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Bijlagen: 
 
 Bij punt 7 :  Ethisch advies : ethisch advies ‘omgaan met seksueel gedrag bij personen met een ondersteuningsvraag’ 
 Bij punt 8 :  Dienstverleningstoetsing (resultaten woongroepen + resultaten CvD Ter Linde en Het Veer) 
 Bij punt 9 :   Zelfevaluatie beleidsplan 
 Bij punt 10 :  Vergelijking kostprijs aardgas & elektriciteit Borgwal 
 

1.  Verwelkoming door algemeen directeur en voorzitter collectief gebruikersoverleg (CGO) 
 
 Ward wyfels: 

o De verkiezingsuitslag was enerzijds wel en anderzijds geen verrassing. De mensen die zich 
(opnieuw) verkiesbaar hebben gesteld, worden alvast bedankt voor hun inzet om de stem van de 
gebruikers te vertegenwoordigen binnen Ebergiste. 

o Sedert februari zien we binnen de organisatie weer behoorlijk wat activiteit, en dit op verschillende 
vlakken. Alle woongroepen zetten activiteiten op en lijken terug op kruissnelheid na corona. 

o De verzuchtingen en opmerkingen die doorheen 2022 op het CGO werden geuit, werden 
grotendeels beantwoord in de praktijk door de directie, wat positief is. 

o Communicatie is en blijft een belangrijk gegeven, transparante communicatie in de eerste plaats, 
maar we hebben een directie die alles op de voet volgt en beantwoordt. De ruime kennis van zaken 
van de directie wordt gewaardeerd. 

 
 Luc Aelbrecht: 

o Kyra is tijdelijk afwezig en is daardoor verontschuldigd voor deze vergadering. Zij is normaal medio 
juni terug. 

 Goedkeuring vorig verslag CGO d.d. 07/02/2023 
 
 Luc Aelbrecht overloopt kort het verslag: 
 

o Zelfevaluatie beleidsplan:  
Het is wettelijk verplicht om deze evaluatie te bespreken met het CGO en de ondernemingsraad. 
Concreet betreft het een samenvatting van de punten die tijdens het werkjaar besproken werden  
binnen 5 domeinen, met de feedback die hierop gegeven werd. Het is dus een samenvatting van de 
bestaande verslagen in 1 document, te ondertekenen door de directie, de secretaris van de 
ondernemingsraad en de voorzitter van het collectief gebruikersoverleg. Deze evaluatie moet 
jaarlijks worden ingediend. 

 



 o Verkiezingen collectief gebruikersoverleg:  
Er moeten geen verkiezingen georganiseerd worden omdat er niet meer kandidaten zijn dan 
beschikbare mandaten. Hieronder meer. 

 
o Verkiezingen cliëntenraad:  

Er zijn 17 kandidaten voor 7 mandaten. Uit de 7 verkozenen worden door de cliëntenraad 2 
mensen gekozen om deel te nemen aan het CGO. Op 3 mei gaan de verkiezingen door in alle 
vestigingen. In Borgwal wordt aan de begeleiders gevraagd om zich in te leven in de bewoners en 
op basis daarvan een stem uit te brengen. Voor de cliëntenraad wordt er gewerkt in werkjaren.  
De nieuwe cliëntenraad zal dus in september starten. 

 
o Installatievergadering nieuw collectief gebruikersoverleg: In juni wordt voor een vergadering 

voorzien met de oude en de nieuwe verkozenen. Luc Aelbrecht neemt dit nog op met Ward wyfels. 
 

o Vragen vanuit de LOC’s, o.a. 
▪ rond bewindvoering, die soms moeilijk verloopt in relatie met het vredegerecht: 

− Ward wyfels heeft inmiddels de informatie van advocaat De Vos over bewindvoering 
doorgestuurd naar Luc De Cooman. 

− Hij stuurt dit nog door naar alle leden van het CGO. 
▪ rond de regeling van de nalatenschap: 

− Voor de regio Gent wordt Meester De Vos aangeraden. 
− Voor de regio Deinze wordt meester Patricia Van Autryve aangeraden, die zeer bedreven is 

in bewindvoering, zeer correct werkt, en elke vraag beantwoordt.  
Het eerste gesprek is uitgebreid en gratis. 

▪ rond de uitwerking van het algemeen beleidsplan: 
− Het is de bedoeling dat in het najaar de participatiegroep samenkomt. De participatiegroep 

is samengesteld uit medewerkers & gebruikers. Een datum moet nog worden vastgelegd. 
Deze werkgroep is omwille van corona tijdelijk niet doorgegaan. Ward wyfels nam hier 
vroeger aan deel. De samenstelling van de werkgroep wordt nog bekeken en geactualiseerd. 

 
 Aan te passen in het verslag 

De volgende vergadering van het CGO gaat door op 20 juni (i.p.v. op 20 juli). 
 

 Het verslag wordt goedgekeurd. 

2.  Rapportering in/uitgaande briefwisseling 
 
 IN 

o verslag collectief gebruikersoverleg d.d. 07/2/2023 
 
 UIT 

o agenda collectief gebruikersoverleg d.d. 18/04/2023 

3.  Rapportering vertegenwoordiger interne klachtencommissie (Angelica De Neve) 
 
Er werden geen klachten geformuleerd. 
 
 
 
 
 
 



4.  Nieuws uit de cliëntenraad (Pieter De Smet) 
 
 Verkiezingen Cliëntenraad 
 

o Pieter licht de organisatie van de verkiezingen toe: 
▪ Op 3 mei zullen we met een busje rondrijden met alle foto’s, en kunnen alle bewoners een  

stem uitbrengen. Rudy en Pieter treden op als getuige en houden een oogje in het zeil zodat 
alles correct gebeurt. ’s Avonds worden de stemmen geteld. 

