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Op maandag 14 september kwam het collectief 

overlegorgaan voor de 2de keer in 2020 corona roof samen in 

het WZC De Linde. 

WOON- EN LEEFKOSTEN 

Als eerste punt kwam de lang verwachte presentatie van een 

voorstel van het dagelijks bestuur van de woon- en leefkosten 

door Ellen Boelens, boekhoudster in Humival. 

Er worden 3 soorten kosten voorzien: woonkosten (huur 

gebouwen (kamer, gemeenschappelijke ruimtes), 

afschrijvingen, energie (EGW), verzekeringen 

(brandverzekering, BA) en herstellingen) die als een 

maandelijkse forfaitaire kost worden gezien los van de 

aanwezigheidsdagen. Als tweede kost is er de leefkosten 

(voeding, was, onderhoud en schoonmaak) die per 

aanwezigheidsdag worden verrekend. Tot slot zijn er de 

individuele supplementen kledij, verzorgingsproducten, 

ontspanning, vervoer, abonnementen, medicatie, bepaalde 

verzekeringen (familiale, hospitalisatie, mutualiteit, 

doktersconsultaties, kiné) die (maandelijks) individueel 

worden verrekend. 

Er wordt vertrokken vanuit het solidariteitsprincipe; er wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen grootte kamer, ouderdom 

kamer, afstand tot de voorziening (DC). Tot slot zou er 

rekening kunnen gehouden worden met een factor leegstand 

(2 -3 -5%). 

Na de berekening van de kosten voor de dag- en 

woonondersteuning werd er afgestemd met de partners 

binnen GOMM (DVC De Triangel en Verburght). Op die 

manier kwam het dagelijks bestuur tot een prijsvoorstel. Dit 

bestaat uit een vaste maandelijkse woonkost en een leefkost 

per aanwezigheidsdag. Dit zou concreet betekenen dat 

cliënten die regelmatig nog naar huis waarschijnlijk gaan 

meer gaan moeten betalen dan vroeger omwille van vaste 

maandelijkse woonkost. De regeling ligt immers bij wet vast. 

DATA 

De volgende vergadering van het 

collectief overlegorgaan gaat 

door op maandag 07 

december 

GEBRUIKERS   

Opname Steven De Rijcke 

(01.07.20) en Jan Jr. 

Verstraete  (01.09.20) (beiden 

DIO). Overlijden Annie Deneef 

(13.09.20) uit leefgroep 3. 

PERSONEEL   

In dienst name Hanne De 

Weirdt (leefgroep 1) tot eind 

december 2020. Terugkeer 

Annelies Meulebroeck, Jana 

Neirynck en Jolien 

Onderdonck uit 

zwangerschapsverlof. Verder in 

dienst name van Namfonh, 

Jolien Velghe en Amber 

Tack tot eind december als 

vlinders. Uit dienst Kitana Thiery 

(Log).  

Start opleiding als zorgkundige door 

Kayleich De Groote. Start Ankie 

Van Deynze en Chelsae Janssens 

als stagiairs in het dagcentrum. 

Overlijden van Mariette Colombeen 

(22.08.20) moeder van Mia De 

Vleeschauwer (zorgcoördinator). 

Geboorte Rémi (11.08.20) kleinzoon 

van Carine Neyt (dagcentrum). 

 

 



Voor de dagondersteuning (dagcentrum) maakt het dagelijks bestuur een onderscheid tussen woon- 

en leefkost en vervoer voor de prijsbepaling. 

Tot slot wil het dagelijks bestuur dat de kostprijs voor vervoer dagcentrum in de buurt houden van 

de huidige bijdrage ondanks de grote meerkost die er is omdat de subsidiëring door het VAPH van 

het vervoer wegvalt. De tekorten worden tot en met 2022 gedragen door de voorziening. Daarna 

volgt een evaluatie.  

STANDPUNT COO ” WOON- EN LEEFKOSTEN” 

We hebben moeite met de notie ‘leegstand’ omdat er tot op vandaag geen leegstand is en alle kamers 

door soms meerdere personen ingenomen worden en dit gegeven de komende 2 jaar niet zal 

wijzigen.  

