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Op 9 september kwam het nieuw samengesteld collectief 

overlegorgaan voor de eerste keer samen. We maakten kennis 

met Annie Claeys, moeder van Tom Laureyns (DIO), 

Annemie Van Herzeele, moeder van Lisa Callens (leefgroep 

2) en Johan Schelstraete, vader van Sam (leefgroep 1). De 

nieuwkomers worden van harte welkom geheten. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het nieuwe huishoudelijke reglement werd door iedereen 

ondertekend en is in voege vanaf 9 september. Dit reglement 

regelt de werking van het collectief overlegorgaan. 

PRIVACYVERKLARING NIEUWSBRIEF 

In het kader van de privacywet (GDPR- general data 

protection) moet omzichtig worden omgegaan met de 

informatie die verspreid wordt via de Nieuwsbrief. Daarom 

zal met de afrekening van september een brief meegestuurd 

worden naar elke wettelijke vertegenwoordiger waarbij hij of 

zij toestemming geeft of niet om informatie te verspreiden 

over de gebruiker of zijn netwerk via de Nieuwsbrief. Gelieve 

de brief in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de 

voorziening. 

BOUWDOSSIER 

Het bouwdossier gaat traag maar gestaag verder. Wij kregen 

van de gemeente de toezegging dat de grond als bouwgrond 

mag beschouwd worden. De bouwcommissie kwam samen 

om ontwerp van eisen bij de sturen. We zijn ook bezig met de 

opmaak van een financieel meerjarenplan. 

Architectenbureaus zijn aangesteld via Pathmakers en 

onderhandelingen met de banken lopen. We hopen in het 

najaar samen te kunnen zitten om een start te nemen met het 

bouwontwerp. Wordt vervolgd.  

FAMILIAAL  

overlijden van Willy Sorreyn 
(21.05.19), grootvader van Maaike 
Sorreyn (leefgoep. 2). Opname van  
Laura Maes (01.07.19) (Ten Dries) 
in leefgroep 2. 
 

PERSONEEL  

Indienst name: Rita Moerman 
(logistiek) en Serge Kegels 
(busbegeleider dagcentrum) op 
01.06.19, Amber Tack (leefgroep 2), 
Jolien Velghe (leefgroep 1), Rani 
Lambert (leefgoep 3) en Tania Mille 
(ploegverantwoordelijke logistiek) 
op 01.07.19.  
Geboorte van Saar (19.03.19), 
dochter van Liesbeth Boelens 
(dagcentrum).  
Huwelijk voor Namfonh 
Xayfonhkham (leefgroep. 2) en 
Niels (14.06.19), Joke Hassaerts 
(leegroep 3/slaapvleugel) en Jordi 
(05.07.19) en Evelien De Kenne 
(dagcentrum) en Frederic 
(02.08.19). 
Zwangerschap Jana Neirynck 
(leefgroep. 3 – dagcentrum) en 
Annelies Meulebroeck  
(leefgroepverantwoordelijke  
leefgroep 3).  
Overlijden van Jef Vandecasteele 
(10.06.19), schoonbroer van Jan 
Willems (raad van bestuur). 
Overlijden van Andrea Wyckhuyse, 
(17.08.19), schoonmoeder van Mia 
De Vleeschauwer (zorgcoördinator). 
 

 
 

 

 

 

 
Figuur 1: Afscheid Sonja en Eddy 



INVESTERINGEN 

Het investeringsdossier 2019 is ver afgerond. De inloopdouches zijn geïnstalleerd net als het nieuw 

oproepsysteem. De horren zijn er en ook de kasten in het bureau van de administratie zijn 

ondertussen geleverd. Ook de zetels in leefgroep 1 zijn ondertussen in gebruik. De tuinen werden 

dan weer gerealiseerd met sponsorgeld. Voor 2020 staan er nieuwe computers op de planning alsook 

een aantal softwareprogramma’s (Zorgonline) voor de administratie. We denken ook na over 

zonnepanelen. 

INFORMATIELOKET 

Het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap) voorziet een subsidie voor 2 

gebruikersverenigingen die als informatieloket moeten fungeren voor personen met een beperking 

en leden van het collectief overlegorgaan. Deze gebruikersvereniging moet werken over het ganse 

Vlaamse grondgebied en minstens 10.000 leden tellen. Bovendien moeten ze een kwaliteitskader 

hanteren voor de opdrachten. Voorlopig zijn er nog geen gebruikersverenigingen erkend. 