▪ Op elke locatie worden er affiches uitgehangen van de 17 kandidaten (met foto en slogan). 
▪ Er zijn 6 stemlocaties. 
▪ Pieter steekt zijn hand in het vuur voor de toekomst, en hoopt in juni opnieuw verkozen te 

worden. Punten die hij belangrijk vindt zijn rust en ontspanning. Het moet niet altijd werken 
zijn. 

▪ Het is de bedoeling dat er in elk van de 6 locaties iemand verkozen wordt. Wie de meeste 
stemmen behaalt per vestigingsplaats, is verkozen voor die vestigingsplaats. 

▪ Stemmen gebeurt via een stembrief met een foto van de kandidaten. Daarop mogen er 3 
bolletjes gekleurd worden.  

▪ Iedereen mag stemmen, maar dit is niet verplicht. 
▪ We proberen om wie aan het werk is (bv. in Borgwal) zoveel mogelijk mee te nemen.  

Zo kunnen we de meeste cliënten bereiken. Er wordt niet met volmachten gewerkt. 
▪ Het busje is het stemhokje. 

 
o Pieter verwacht dat het stemmen vlot zal verlopen. 
o Rudy zal zich geen kandidaat meer stellen. Met wat verdriet in het hart. Maar dit geeft ook een 

kans aan nieuwe mensen. 
o Pieter en Rudy laten de affiches van de kandidaten rondgaan. Vaststelling: Kevin is de enige 

kandidaat voor De Rank. Hij mag dus al zeker zijn van een mandaat. 
o We wensen Pieter alvast veel succes bij de verkiezingen.  
o We wensen Rudy ook veel geluk bij zijn trouw eind deze week. 

 
 Vraag: Kan het verslag van de cliëntenraad ook gepubliceerd worden op de website? 

Luc Aelbrecht: Dit kan zeker, maar het betreft een zeer eenvoudig verslag, over zeer concrete zaken, 
en het bevat ook foto’s. Eventueel dus een ‘gekuist’ verslag, zonder foto’s, want niet iedereen heeft 
toestemming voor publicatie van beeldmateriaal extern. 

 
 Ontmoetingsdag 

De volgende ontmoetingsdag wordt met de nieuwe ploeg georganiseerd in september. 

5.  Opvolging bekendmaking uitslag verkiezingsprocedure - o.m. ontwerp flyer (Luc Aelbrecht) 
 
 Er werd een flyer opgemaakt om de mensen die zich kandidaat stelden voor de verkiezingen  

voor te stellen. 
 Het is de bedoeling om deze te bezorgen aan alle mensen die per brief werden uitgenodigd om zich 

kandidaat te stellen voor de verkiezingen, om aan te geven via wie zij voortaan punten kunnen 
agenderen op het CGO. 

 Er zijn geen opmerkingen bij de flyer. Deze wordt dus eerstdaags verstuurd. 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Ethisch advies omgaan met seksueel gedrag (Toby De Blauwer, stafmedewerker kwaliteit) 
 
Toby is ethisch referent bij Ebergiste. Hij zit ook in de visiegroep ethiek, die een viertal keer per jaar 
samenkomt om adviezen te bespreken. Onder meer ook bovenstaand advies. 
 

Ontstaansgeschiedenis van de nieuwe tekst 

 
o De vorige versie dateerde van 2007 en was toe aan vernieuwing.  
o De nieuwe tekst werd intussen goedgekeurd en verspreid over de voorzieningen. 
o Los van dit advies hebben we bij Ebergiste ook een eigen tekst rond seksualiteit. Het is de 

bedoeling om het nieuwe advies naast onze eigen tekst te leggen om te kijken of er iets moet 
worden aangepast. 

o Belangrijk is de erkenning dat seksualiteit een centrale dimensie is van het leven. Ook voor 
personen met een beperking. Bij inspecties wordt ook gekeken hoe we hiermee omgaan. 

o De tekst gaat uit van een brede opvatting van seksualiteit. De WHO-definitie van seksualiteit werd 
opgenomen in de tekst. 

o Het advies gaat niet zozeer over de seksualiteitsbeleving op zich, maar over het omgaan met 
seksueel gedrag. Men focust dus vooral op zichtbaar gedrag: wat is gangbaar, wat is mogelijk,  
wat zijn de grenzen voor jezelf en voor anderen. 

o Zelfreflectie is belangrijk.  
Aanraking is - zeker in de omgang met personen met een beperking - een belangrijke  
vorm van communicatie. Maar dit mag niet vervallen in seksueel gedrag.  
Soms zien we hierrond handelingsonzekerheid bij de begeleiders, maar we proberen hierin een 
evenwicht te vinden. Soms wordt Aditi (organisatie vergund door het VAPH) ingeschakeld om de 
begeleiders hiermee te helpen omgaan.  
De samenwerking met Aditi wordt hier als zeer positief ervaren. Er is dus een vangnet voor als er 
vragen zijn. Omgaan met seksueel gedrag blijft immers een uitdaging voor de teams. Er is veel 
verschil tussen mensen met een hoger/lager ontwikkelingsniveau, tussen jongere/oudere mensen. 
Maar er is een groot engagement om hierin op weg te gaan. 