De afstemming met andere voorzieningen met Humival heeft altijd profijtig gewerkt met behoud 

van de kwaliteit dan grotere voorzieningen.  

Onze grootste bezorgdheid is dat bepaalde cliënten de rekening niet meer zullen kunnen betalen 

door het wegvallen van het gewaarborgd zakgeld (200 euro) en een te lage tegemoetkoming. 

Hiervoor moet nog een oplossing gezocht worden. We hopen op voldoende solidariteit tussen de 

cliënten. 

Het is onacceptabel dat bepaalde zaken niet meer gefinancierd worden (bv. vervoer dagcentrum) of 

niet meer uitbetaald worden (bv. socio culturele bijdrage 45 euro) voor bepaalde doelgroepen en het 

afschaffen van het gewaarborgd zakgeld (200 euro) voor iedereen.  

Ons voorstel met de opmerkingen gaat nu naar de 

raad van bestuur van 05.10.20 die de uiteindelijke 

beslissingen moet nemen. 

Ook moet er nog gekeken worden hoe alle wettelijke 

vertegenwoordigers kunnen geïnformeerd worden 

in deze corona tijden (een voor cliënten tehuis en 1 

voor cliënten dagcentrum). 

ALGEMENE VERGADERING 

De algemene vergadering op 2 september in de raadszaal van de gemeente Lovendegem is vlot 

verlopen. Er was een grote opkomst en ook het collectief overlegorgaan was zeer ruim 

vertegenwoordigd. Humival is nog altijd een financieel gezonde instelling met heel wat boeiende 

projecten. 

PVF PUNTENBOEKHOUDING NAJAAR 2020. 

Met de opname van Steven Derijcke (DIO) en Jan Junior Verstraete (DIO) en het overlijden van 

Annie Deneef was er een wijziging in de zorggebonden punten en organisatiegebonden punten. De 

meerpunten werden gebruikt om een aantal tijdelijke contracten te verlengen tot eind dit jaar. 

Foto 1: Rolstoelfiets 



CORONA 

Corona blijft het leven in de voorziening bepalen. We merken een zeker moeheid bij cliënten en 

personeel maar anderzijds laten de besmettingscijfers niet toe verregaande versoepelingen toe te 

laten. Het bezoek mag opnieuw per 2 maar men mag het domein niet verlaten. Ook de cliënten 

moeten zoveel mogelijk op het domein blijven. Leefgroepen mogen zich niet onder elkaar 

vermengen. Activiteiten buiten de voorziening zijn quasi uitgesloten. Zo werd 80% van de externe 

reizen deze zomer geannuleerd. Cliënten mogen wel 

verder naar huis gaan maar we vragen de nodige 

veiligheidsmaatregelen na te leven. Ondertussen is er 

inspectie van de coronamaatregelen mogelijk. We 

hebben wel voldoende beschermingsmateriaal mede 

omdat er regelmatig leveringen van chirurgische 

mondmaskers zijn door VAPH. 

BOUWDOSSIER- PATHMAKERS 

Er zijn de laatste weken diverse vergaderingen geweest 

met Pathmakers in kader van het bouwdossier. Er werd een architectenbureau aangesteld namelijk 

M4 uit Wetteren. Er werd een voorstudie gemaakt die werd voorgesteld aan de bouwcommissie in 

Lievegem. Er was een eerste afspraak op Stedenbouw. Binnenkort starten de sonderingen van de 

bouwgrond. Met andere woorden er komt vaart in de zaak maar reken altijd nog, minstens 2 jaar 

voordat het gebouw in gebruik kan genomen worden. De verkoopakte van de grond werd aangepast 

(verlengen van de opschortende voorwaarden).  

2DE EVALUATIE STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018-2022. 

