COLLECTIEF OVERLEG MFC EN PVF 19/9/2019
Aanwezig: Dhr. Piet Vanhees, Dhr. Marcel Luys, Mevr. Marie Schuurmans, Mevr. MarieThérèse Colaers, Dhr. Marc Van Gestel, Mevr. Anja Janssen, Mevr. Kristien De Vrindt, Mevr.
Ria Peeters, Mevr. Annemie Peters, Dhr. Clymans Kris.
Vanuit BC: Dhr. Eric Linsen (algemeen directeur), Dhr. Edwin Geysels (directeur zorginhoud) ,
Mevr. Linda Casters (directeur administratie en financiën) en Mevr. Agnes Daniëls (directeur
organisatie).
Verontschuldigd: Mevr. Vicky Vandebroek, Mevr. Karin Schouten en Mevr. Deni se Koolen,
Mevr. Annita Swennen
Afwezig: Mevr. Ingrid Debroek, Dhr. Paulus Sanders
Welkom door de voorzitter

1. VERSLAG VORIGE GEBRUIKERSRAAD D.D. 20/06/2019
Het verslag van de vorige vergadering werd kort overlopen en goedgekeurd.
Uit de bevraging ivm het busvervoer van de dagopvang minderjarigen voor woensdagavond heeft
de meerderheid gekozen voor de abonnementsformule. Dit tarief is dan ook in voege gegaan
vanaf deze maand.

2. SAMENSTELLING COLLECTIEF OVERLEG
De samenstelling van het overleg werd overlopen. Het overzicht wordt bij het verslag gevoegd.
Er wordt toestemming gegeven om de groepsfoto van de vertegenwoordigers te publiceren op
onze sociale media kanalen.

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De belangrijkste topics van het Huishoudelijk Reglement worden kort overlopen. Iedereen leest
het reglement tegen volgende vergadering. Er kunnen dan vragen ter verduidelijking gesteld
worden.
Er zijn enkele vragen voor aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement (vb mandaten dagelijks
bestuur, afspraken ivm langdurige afwezigheid zonder verwittiging, gebruik volmacht, …)

4. VERKIEZEN VOORZITTER(S) COLLECTIEF OVERLEG MFC EN PVF
Kandidaat MFC: uitgesteld owv beperkte aanwezigheid van de vertegenwoordigers.
Kandidaat PVF: Dhr. Piet Vanhees wordt aanvaard als voorzitter van de meerderjarigen.

5. AANDUIDEN SECRETARIS(S)EN COLLECTIEF OVERLEG
Dit jaar zal Agnes deze taak nog op zich nemen.

6. AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER COLLECTIEF OVERLEG BINNEN RVB EN
KLACHTPROCEDURE
Dhr Marc Van Gestel: wordt aangesteld als vertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur.
Dhr Piet Vanhees: wordt aangesteld als vertegenwoordiger binnen de klachtenprocedure.

7. AANDUIDEN LEDEN DAGELIJKS BESTUUR COLLECTIEF OVERLEG
De beide voorzitters en de vertegenwoordigers binnen de Raad van Bestuur en de commissie Zorginhoud
maken deel uit van het dagelijks bestuur. Afhankelijk van de thema’s kunnen andere leden uitgenodigd
worden.

8. AANVAARDEN BIJKOMENDE (NIET-STEMGERECHTIGDE)
VERTEGENWOORDIGERS
Voor de volwassenenwerking zijn er 4 mandaten niet ingevuld: 1 campus, 1 SHL woonvorm, 1 Hoekstraat en 1
Padveld. Wij zoeken naar kandidaten om deze mandaten in te vullen zodat we goede vertegenwoordiging
hebben van alle functies en vestigingen.
Voor de minderjarigen zijn er 2 mandaten niet ingevuld, 1 in verblijf en 1 in de dienst mobiele begeleiding.
De leden mogen personen hiervoor aanspreken en als niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger voordragen.