o Aditi had ook een impact op de nieuwe tekst. 
Deze organisatie heeft een erkenning van het VAPH om ondersteunend te werken. Het is een 
organisatie die seksuele dienstverlening aanbiedt aan mensen met een beperking. Deze organisatie 
geeft ook vorming en brengt vragen concreet in kaart. Ook complexe hulpvragen helpen ze in kaart 
te brengen, o.a. door gesprekken met de cliënt. Dit kan de begeleiders vervolgens op weg helpen. 
Het is momenteel de enige organisatie in Vlaanderen die hierrond werkt. Ze zijn zeer goed 
georganiseerd, en geven ook informatie via de website: Seksualiteit en Intimiteitszorg op maat - 
www.aditivzw.be 

 
 

De nieuwe ethische visie gaat uit van begeleiden in dialoog (o.a. op basis van het SENSOA-
vlaggensysteem) en begeleiden van verantwoordelijkheid (nagaan wat de cliënt zelf kan opnemen  
en wat de begeleiding bekijkt), rekening houdend met het juridisch kader. 

 
o Begeleiden in dialoog 

 
▪ We gaan uit van de behoeften en wensen van de cliënt. De ene cliënt kan dit gemakkelijker 

uiten/verwoorden dan de andere, soms is dit moeilijk leesbaar.  
▪ De dialoog wordt sowieso ook doorgetrokken naar het netwerk. Het netwerk kan zelf ook 

vragen stellen. Ook thuis kan er op dit vlak namelijk wel iets gebeuren. 
▪ Een moeilijk punt hierbij is de privacy van de cliënt, en de afweging of het netwerk wel alles 

moet weten over hoe de behoefte aan intimiteit/seksualiteit wordt ingevuld. Wat wel/niet 
delen met het netwerk is een belangrijke vraag. In de bijzondere jeugdzorg zien we bv.  
dat hierover meer gesproken wordt met het netwerk naarmate kinderen jonger zijn,  
bij pubers wordt men terughoudender om alles te delen. Die moeten de vrijheid krijgen  

https://aditivzw.be/nl/
https://aditivzw.be/nl/


om seksualiteit op hun manier te beleven.  
Bij grensoverschrijdend gedrag speelt deze afweging niet. Het is evident dat dit gedeeld wordt 
met het netwerk. Maar waar het gaat om normaal gedrag, is dit moeilijker. Seksualiteit 
bespreken met andere betrokkenen kan, maar … met toestemming. 

▪ Bij het zoeken naar mogelijkheden kunnen we o.a. rekenen op Aditi. Maar ook online is hierrond 
heel wat terug te vinden.  

▪ We willen de mogelijkheden bekijken, zowel buiten als binnen de voorziening, rekening 
houdend met de implicaties voor anderen.  

▪ We staan ook open voor relaties, in gelijkwaardigheid.  
▪ Belemmeringen worden in kaart gebracht en waar mogelijk weggewerkt. 

 
o Begeleiden van verantwoordelijkheid 

 
▪ We proberen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de cliënt te laten,  

in verhouding tot zijn/haar mogelijkheden en ontwikkeling, om de kwaliteit van leven van de 
betrokkenen te verhogen. 

 
▪ De ethische begeleiding bestaat uit twee sporen:  

− Enerzijds waken we over de minimumgrenzen die aangeven wanneer seksueel gedrag 
grensoverschrijdend is. Dit gebeurt op basis van: ethische criteria, grensregels die werden 
opgesteld en juridische bepalingen.   

− Anderzijds maken we verantwoordelijkheid bespreekbaar.  
Dit doen we op basis van de 9 ethische criteria uit de visietekst, die op hun beurt gebaseerd 
zijn op de criteria van Sensoa voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
o Voor de cliënten in Borgwal is dit moeilijker.  
o Het is ook een groeiproces.  
o Seksualiteit hoort ook binnen een persoonlijke relatie, en cliënten die een relatie 

aangaan, worden hierin begeleid.  
 

▪ Ethische criteria van SENSOA 
− Wederzijdse toestemming. Dit wordt doorlopend afgetoetst, iedereen heeft steeds het recht 

om te stoppen. 
− Vrijwilligheid. 
− Gelijkwaardigheid, ook op vlak van emotionele ontwikkeling. Dit is belangrijk om grenzen te 

kunnen trekken. 
− Ontwikkelings- of functioneringsniveau. Dit bepaalt het niveau waarop seksualiteit wordt 

ervaren. 
− Context. 
− Impact op anderen. 

 
▪ Wijzigingen in de nieuwe visietekst 

− Enkele benamingen werden aangepast. 
− Het relationele aspect wordt losgelaten. De focus ligt op het recht op seksualiteitsbeleving 

met iemand anders, ook buiten een duurzame relatie, bv. via Aditi. 
− Verbintenis en ouderschap werden toegevoegd. Verbinding is zeer belangrijk, en ook de 

vraag naar ouderschap kan bekeken worden. Als die vraag er is, wordt de dialoog aangegaan. 
Dit is voor een cliënt vaak zeer pijnlijk, door enerzijds het verlangen naar en anderzijds de 
wetenschap dat dit niet zal gaan. 

 
▪ Ethische criteria van de visietekst 

− De visietekst gaat uit van 9 criteria: veiligheid, ontwikkeling, gelijkwaardigheid, vrijwilligheid, 
toestemming, ouderschap, verbintenis en context. 
 

− Persoonlijke verantwoordelijkheid → af te toetsen zijn: veiligheid en ontwikkeling. 
Is er een risico op ernstige schade aan de gezondheid of integriteit, en hoe kan de cliënt  



de gezondheid en integriteit van de betrokkenen bevorderen?  
Is er een risico op ernstige schade aan persoonlijke ontwikkeling of functionering?  
Sluit dit aan bij leeftijd en ontwikkeling? 

