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Welkom ben je, 

met je eigen talenten, 

met je temperament, 

met je tekorten. 

Ik wil je zien  
zoals je bent. 

 
Ik wil je een ruimte bieden, 

ruimte waar je jezelf kan  
ontplooien, 

een huis, een thuis. 
En stilletjes  

hoop ik voor mezelf 
hetzelfde. 

 
Welkom ben je,  

door een deur of raam, 
het maakt niet uit, 

desnoods door het dak, 
bengelend aan touwen,  

zoals de lamme… 
 

En iemand, 
zoals Jezus toen,  

die zegt: 
“Ik zie het in jou.” 

(Naar ‘Leeftocht’, VSKO Brussel)

Wij zijn blij dit jaarverslag te kunnen aanbieden 
aan de leden van de Raad van Bestuur 
aan de Algemene Vergadering 
aan de Zusters van de Congregatie Sint-Vincentius à Paulo van Deinze 
aan de ouders en familie van onze cliënten  
aan vrienden en sympathisanten  
aan de medewerkers  
aan diegenen die bij de werking van Monsheide betrokken zijn. 
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Vzw Home Monsheide 
Monsheide 4 

3990 Peer 
 

 
 

 
 
 

1. Erkenningen 

 

 FAM (flexibel aanbod meerderjarigen)  
erkenningsnummer: SE40 
erkenning voor 2988,93 punten 
aantal te ondersteunen cliënten: 47 (outputindicator) 

 RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp)  
erkenning voor 10 punten op jaarbasis  

 opvang van personen met een PVC (persoonsvolgende convenant) 

 opvang bij noodsituatie  

A. Identificatie 



 

 

Jaarverslag 2016 

  
 

6 

2. Structuur 

Raad van Bestuur voorzitter 
secretaris 
 
ondervoorzitter 
leden 
 
 
 
waarnemer cliëntenraad 
afgevaardigd bestuurder 
 

Raf Van Helden 
Paula Vanmierlo 
Carla Wouters 
Mathieu Meurs 
Paul Meuleman 
Rik Geerits 
Carla Wouters 
Irène Thijs 
Lia Vosch 
Rik Grevendonk 

Algemene Vergadering leden van de Raad van Bestuur 
aanvullende leden 

zie hoger 
May Koyen 
Marcel Vanderhoydonc 
Piet Vandeur 
 

cliëntenraad voorzitter 
secretaris 
leden 

Lia Vosch 
Mil Claes 
Irène Dewaelheyns 
Martin Vanhove 
Paula Winters 
Lucia Cappelletti 
Fina Winters 
Rita Verhaegen 
Annie Aegten 
Jos Aegten 
Johan Joosten 
Myriam Simons 
 

interne 
klachtencommissie 

afgevaardigde cliëntenraad 
afgevaardigde Raad van Bestuur 
onafhankelijke derde 

Lia Vosch 
Raf Van Helden 
Marie-Louise Van Houdt 
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3. Opdrachtverklaring 
 
 

Home Monsheide is een voorziening voor volwassen personen met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking.  
Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie 
Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit deze 
inspiratie, met de naastenliefde als centraal thema, staan wij open voor iedereen die beroep 
op ons doet; dit voor zover de integriteit van de medecliënten en de werking van de 
voorziening niet in het gedrang komen. 
 
Dit vertaalt zich vandaag in Monsheide als volgt 
 

 
‘actief op zoek gaan naar de juiste maat van ondersteuning,  

in een warme en hartelijke sfeer, die elke medemens met een beperking nodig heeft om 
tot een optimale kwaliteit van leven te komen teneinde zijn welzijn te bevorderen.’ 

 

 
De optimale kwaliteit van leven van de cliënt betrachten we door: 
1. maximale kansen te bieden tot integrale ontplooiing, rekening houdend met zijn kunnen 

én aankunnen;  
2. evenwaardig en respectvol met hem om te gaan; 
3. mogelijkheden te bieden tot maximale participatie aan de samenleving en tot 

volwaardig burgerschap, rekening houdend met maatschappelijke en culturele normen; 
4. keuzevrijheid te bieden waardoor hij zelf mee richting geeft aan zijn leven; 
5. ouders en familieleden als volwaardige partners te betrekken in de werking en aandacht 

te hebben voor zijn ruimer sociaal netwerk; 
6. aandacht te hebben voor de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie in zijn leven. 
 
We streven naar ondersteuning-op-maat op vlak van twee centrale pijlers in de werking, nl.: 

 het wonen: de woonvormen verschillen in begeleidingsintensiteit en locatie; 
 de dagactiviteit: een gevarieerd aanbod, intern en extern. 

 
Onze organisatie stimuleert echte kwaliteitszorg in een cultuur van ontmoeting, 
verbondenheid, solidariteit en respect voor elkaar. 
 
Monsheide ondersteunt professionaliteit bij de medewerkers. 
 
Rekening houdend met de draagkracht van de voorziening willen we ons verder 
specialiseren om voor onze doelgroep ondersteuning-op-maat te bieden in elke levensfase. 
Bewust van onze kleinschaligheid nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
op, en dit in samenspraak met andere voorzieningen en instanties. Samen met hen trachten 
we aan de noden van de regio tegemoet te komen. 
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1. Organigram 

 
Legende: de vermelde aantallen zijn hoofdelijk, dus niet in FTE. 
Het betreft een lijnorganigram waarin ook de verantwoordelijken binnen de stafvergadering een plaats krijgen. 