9. INFORMATIE OMTRENT ORGANISATIE EN WERKING BC ST-ELISABETH
9.1 VZW-GEGEVENS BC-ST ELISABETH
De informatie vind je terug in de bundel “Basisinformatie Collectief Overleg”.

9.2 OVERZICHT ZORGAANBOD
De zorgregio werd toegelicht door Dhr Eric Linsen.

9.3 DE WERKING
De subsidiëring (personeel en werkingsmiddelen) werden toegelicht.

9.4 STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Hierin staan onze korte- en lange-termijn doelen beschreven.

9.5 SOCIAAL JAARVERSLAG
Dit is ook terug te vinden op onze website onder de rubriek Activiteiten / publicaties / 2018.

9.5 VIRTUELE RONDLEIDING
Voorlopig uitgesteld.

9.6 NIEUWE ONTWIKKELINGEN
9.6.1 persoonsvolgende financiering minderjarigen

De persoonsvolgende financiering zal in de loop van 2020 ingevoerd worden.
9.6.2 persoonsvolgende financiering volwassenen
Voor transitiecliënten zal er een correctie doorgevoerd worden. Eerdaags zal hierover informatie gestuurd
worden door het VAPH. Zorggarantie (aantal dagen en nachten) zal behouden blijven, maar voor sommige
zorggebruikers zal er een aanpassing van punten zijn. Dit kan zowel in plus als in min.
De invoering van woon-leef-kosten zal vanaf 1 januari 2021 voor iedereen van toepassing zijn.
9.6.3 Uitdagingen voor de toekomst: geplande projecten
Dit punt wordt verschoven naar een volgende vergadering.

10.

MEDEDELINGEN

10.1 UITBREIDINGSMIDDELEN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP
Vanaf 1/7/2019 kregen wij een uitbreiding van 35,56 personeelspunten (voor begeleiding van schoolverlaters)
Vanaf 1/9/2019 kregen wij 24,54 personeelspunten vanuit het regulier uitbreidingsbeleid.
Het totaal aantal RTH punten staat nu op 406,64

10.2 AANPASSINGEN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN
Enkele aanpassingen werden overlopen en goedgekeurd.

10.3 OPVOLGING MAATREGELEN ZORGINSPECTIE
Het opvolgingsverslag werd voorgelegd. De inspectie was tevreden over de gedane aanpassingen.

11.

VARIA
De leden wijzen op het belang van het goed informeren van alle personeelsleden en de manier
waarop zij ouders/familie/derden te woord staan en informeren. Het is belangrijk dat
ouders/familie/derden het gevoel krijgen gehoord en geholpen te worden. Als men geen
antwoord kan geven op een gestelde vraag, moet men wel doorverwijzen en/of op zoek gaan
naar het antwoord. Dit wordt zeker intern gecommuniceerd.
Aanpassing factuur: Aan de huidige factuur is een overschrijvingsformulier bevestigd. Dit zal
voortaan wegvallen. De vergadering is van oordeel dat dit goed gecommuniceerd moet worden
naar diegenen die momenteel niet via domiciliering betalen. Er is ook de mogelijkheid om
facturen voortaan via mail te ontvangen. Hier wordt best een bevraging voor gedaan.
Bovendien wordt het overzicht van de opgenomen en nog te nemen dagen opgenomen. Kan dit
ook op een andere manier ?
Hulp kienavond: vrijdag 11 oktober 2019 kunnen Dhr. Marcel Luys en Mevr. Kristien Devrindt
komen helpen met de verkoop van de tombola.

12.

VOLGENDE VERGADERING
Collectief overleg:
Maandag 13/O1 van 13u30 tot 16uOO

Dinsdag 02/6 van 19u00 tot 21u30
Tussentijdse vergadering:
Woensdag 13/11 van 19u tot 21u30
Dinsdag 21/04 van 19u tot 21u30