 
− Relationele verantwoordelijkheid → af te toetsen zijn: gelijkwaardigheid, vrijwilligheid, 

toestemming, ouderschap en verbintenis. 
Waar verbinding wordt aangegaan, zullen we de duurzaamheid daarvan ondersteunen. 
 

− Sociale verantwoordelijkheid → af te toetsen is: de context (privacy en zorgklimaat). 
 
 

Samenvattend 

 
o Er zijn veel manieren om seksualiteit op een eigen en passende manier te beleven. 
o Het is belangrijk om blijvend te kijken naar de behoefte en mogelijkheden te creëren.  
o Ook is het belangrijk om te waken over de minimumgrenzen. 
o Deze tekst is opener dan de vorige versie, en houdt rekening met een veranderend landschap.  

We zijn blij met de evolutie die er is. 
o De visiegroep zal deze tekst nog vertalen op maat van onze doelgroep en vorming voorzien. 

 
 

Nabeschouwing en vragen vanuit het CGO 

 
o Het ethisch model dat we bij Ebergiste toepassen, is ‘ethiek in dialoog’. Bij een concrete vraag over 

seksualiteit wordt dit waardenkader ernaast gelegd, om alles af te toetsen. 
 

o Vraag: Kan dit ook naar de netwerken worden gebracht?  
In het verleden werd dit thema al aangekaart via de LOC’s, maar toen was daar veel weerstand 
tegen. Ook vandaag zien we veel onzekerheid rond seksualiteit in de maatschappij (cf. de me-too-
beweging, de vele vragen rond aanrakingen, …). Er wordt heel emotioneel gereageerd op 
seksualiteit.  
▪ We gaan de visietekst toelichten in SAMEN. 
▪ Alle ethische adviezen zijn ook terug te vinden op de website van BVL (dit advies: Ethisch 

omgaan met seksualiteit bij cliënten in de geestelijke gezondheidszorg | Broeders van Liefde, 
andere ethische adviezen:  Ethiek | Broeders van Liefde) 

▪ Voor meer uitleg / met specifieke vragen kan men ook terecht bij Toby De Blauwer. 
 

o Vraag: Kunnen medewerkers terecht bij een extern/onafhankelijk persoon om iets te delen, voor 
iets aan het team wordt voorgelegd? Is er een vertrouwenspersoon rond dit onderwerp? 
▪ Momenteel zijn dit de orthoagogen. Ook Toby is hiervoor beschikbaar. Toby is onze 

referentiepersoon ethiek, maar ook alle ortho’s hebben deze vorming genoten. Ook zij kunnen 
dit kader toepassen.  

▪ De medewerkers kunnen daarnaast terecht bij 2 vertrouwenspersonen. Dit wordt gemeld aan 
alle nieuwe medewerkers en dit wordt ook standaard opgenomen in elke Weekinfo. Zij kunnen 
ook terecht bij IDEWE als het gaat om psychosociale aspecten.  

▪ We streven ernaar dat de relatie tussen de begeleiders en de ortho’s veilig genoeg is om zaken 
rond seksualiteit te kunnen delen.  

▪ Voor misbruik/onregelmatigheden/grensoverschrijdende zaken (op welk vlak dan ook) is er 
sinds kort ook een nieuwe klokkenluidersprocedure. Met onder meer een meldingskanaal via de 
website. Hierrond werd recent een cao afgesloten op interzetelniveau. Er worden verschillende 
meldingskanalen voorzien (vertrouwenspersonen, de centrale juridische dienst, een 
meldingskanaal via de website).  

 
 

https://broedersvanliefde.be/artikel/ethisch-omgaan-met-seksualiteit-bij-clienten-de-geestelijke-gezondheidszorg
https://broedersvanliefde.be/artikel/ethisch-omgaan-met-seksualiteit-bij-clienten-de-geestelijke-gezondheidszorg
https://broedersvanliefde.be/ethiek


7.  Toelichting bij de dienstverleningstoetsing 2022 (Toby De Blauwer) 
Zie bijlagen (Resultaten woongroepen + dagcentra Het Veer en Ter Linde) 
 

Toelichting bij de procedure 

 
o De toetsing verliep via de LOC’s. 
o In het verleden verliep de bevraging via een flyer met lachend/ontevreden gezichtje,  

waarop men bevindingen kon noteren. Maar we kregen amper 13% van deze flyers terug. 
o Daarom werd - in samenwerking met Sabrine Roeland en Ward wyffels - een nieuw instrument 

ontwikkeld waarin een verbinding wordt gemaakt tussen kwaliteit van leven en de dienstverlening.  
o De nieuwe bevraging werd in eerste instantie overlopen op LOC Borgwal, en aangepast op basis 

van de ontvangen feedback. Vervolgens werd de bevraging op alle LOC’s afgenomen, in de 
buitenhuizen, dagcentrum Ter Linde en dagcentrum Het Veer. 

o De bevraging bestond uit 40 vragen, gerelateerd aan de 8 domeinen van kwaliteit van leven.  
o In de toekomst wordt ook vanuit de Organisatie Broeders van Liefde een instrument ontwikkeld 

voor alle voorzieningen om kwaliteit van leven en dienstverlening te evalueren. Hierin worden een 
aantal elementen van onze toetsing meegenomen. 

 
 

Toelichting bij de resultaten 

 
1) Dienstverleningstoetsing woongroepen (24 respondenten) 
 
o 4 inleidende vragen peilen naar de tevredenheid over de dienstverlening - ook in crisissituaties en 

moeilijke periodes - en naar de mate waarin men Ebergiste zou aanbevelen.  
Hierop kregen we een score van 9/10 van 24 respondenten, die elk op zich de vragenlijst anoniem 
hebben ingevuld. 

 
o Via 40 volgende vragen worden de geboden zorg en ondersteuning geëvalueerd.  