We hadden het al over de nieuwe infrastructuur die er hopelijk tegen 2023 is. Ondertussen zal ook 

gekeken worden om de bestaande infrastructuur te renoveren. Er is ook nog altijd het 

investeringsplan 2020 die omwille van Corona wat stilligt (zie schilderwerken vervanging keuken 

leefgroep 2). Daarnaast werd er een nieuwe TV voor leefgroep 2, een nieuwe vaatwasser voor 

leefgroep 3, mobiele airco’s voor elke leefgroep aangekocht. In het kader van de digitale 

toepassingen werd een nieuwe server geplaatst en werden een 4-tal Ipads geschonken voor de 

leefgroepen. Daarnaast wordt ecare (bewonersdossier) verder geïmplementeerd. De sectorale en 

intersectorale samenwerkingen komen langzaam opnieuw op gang na de lock down in het voorjaar. 

We vermelden nogmaals het buurtpunt ‘Onder het perron’ in Landegem die ook tot leven komt. 

Binnen het HR-beleid wordt de piste van extralegale voordelen voor het personeel onderzocht. Uit 

de jaarrekening op de algemene vergadering blijkt dat Humival nog altijd een financieel gezonde 

voorziening is. De alternatieve financiering verloopt moeilijk met Corona. De meeste giften waren 

in het kader van bekostiging van het coronamateriaal. We kregen een elektrische rolstoelfiets van de 

Lionsclub Evergem Vlaamse valleien. Er wordt verder gewerkt aan het kwaliteitsbeleid via de 

kwaliteitsplanning van de staf. Facebook en Instagram blijven ons venster op de buitenwereld. En 

wordt druk bekeken We blijven zorg op maat aanbieden o.a. tijdens de intake van nieuwe kandidaat 

cliënten. 
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VRAGEN VOOR HET VAPH 

We wachten ook nog op een antwoord van het 

VAPH wat er moet gebeuren met contracten van 

cliënten die juist voor Corona overleden (Maddy, 

Norbert) en niet mochten vervangen worden 

tijdens de coronacrisis. Loopt ook hier contract 

door zoals het geval wanneer men overleed in de 

coronaperiode of niet? Vroeger was dit 2 

maanden, nu is dit hoogstens onduidelijk. 

VZW WETGEVING 

Een werkgroep binnen de raad van bestuur is bezig om de statuten aan te passen in het kader van 

de nieuwe vzw-wetgeving. Wat zeker waarschijnlijk is dat er een bedrijfsrevisor zal moeten 

aangesteld worden om de boekhouding te controleren. Het collectief overlegorgaan vraagt om 

contact op te nemen met enkele bekende revisoren waar anderen positieve ervaringen mee hebben. 

NIEUWS UIT DE DAGELIJKSE WERKING  

Steun van de gemeente Lievegem (750 euro), steun vanuit VAPH (6.900 euro), steun vanuit 

Lionsclub Meetjesland (500 euro)) en steun vanuit United Fund Belgium (4.000 euro) voor een 

totaal van 12.150 euro voor gemaakte kosten voor coronamateriaal.  

Schenking elektrische rolstoelfiets door Lionsclub Evergem Vlaamse Valleien De sociale 

verkiezingen gaan door op dd. 17.11.20,  

Muziekoptreden rock for Humival dd. 16.07.20 voor de cliënten. 

Nieuwe invulling warmste week vanaf 2020 waarbij er geen geld meer wordt ingezameld maar 

zoektocht naar vrijwilligers voor projecten. 

Een nieuwe cliënt DIO  huurt een appartement Nijverheidsstraat 7/1. 

 Aanschaf van airco’s voor de leefgroepen in de warme dagen, vervanging van de server en schenking 

van 4 Ipads voor de leefgroepen.  

Annulatie van de interne reis naar De Kleppe (sept.) en Music4Humival (oct), Annulatie jaarlijks 

familiefeest en personeelsfeest omwille van Corona.  

Start digitaal cliëntendossier E-care onder supervisie van Marleen en Mia. 

Organisatie van een denkdag staf dd. 20.10.20 voor staf en leefgroepsverantwoordelijken op basis 

van de principes van Lean.  

Collectieve inenting van het personeel tegen griep door de arbeidsgeneesheer in het najaar. 

Voor meer info zie facebookaccount Humival. 

Niets van deze uitgave mag gepubliceerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.V.U. Romain 

Hulpia  
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