VERVOER DAGCENTRUM IN DE TOEKOMST 

De kosten van het vervoer dagcentrum werden onder de loepe genomen. Het vervoer kent een batig 

saldo de laatste 2 jaar na grote verliezen in het verleden. Om die op te vangen wordt er vandaag een 

opstapkost van 6 euro voorzien per dag. In het licht van de woon- en leefkosten voor gebruikers 

dagcentrum vanaf 2021 waarbij vervoer nier meer zal gesubsidieerd worden, stelt het collectief 

overlegorgaan voor om de persoonlijke bijdrage niet af te schaffen maar het batig saldo te reserveren 

als buffer te gebruiken voor de toekomst.  

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018-2022 

De eerste evaluatie van het strategisch 

beleidsplan 2018 – 2022 voor 2019 werd 

besproken. De bestaande infrastructuur 

wordt verder onder handen genomen. De 

bouwcommissie volgt de plannen voor de 

nieuwbouw verder op.  Er lopen diverse 

sectorale (geïndividualiseerde 

ondersteuning op maat Meetjesland 

(GOMM) en FIOLA) en intersectorale 

(woon en zorgcentrum De Linde Lievegem 

en woon en zorgcentrum Sint Elisabeth 

Eeklo) samenwerkingsverbanden. Ook 

met justitie (werkstraffen) wordt 

samengewerkt. In de toekomst kijken we 

of een samenwerking met psychiatrisch centrum Sint Jan in Eeklo mogelijk is. Er wordt verder 

ingezet op digitalisering (zie opstart digitale dag- en nachtboeken). Binnen het HR-beleid is er veel 

aandacht voor stress en burn-out en communicatie. De uitgaven worden strikt opgevolgd en er wordt 

verder gekeken naar alternatieve financieringsbronnen (giften – sponsoring). De zelfevaluatie 2019 

binnen het kwaliteitsbeleid loopt volop en binnen het ‘zorg -op -maat’ principe wordt gekeken naar 

Figuur 2: Dag van de buren - opendeurdag 



verdere samenwerkingsverbanden (zie De Eend binnen Broeder Ebergiste). Binnenkort wordt de 

tweede evaluatie in 2019 uitgevoerd. 

BELEIDSPLAN PERSONEEL 

In het kader van het interprofessioneel akkoord moet er vanaf eind 2019 een beleidsplan personeel 

worden opgesteld dat mede door het collectief overlegorgaan moet goedgekeurd worden. Samen met 

de vakbond is Humival volop aan dit plan aan het werken en zal het plan voorgesteld worden op de 

volgende vergadering. Volgende items komen aan bod: continuïteit van zorg en ondersteuning, 

competente medewerkers, versterking van levenskwaliteit van personen met een handicap, 

kwaliteitsvolle infrastructuur, inspelen op veranderend zorglandschap en de financiële leefbaarheid 

van de voorziening. 

WOON- EN LEEFKOSTEN 

Op de raad van bestuur van september wordt een 

voorstel, van woon- en leefkosten voor zowel de 

residentiële als ambulante ondersteuning voorgelegd. 

In het voorjaar van 2020 volgt er een toelichting op 

het collectief overlegorgaan. In het najaar van 2020 

wordt een algemene informatiesessie voorzien voor 

alle belangstellenden. Een aantal knelpunten zoals 

gewaarborgd zakgeld en kostendekkende financiering 

worden verder uitgeklaard. We stemmen ook af met de andere collega’s in het Meetjesland 

(dienstverleningscentrum De Triangel, De Vierklaver en Verburght). 

PROCEDURE WANBETALERS 

Tot onze spijt wordt ook Humival geconfronteerd met een beperkt aantal wanbetalers. Om dit 

enigszins te voorkomen wordt een procedure voorgelegd op het collectief overlegorgaan. Na 

bespreking en aanpassing wordt deze procedure goedgekeurd. Ze wordt meegestuurd met 

afrekening van september. 

MELDPUNT BEWINDVOERING. 