▪ ‘Er wordt rekening gehouden met wat jouw familielid leuk/niet leuk vindt’,  
blijkt de meest beoordeelde vraag te zijn (geen ‘weet niet’, geen ‘niet van toepassing’). 

 
▪ Algemene feedback bij deze 40 vragen: 

• 40 vragen is veel. 

• Hoe kunnen we ook de andere ouders (buiten de LOC’s) hierbij betrekken? 

• De vragen waren duidelijk, maar soms moeilijk in te schatten.  

• Vragen waarop men vaak ‘weet niet’ antwoordt, geven aan waarrond er meer communicatie 
nodig is. 

• Een aantal vragen waren niet van toepassing voor de dagbesteding. 

• Een aantal vragen konden beter worden geformuleerd. 
 

o De scoring kan per woongroep bekeken worden. 
▪ Het best scoren de volgende vragen (80% en meer ‘zeer goed’ tot ‘goed’): 

• ‘Er wordt rekening gehouden met wat jouw familielid leuk/niet leuk vindt.’ 

• ‘Jouw familielid wordt begrepen door de begeleiding.’ 

• ‘De begeleiding is bereikbaar als je ze nodig hebt.’ 

• ‘Er is contact van de begeleiding met jouw familielid.’ 

• ‘Jouw familielid wordt psychisch en emotioneel ondersteund.’ 

• ‘De eigen kamer wordt ingericht naar de smaak van jouw familielid.’ 
 

▪ Scoren minder (meer ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’ geantwoord): 

• ‘Er is uitleg naar jou toe rond psychische en emotionele ondersteuning.’ 

• ‘Je wordt op de hoogte gebracht rond medische ondersteuning.’ 

• ‘Jouw familielid wordt ondersteund met hulpmiddelen tot voldoende beweging.’ 



• ‘Je hebt zelf inbreng in de opmaak van het zorgplan van jouw familielid.’ 
Het zorgplan wordt nochtans met het netwerk besproken en aangepast.  
Maar soms verloopt de samenwerking met de familie moeilijk als niet alle familieleden 
dezelfde visie hebben. Dit kan misschien resulteren in het gevoel weinig inbreng te hebben 
in het zorgplan. Soms is het misschien ook niet duidelijk dat men deel uitmaakt van de 
bespreking van het zorgplan. Het zorgplan is een dynamisch gegeven. In theorie wordt dit 
driejaarlijks aangepast. In de praktijk zijn er veel tussentijdse gesprekken waarin het netwerk 
zaken inbrengt waarmee ook iets gebeurt, maar die misschien niet als inspraak door het 
netwerk gecapteerd worden. Ook wordt jaarlijks een plan voorzien van de dagactiviteiten. 
Sabrine Roelandt: De ambitie was dat het handelingsplan zeer beknopt zou zijn, én een 
document waarvan de cliënten uit de buitenhuizen ook wisten wat erin stond. De rest zijn 
afspraken die gelden voor de begeleiders. Maar in de praktijk is het moeilijk om dit zo 
beknopt te houden. 
Toby De Blauwer: Op moment dat er iets veranderd moet worden aan het 
dienstverleningsplan, moet dit in principe gebeuren in overleg met de familie. 

 
▪ Weet niet (geen mening, zaken waar men geen antwoord op heeft): 

• ‘Pesten, slaan, uiten van bedreigingen door anderen naar jouw familielid toe worden 
voorkomen.’ 
Hier streven we nochtans naar, maar dit is blijkbaar niet echt geweten. 

 
▪ Niet van toepassing 

• ‘Als jouw familielid nood heeft aan medicatie om zich goed te voelen, gebeurt dit in overleg 
met jou of jouw familielid.’ 46% van de respondenten geeft aan dit niet te weten. Mogelijk 
betreft dit cliënten die geen medicatie nodig hebben. 

• ‘De begeleiding stimuleert jouw familielid om zich zelfstandig te verplaatsen.’ 
Ook hier is dit mogelijk in veel gevallen niet nodig, en dus niet van toepassing. 

 
o Opmerking: Ter Linde sluit in deze bevraging aan bij Borgwal (is eigenlijk een zesde paviljoen). 

 
o Conclusie: We behalen grosso modo ‘onderscheiding’ voor alle domeinen. Sociale inclusie scoort 

wat minder in de woongroepen. 
 

2) Dienstverleningstoetsing dagcentra (Het Veer en Ter Linde) 
 
o Scoring: 

▪ Scoren goed: 
− ‘De begeleiding laat jouw familielid kiezen.’  

Dit is ook wel de hoofdmoot van de werking in de dagcentra. 
− ‘De begeleiding is bereikbaar.’ 
− ‘Jouw familielid wordt begrepen door de begeleiding.’ 
− ‘De begeleiding is nauw en emotioneel betrokken.’ 
− ‘Er wordt rekening gehouden met wat jouw familielid leuk/niet leuk vindt.’ 
− ‘De voeding is afgestemd op de noden van jouw familielid.’ 

In de dagcentra is er ook meer interactie met de netwerken op dit vlak. 
 

▪ Scoren minder: 
− ‘Jouw familielid wordt ondersteund met hulpmiddelen tot beweging.’ 

 
▪ Weet niet: 

− ‘Jouw familielid wordt ondersteund bij het beleven van zijn/haar seksualiteit.’ 
Sabrine Roelandt: Dit is niet de hoofdmoot van de begeleiding in een dagcentrum, en is 



anders dan in een residentiële setting. 
− ‘Pesten, slaan, … worden voorkomen.’ 
− ‘De geboden dienstverlening is in overeenstemming (prijs/kwaliteit) met de factuur.’ 

