COLLECTIEF OVERLEG MFC EN PVF 13/01/2020
Aanwezig: Dhr. Piet Vanhees, Dhr. Marcel Luys, Mevr. Marie Schuurmans, Mevr. MarieThérèse Colaers, Dhr. Marc Van Gestel, , Mevr. Ria Peeters, Mevr. Annemie Peters, Dhr. Kris
Clymans, Mevr. Annita Swennen, Mevr. Denise Koolen, Mevr. Anja Janssen .
Vanuit BC: Dhr. Eric Linsen (algemeen directeur), Dhr. Edwin Geysels (directeur zorginhoud) ,
en Mevr. Agnes Daniëls (directeur organisatie).
Verontschuldigd: Mevr. Kristien De Vrindt, Mevr. Karin Schouten.
Afwezig: Mevr. Ingrid Debroek, Dhr. Paulus Sanders, Mevr. Vicky Vandebroek.
De afwezige en niet verontschuldigde vertegenwoordigers tijdens de voorbije 2 vergaderingen (Mevr. Ingrid
Debroek en Dhr. Paulus Sanders) zullen gevraagd worden of zij nog aan het overleg kunnen / willen
deelnemen.
Karin Schouten heeft laten weten dat zij dit werkjaar niet kan deelnemen aan de vergaderingen.

1. WELKOM DOOR DE VOORZITTER
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 19/09/2019 EN TUSSENTIJDSE
VERGADERING D.D. 13/11/2019
De verslagen van de vorige vergaderingen werden kort overlopen door de voorzitter en door de leden
goedgekeurd. Het verslag van 13/11 was nog niet verspreid, maar dit is intussen in orde gebracht.

3. OPVOLGING INSTALLATIEVERGADERING D.D. 19/9/2019
Huishoudelijk Reglement: wordt later besproken
Voorzitter MFC: Mevr. Denise Koolen blijft voorzitter van de vertegenwoordigers van de minderjarigen.
De opvolging van de PVF minderjarigen wordt door Dhr. E. Geysels en Mevr. A. Janssen opgevolgd.
Aanvaarden niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers: er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld vanuit
de groepen waar we nog een vertegenwoordiger missen.
Virtuele rondleiding: wordt later besproken
Uitdagingen voor de toekomst: de geplande projecten worden toegelicht door Dhr. E. Linsen.

4. PVF CORRECTIEFASE 2: EFFECT OP ONZE ORGANISATIE
Het persoonsvolgend budget wordt aangepast in plus of min over een maximale periode van 8 jaar (2020 –
2027). Deze correctiefase betreft enkel de transitiecliënten (zorggebruikers die reeds in BC waren voor januari
2017). Op het einde van de termijn van 8 jaar zal het BC 82 zorg gebonden punten verliezen. (ter info: een
voltijds personeelslid op A1 niveau kost 71 punten).
De stijgers krijgen hun (eerder beperkt) extra budget meestal binnen de eerste jaren; terwijl dalers met een
eerder serieuze afname van budget dit eerder gespreid zien over 8 jaren.

Hierdoor zien we de eerste 3 jaren een toename van het aantal punten (2020: +37; 2021: +24; 2022: +11) en
nadien een geleidelijke vermindering (2023: -2; 2024: -12; 2025: -24; 2026: -36).
De afname is het grootst binnen ons dagcentrum en het vroegere beschermd wonen.

5. BESPARINGSMAATREGELEN ORGANISATIEGEBONDEN KOSTEN PVF
De besparingsmaatregel voorziet een geleidelijke vermindering van de organisatie gebonden punten van
21,18% naar 16,18%. In 2020 nog 19,40%: vermindering met 129 punten; in 2021 nog 17,85%: vermindering
met 241 punten; vanaf 2022 16,18%: vermindering met 362 punten.
Voor het behoud van de huidige organisatie gebonden werkingsmiddelen (231 punten) dienen de ingezette
punten voor organisatie gebonden personeel met deze aantallen te verminderen.
We zullen derhalve kritischer bekijken welk personeel met zorg bezig is en hieraan ook toewijzen.
De vertegenwoordigers van de gebruikers vragen op de hoogte gebracht te worden hoe dit zal aangepakt
worden.

6. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020-2024
Dhr. Geysels Edwin licht het algemeen beleidsplan toe.
Er worden vanuit de vergadering geen aanvullingen en opmerkingen toegevoegd.

7. TERUGKOPPELING INSPECTIEVERSLAG
Er was een onaangekondigde inspectie voor het MFC - verblijf (minderjarigenwerking) op 28/10/2019. De
inspectie bracht een bezoek aan Appartement G en de Villa. Er werden geen tekortkomingen vastgesteld. Wel
werden er enkele aandachtspunten geformuleerd o.a. i.v.m. de infrastructuur, welke echter niet voorzien zijn
in de VIPA-regelgeving.

8. TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSMETING
Een oplijsting van de acties n.a.v. de tevredenheidsmeting 2019 werd overlopen door Dhr. E. Linsen.

9. VARIA
RTH kortverblijf: BC wil kortverblijf (overnachting) blijven aanbieden. Vanaf 1/1/2020 zijn hiervoor aan het
BC 18,5 punten toegekend. Dit is voldoende om aan de vragen tegemoet te komen.
Infonamiddag BuSO “Wat na de school” gaat dit jaar door op 24 maart 2020. Betrokkenen worden door
de school op de hoogte gebracht.

VOLGENDE VERGADERINGEN
Collectief overleg:
Dinsdag 02/6 van 19u00 tot 21u30
Tussentijdse vergadering:
Dinsdag 21/04 van 19u tot 21u30