Er is een site beschikbaar www.meldpuntbewindvoering.be waar opmerkingen rond bewindvoering 

kunnen gemeld worden. De voorstelling van de nieuwe wet rond de bewindvoering kon deze avond 

niet doorgaan omwille van onbeschikbaarheid meester Martens. De infosessie voor het collectief 

overlegorgaan en de raad van bestuur wordt verschoven naar 2 december. Daarna beslist het 

collectief overlegorgaan of er een algemene informatiesessie voor alle vertegenwoordigers wordt 

georganiseerd. Naast de complexiteit van de wetgeving wordt ook gewezen op complexe 

administratie en financiële gevolgen voor de bewindvoerders. 

Figuur 3: Reis De Kleppe 

http://www.meldpuntbewindvoering.be/


ORGANOGRAM 

Het nieuw organogram werd voorgesteld. Zie website. Vraag: of ook de namen bij de functies kunnen 

vermeld worden. Onze computer consulent kijkt dit na. Nieuw is de vermelding van de GDPR officer 

(privacy) en de positionering van de ploegverantwoordelijke logistiek die naar onderen verhuist. 

MAALTIJDEN 

Na een grondige discussie binnen de raad van bestuur en mede door de steun van de waarnemer 

namens het collectief overlegorgaan werd beslist de maaltijden verder in eigen beheer te doen. De 

keuken is het hart van de voorziening en belangrijk voor elke cliënt. 

BELEIDSAANBEVELINGEN VANUIT HET VAPH  

Mede in het kader van een nieuw Vlaams regeerakkoord 

heeft het raadgevend comité van het VAPH een aantal 

beleidsaanbevelingen aan de politici gedaan.Er moet een 

duidelijke perspectief komen voor de mensen die via de 

regionale prioriteitencommissie een prioriteit hebben 

gekregen. Nu is de duurtijd te lang. Via een taxshift 

moeten er extra middelen komen voor de pmh om de 

wachtlijsten aan te pakken. Het zorgbudget moet 

automatisch toegekend worden aan iedereen. 

Rechtstreeks toegankelijke hulp moet uitgebreid 

worden. Er moet een globale efficiëntie-oefening komen binnen de zorg. Een regelluw kader en een 

eenvoudige financiering zijn noodzakelijk. De schotten tussen de verschillende sectoren moeten 

verdwijnen. Er moet een grondige evaluatie van het nieuwe persoonsvolgende financiering (PVF) 

systeem komen. 

NIEUWS UIT DE DAGELIJKSE WERKING. 

Nieuws uit de dagelijkse werking: deelname aan het SWISH (wish tot switch) project 
(Tabor), een Europees intersectoraal uitwisselingsproject voor personeel uit diverse werkplekken. 
Humival kreeg een erkenning door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH)  
voor de  opvang van geïnterneerden. Aanschaf van een AED (automatische externe 
defibrillator) toestel (hartreanimatie) en vorming van de begeleiders in het gebruik. 
Samenwerkingsfeest met woon- en zorgcentrum Sint Elisabeth (17.06.19) in feestzaal verliep, iets 
minder vlot. Dag van de buren dd. 18.05.19 die succesvol is verlopen. Sneukeltoer (samen met 
woon- en zorgcentrum De Linde) kende 300 deelnemers op  23.06.19. Aankoop van een CRADLE 
(CRDL)  (toestel voor sensitieve stimulatie) samen met woon- en zorgcentrum De Linde. Schenking 
van 1.500 euro door de familie Willems –Vermeire en schenking van 2.000 euro door 
Lionsclub Diederik Assenede voor tuinproject leefgroep 2 die af is. Steun van United Fund 
voor de nieuwe keuken lfgr. 2 (zie najaar). Steun door  Rotary Eeklo (zie winterbarbecue dd. 
19.10.19) voor aanleg speeltuin leefgroep 1. Super Bingo Femma Waarschoot (15.11.19) ten 
voordele van Humival. De eerste acties in kader van de warmste week komen binnen mede dank 
zij de familie van Lisa Callens. Positieve financiële inspectie door het Vlaams agentschap voor 
personen met een handicap (geen opmerkingen). 
 
 
Niets van deze uitgave mag gepubliceerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.V.U. Romain 

Hulpia  

Figuur 4: Sneukeltoer 