Dit blijkt moeilijk in te schatten. 
− Conclusie: Sommige zaken komen dus terug (cf. woongroepen). 

 
▪ Niet van toepassing: 

− ‘De inrichting van de eigen kamer naar de smaak van jouw familielid.’ 
Is niet van toepassing voor dagcentrumcliënten. 

− ‘Medicatie nodig om zich goed te voelden gebeurt in overleg met jou of jouw familielid.’ 
− Conclusie - Toby De Blauwer: Dit zijn logische opmerkingen. Het zou goed zijn om een 

volgende vragenlijst specifieker uit te werken voor de dagcentra. 
 

o Conclusie: 
▪ Persoonlijke ontplooiing scoort hoger in de dagcentra dan in de woongroepen. 
▪ Het lijkt jammer dat sociale inclusie zo laag scoort in de dagcentra, omdat dit een ideale plek is 

om te connecteren met de buurt, en om inclusief te werken.  
Sabrine Roelandt: Hier werd maar 1 vraag rond gesteld, en de bevraging werd alleen in de LOC’s 
afgenomen. Dit geeft dus mogelijk een vertekend beeld.  

▪ Relationeel welbevinden scoort lager in de dagcentra dan in de woongroepen. Maar dit komt 
daar ook minder aan bod. 

 
 

Nabeschouwing en vragen vanuit het CGO 

 
o Dit is een goed rapport en behoorlijk uitgewerkt. 

 
o Vraag: Is er een onderscheid tussen bewoners en netwerken die de vragenlijst invulden? 

▪ De voornaamste verschillen zitten in de antwoorden ‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’. 
▪ Mensen in het dagcentrum hebben wellicht vaker aangegeven dat een aantal zaken niet  

van toepassing waren of niet gekend, wat daar tot lagere scores leidt. 
 

o Vraag: Sociale inclusie, is daar ook de trajectbegeleider in vervat voor mensen die begeleidt 
worden naar een externe activiteit?  
▪ De mensen die de vragenlijst invulden, hebben misschien geen kind waarop dit van toepassing 

is. Al was de participatie voor de dagcentra niet slecht (1/3 bereikt).  
In de toekomst moeten we zeker beter anticiperen op vragen die niet van toepassing zijn  
(en die ook vermijden). 

 
o Vraag: Suggesties hierbij? De bevraging open trekken en een grotere oefening doen? 

▪ Nadenken rond de domeinen waarop ‘weet niet’ werd geantwoord, zoals communicatie.  
Bv. artikels voorzien in SAMEN rond seksualiteit, de vernieuwde visie rond werken met 
handelingsplannen, … 

▪ We vermoeden dat de resultaten bevestigd worden als we de bevraging ruimer zouden 
opentrekken. Sowieso komt er een vervolgtraject via een bevraging vanop centraal niveau,  
op grotere schaal. 

▪ Het zou goed zijn om via de LOC’s verder te werken rond de zaken waarop men ‘weet niet’,  
en zeker rond de zaken waarop men ‘ontevreden’ heeft geantwoord.  

 
o Vraag: Een klein percentage van de vragen scoorde onvoldoende. Gaat dit om steeds dezelfde 

persoon?  
▪ Dit weten we niet. 

 
 



Conclusies naar de toekomst toe 

 
o Waar zijn de begeleiders en de organisatie sterk in? 

▪ De rode draad zit hier in de verbinding. Die attitude is belangrijk.  
Contact, groepsgevoel, luisteren, geduld hebben, communicatie met de ouders, ... 

 
o Waar moeten de begeleiders op moeten letten, wat kan beter? 

▪ Openheid in communicatie 
▪ Eenduidigheid in de uitvoering van afspraken. 
▪ Onderlinge relaties tussen de deelnemers. 
▪ Meer telefoneren. 

 
o Wat moeten we vermijden, waaraan men zich heeft geërgerd? 

▪ Onduidelijke woorden en daden, met meerdere interpretatiemogelijkheden, 
▪ Hoe het familielid naar huis komt (onverzorgd). 

 
o Er wordt nog een werkdag georganiseerd in het najaar rond deze bevraging.  

Bij voorkeur in september, of na 15 oktober. 
 

o Toby krijgt goed rapport en wordt bedankt voor het goede werk. 

8.  Zelfevaluatie beleidsplan - door Luc Aelbrecht 
 
 We moeten binnen 5 domeinen aantonen dat er aan participatie gedaan werd  

richting gebruikers en medewerkers, met name: 
o De VZA (vergunde zorgaanbieder) versterkt de interne werking om continuïteit in zorg en 

ondersteuning te bieden. 
o De VZA beschikt over competente medewerkers. 

▪ Logistiek assistent:  is intussen opgestart in Gaverland/Bosdreef, o.a. voor het overbrengen  
van cliënten naar de kine. 

▪ Evaluatie vakantiewerking: werd op 6 (en niet op 16) december behandeld op het CGO. 
o De VZA draagt via zijn werking en zorg- en ondersteuningsaanbod bij tot een versterking van de 

levenskwaliteit van de persoon met een handicap, en vertrekt van de behoefte van de persoon 
 met een handicap en van zelfregie. 
▪ Aanbod SEO (vorming rond emotionele ontwikkeling): kende weinig respons, werd online 

georganiseerd wegens corona, maar zal in de toekomst nog aangeboden worden. Idee is ook 
om vorming voor medewerkers ook open te stellen voor netwerken. 

