten voordele van de voorziening en deed een oproep bij de aanwezigen om een kaart voor hun 

familielid te sponsoren zodat ook zij kunnen aanwezig zijn op dit optreden. Elke gift van 40 euro heeft 

recht op een fiscaal attest (info via  Dhr. Marnix De Vos). De directeur wees er tenslotte op dat Humival 

Waarschoot in oktober 25 jaar bestaat en nodigde iedereen alvast uit op de viering van 25 oktober in 

zaal De Kring 2013. Verdere info volgt in de loop van 2013. 

 

Voor meer informatie rond de hierboven behandelde thema’s kan men altijd terecht bij de voorziening 

of de leden van de gebruikersraad. 

 

De voorziening dankt alvast de gebruikersraad voor de goede samenwerking en voor de interesse die er 

is bij de families rond de opvang van hun familielid met een beperking. 
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Marc Sercu 

 

 

 

 

 