▪ Belang van de cliënt primeert op wet op overheidsopdrachten indien voldaan aan 3 criteria. 
o De ingezette infrastructuur is kwaliteitsvol. 

▪ In bouw- en nieuwbouwprojecten wordt ingezet op meer rolstoeltoegankelijke infrastructuur. 
o De VZA speelt in op het veranderende zorglandschap. 

▪ o.a. uitbreiding doelgroep geïnterneerden naar meer vestigingsplaatsen. 
▪ UNIC-project (Ward wyfels nam deel): beoogde doelgroep was zeer algemeen, mensen met  

een verstandelijke beperking kwamen te weinig aan bod, is doorgegeven door FOVIG en VAPH. 
o De VZA is financieel leefbaar. 

▪ Nood aan vangnet voor het vlot krijgen van extra zorgbudget: procedure noodsituatie en 
maatschappelijke noodzaak (als vanuit cliënt richting netwerk of omgekeerd sprake is van 
verwaarlozing of GOG) zijn hervormd naar 1 procedure.  

▪ Als budgetten te laag blijven, kan dit problemen scheppen. 
 
 Dit mag besproken worden in LOC’s, het is een weerslag van de verslagen uit 2022. 

 



9.  Toelichting facturatie gebruikers met tarievenkaart en opvolging effectieve prijsevolutie aardgas en 
elektriciteit - Luc Aelbrecht 
 
 Een overzicht van de prijsevolutie voor aardgas en elektriciteit voor wat betreft campus Borgwal is 

toegevoegd (ter vergelijking van de maanden januari en februari van 2022 en 2023). 
o Aardgas:  

▪ Januari 2023 was een zachte maand, met minder verbruik maar veel duurdere prijzen 
▪ Prijzen voor 2023: tussen 77 en 78 euro per MWu. Waar tussen 27 en 28 euro per MWu vorig 

jaar. 
o Elektriciteit: 

▪ Hier is het verschil  minder uitgesproken maar wel nog betekenisvol. 
▪ We zijn aangesloten bij de aankoopcentrale van de katholieke scholen. Energie wordt via deze 

centrale ingekocht voor het volgende jaar. Hierdoor zijn de prijzen voor 2023 hoger dan in 2022. 
Het moment van inkopen (in 22 wordt voor 23 ingekocht) bepaalt immers de kostprijs.  

 
 Compensatie 

o We hebben een compensatie ontvangen voor 2022, maar deze staat niet in verhouding met de 
extra kosten. Er zal allicht ook voor 2023 nog een compensatie komen.  

o De Organisatie Broeders van Liefde heeft  besloten om de compensaties aan te wenden voor 
energiebesparende maatregelen (nieuwe stookinstallaties, zonnepanelen, isolatie van de 
buitenschil en dakisolatie). Omdat dit op langere termijn veel meer verschil maakt voor de cliënten 
dan een eenmalige, kleine compensatie.  

o We hebben de prijs voor de cliënten ook niet laten meeschommelen. De prijsstijging werd maar 
voor 1/3 in rekening gebracht in de woon & leefkosten. 

o In De Nieuwe Brug werd meer dan 100.000 euro geïnvesteerd in de isolatie van buitenschil, en in 
Deinze en Vurste werd een nieuwe stookinstallatie aangebracht.  

 
 Bij de facturatie is een tarievenkaart toegevoegd.  

o Ward wyffels: Dit is nu verplicht, jullie spelen erg kort op de bal. 
o Luc: In principe communiceren we dit jaarlijks. De index is nu fel gestegen, maar zou kunnen dalen 

volgend jaar. Daarom is het goed dat dit jaarlijks bekeken wordt. Bij de eerste facturatie aan  de 
nieuwe tarieven communiceren we altijd met een tarievenkaart, zodat de netwerken dit kunnen 
bekijken. 

10.  Nieuws uit de Raad van Bestuur (document opvragen bij LA) 
 
 Klokkenluidersregeling 

o Werd inmiddels omgezet in definitieve regelgeving.  
o We moeten verschillende kanalen voorzien om onregelmatigheden te melden. O.a. via 

vertrouwenspersonen en via een meldknop op de website (onder contact). De melding komt dan 
bij een onafhankelijk organisme terecht. Er wordt nog bijkomende uitleg toegevoegd op de 
website. 

 
 Green deal 

De sector heeft onderschreven dat men de komende jaren inspanningen zal doen op het vlak van 
duurzaamheid: gebouwen meer energie-efficiënt maken, meer lokaal aankopen, … Dit wordt ook 
opgenomen in de aanbestedingsprocedures. 

 
 Provisies en bestemde fondsen 

We hebben een 1.200.000 euro geprovisioneerd voor nieuwbouwproject Gaverland en 300.000 euro 
voor de restauratie van monument Borgwal. 

 
 



 Ethisch advies rond seksueel gedrag 
o Axel Liegois heeft het project rond ethisch advies rond seksueel gedrag getrokken. Hij is professor 

aan de KULeuven en is ook al jarenlang verbonden aan de organisatie Broeders van Liefde.  
o Dit advies werd goedgekeurd. Het gaat om kadernota’s waarmee directies en teams aan de slag 

kunnen gaan. 
 
 Jaarrapport 

o Mevr. Segers is interne auditor, bv. rond sociale wetgeving, wet op overheidsopdrachten, …  
o Zij auditeert telkens een paar voorzieningen, op basis waarvan werkpunten worden ontwikkeld 

voor de hele sector. Zij maakt hier een jaarrapport rond.  
o Dit rapport werd goedgekeurd. 

 
 Kaderovereenkomst patrimonium  

Als een setting verkocht wordt, hebben voorzieningen voortaan recht op 2/3 van de opbrengst. 1/3 
vloeit terug naar vzw Eigenares. 

 
 Lanceermoment gegevensverzameling kwaliteit van leven en dienstverlening 

o Het lanceermoment voor de gegevensverzameling rond kwaliteit van leven en dienstverlening  
is intussen doorgegaan.  

o Een probleem is de grote diversiteit binnen de doelgroep, waardoor het soms moeilijk is om de 
juiste vragen te stellen. Het is ook niet omdat iemand in aanmerking komt voor een bepaalde 
woonvorm, dat hij ook verwachtingen heeft die hierbij aansluiten.  

o Als men zal samenwerken met firma’s voor gegevensverzameling en analyse, is het de bedoeling 
dat de data eigendom blijven van de voorzieningen.  

o Rond dit project worden een stuurgroep, een werkgroep en een klankbord opgericht.  
▪ De stuurgroep bewaakt het proces dat gelopen wordt, Luc Aelbrecht zal hieraan deelnemen.  

De focus ligt momenteel op de volwassenwerking, en Ebergiste is de grootste voorziening voor 
volwassenen binnen Broeders van Liefde.  

▪ In de werkgroep zal een orthoagoog participeren, samen met Toby. Wellicht wordt dit 
Stephanie Vandendriessche - dit wordt nog bekeken. Vanuit andere voorzieningen sluiten 
mogelijk ook andere profielen aan, bv. vanuit bewonersadministratie.  

▪ Voor de klankbordgroep kijkt men richting gebruikers, ook richting FOVIG. Men zou deze groep 
graag samenstellen vanuit de ouderwerkingen, om de stavaza van het project af te toetsen. 

11.  Nieuws uit de voorziening 
 
 Invulling middenkader 

o Overzicht: 
▪ Michiel De Groote wordt coördinator van Bosdreef en Warande 
▪ Rebecca De Nijs wordt coördinator van Gaverland en Waterkant 
▪ Michiel Boussery wordt coördinator van Zevenhuizen, IW en dagbesteding. 
▪ Els Laureys wordt stafmedewerker HR 
▪ Pim Crevits, die stafmedewerker algemene beleidsondersteuning was, wordt orthoagoog van 

Groenhove en Warande (Linde en Plataan). Hij blijft partieel ook nog stafmedewerker algemeen 
beleid. 

o Het is even wennen aan al die nieuwe namen, maar er wordt nog een communicatie uitgestuurd 
hierrond. Dit is al gebeurd voor de mensen die al gestart zijn. 

 
 Zuurstofdag voor leidinggevenden 

o Jaarlijks organiseren we een opleidingsdag voor leidinggevenden. Deze heeft 2 doeleinden: alle 
leidinggevenden samenbrengen voor kennismaking, en werken rond inhoudelijke thema’s.  

o Dit jaar werkten we rond veerkracht. Bij de laatste medewerkersbevraging was dit een thema dat 
eruit sprong. Er is agressie, omgaan met lijden en verlies, met verwachtingen die niet altijd ingelost 



worden, … We werken hierrond voor alle medewerkers, maar op de Zuurstofdag deden we dit 
specifiek voor leidinggevenden.  

o Een tweede thema dat aan bod kwam: wat zijn betekenisvolle activiteiten voor cliënten, en hoe  
kan men de activiteiten opstellen op basis daarvan. 

 
 Zuidactie 

o Na een onderbreking van 2 jaar is de Zuidactiedag opnieuw doorgegaan in een grote tent, met 
activiteiten, eten, muziek en een fuif. Men was zeer positief hierover.  

o Men focust dit jaar op kinderen met het downsyndroom in Congo. De opbrengst van de acties  
(o.a. de Zuidactiequiz) gaat naar de ‘Ecole de Vie’ in Goma, waar kinderen met een verstandelijke 
beperking worden voorbereid om later een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.  

12.  Varia:   
 Evaluatie van de voorbije activiteiten 
 

o Lanceermoment gegevensverzameling kwaliteit van leven en dienstverlening (17/03/2023) 
Eerst werd wat uitleg gegeven rond de 8 domeinen van bestaan, in de namiddag werd dit verder 
bevraagd. Op basis hiervan zal een vragenlijst worden uitgewerkt. 

 
o Ontmoetings- en bedankingsfeest vrijwilligers (03/03/2023) 

▪ Hieraan waren twee vormingen gekoppeld, die zeer interessant werden bevonden: ‘Ik rouw van 
jou’ - gegeven door Ilse Luyten, en ‘Belevingsgericht contact maken’ - door Geert Baetens van 
Harakoa. De informatie over hoe men toenadering kan zoeken met mensen die niet zo graag 
lichamelijk benaderd worden, was interessant.  

 
o Dag van de Zorg in Dagcentrum Het Veer (19/03/2023) 

▪ Pieter heeft hier actief aan deelgenomen en vindt het top dat er zoveel mensen langskwamen. 
Er kwamen veel mensen kijken naar de ateliers waarin wij werken. Pieter vindt het ook tof dat 
Luc aanwezig was. Er was een tafeltje om uitleg te geven over de cliëntenraad. 

▪ Luc: Er zijn in totaal een 300-tal mensen geweest. Men kon ter plaatse ook spaghetti eten.  
De algemene evaluatie is positief. Volgend jaar doen we opnieuw mee op een andere locatie, 
eventueel in De Rank. De cliëntenraad kan ook dan weer voorgesteld worden.  

▪ Als Pieter opnieuw verkozen wordt, zal hij graag de nieuwe ploeg voorstellen. 
 
 Volgende vergadering: dinsdag 20 juni 2023 
 

 
 
 