Raad van Bestuur 

Algemene 
Vergadering 

stafdiensten 
(aanwezig 

op staf-
vergadering 

ortho-
pedagoog 

preventie-
adviseur 

pastoraal 
medewerker 

kwaliteits-
coördinator 

DV logistieke 
dienst 

keuken 
onderhoud 

washuis 

10 mede-
werkers 

technische 
dienst 

2 mede-
werkers 

DV 
medische 

dienst 

1 arts 

2 verpleeg-
kundigen 

1 kinesi-
therapeut 

DV wonen 

vlinder 

2 mede-
werkers 

socio-
cultureel 

1 mede-
werker 

nachtdienst 

7 mede-
werkers 

inclusief 
wonen 

1 team-
begeleider 

2 mede-
werkers 

3 aanleun-
woningen 

1 team-
begeleider 

6 mede-
werkers 

4 leef-
groepen 

3 team-
begeleiders 

17 mede-
werkers 

DV sociale 
dienst 

1 mede-
werker 

DV dag-
activiteiten 

8 mede-
werkers 

DV 
adm. 

4 mede-
werkers 

directeur 

B. Structuur 
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2. Cliënten 

 

1.1. Bezetting 
 

FAM + PVC aantal cliënten 51 

 dagen woonondersteuning 16.667 

 dagen dagbesteding 16.755 

 afwezigheidsdagen 1.331 

 percentage aanwezigheidsgraad 
woonondersteuning 

92,60% 

RTH aantal cliënten 4 

dagopvang buiten erkenning aantal cliënten 1 

opvang in noodsituaties aantal cliënten 1 

 

1.2. Wijzigingen 
 

overlijdens 1 

opnames 5 

interne verhuis 1 

 

1.3. Leeftijd (aantal cliënten per leeftijdsgroep) 
 

 

 
 

Gemiddelde leeftijd: 57,86 jaar 
 

1.4. Aanmeldingen 
 

RTH  2 

noodsituatie  4 

PVC intensieve woonondersteuning 3 

FAM middenfrequentie woonondersteuning 3 

zorgbemiddeling  5 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

jonger dan 30 3 

30-35 0 

35-40 3 

40-45 0 

45-50 2 

50-55 3 

55-60 13 

60-65 16 

65-70 4 

70-75 0 

75-80 3 

ouder dan 80 2 
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3. Medewerkers 
 

3.1 Aanwervingen 
 
Vervangingscontracten, contracten van bepaalde duur 45 

Contracten van onbepaalde duur 4 

 
3.2 Titularissen 2016 (voltijdse equivalenten) 
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n
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totaal 

directeur 1,000        1,000 

administr. 

personeel 

3,2595 0,0526       3,3121 

logistiek 

personeel 

5,0419   0,5000  0,1842 0,5000  6,2261 

arts 0,2500        0,2500 

ortho-

pedagoog 

0,75       0,0101 0,7601 

paramedici 5,1380 0,0559 0,0789 0.5292     5,802 

sociale 

dienst 

        0 

opvoedend  

personeel 

21,6417 1,0263 0,1053 1,0466 1,000   0,0559 24,8758 

hoofd-

opvoeders 

3,8331        3,8331 

opvoeder-

groepschef 

1,4342        1,4342 

totaal 42,3484 1,1348 0,1842 2,0758 1,000 0,1842 0,5000 0,0660 47,4934 
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3.3 Leeftijd (aantal werknemers per leeftijdsgroep)

 

      
 

 
3.4  Aantal dienstjaren in Monsheide (aantal werknemers per dienstjaargroep) 

                                                       
 

 
 

3.5 Verhouding mannelijke en vrouwelijke werknemers (uitgedrukt in aantal) 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

jonger dan
35

35-45 45-50 50-55 ouder dan
55

0

5

10

15

20

25

30

35

0 tot 5 jaar 6 tot 10
jaar

11 tot 15
jaar

16 tot 20
jaar

meer dan
20 jaar

0

50

100

mannen vrouwen

Jonger dan 35 25 

35-45 17 

45-50 12 

50-55 10 

Ouder dan 55 24 

0 tot 5 jaar 31 

6 tot 10 jaar 8 

11 tot 15 jaar 11 

16 tot 20 jaar 7 

meer dan 20 jaar 31 

mannen 8 

vrouwen 80 
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3.6 Verhouding voltijdse/deeltijdse werknemers 
 

           
 

 
3.7 Sollicitanten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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voltijds deeltijds
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voltijds 6 

deeltijds 82 

wonen + nacht 107 

administratie 6 

dagactiviteit 4 

logistieke dienst 27 

andere diensten 4 

Totaal 148 
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3.8 Evolutie verzuimkenmerken 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

Ziekteverzuim < 1 jaar 6,12 6,44 5,92 9,37 6,22 5,29 3,55 5,55 
 

5,44 
 

% binnen gewaarborgd loon 3,49 3,1 2,91 4,18 3,56 3,54 2,42 2,69 
 

3,03 
 

 
 
 

 
 
Het sectoraal gemiddelde van het ziekteverzuim binnen het gewaarborgd loon was 
in 2016 3,12 

 
3.9 Overige cijfers

 

Werknemers in 2016 88 

Thematisch verlof 6 

Tijdskrediet 1 

Landingsbaan 6 

In SWT 7 
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3.10 Syndicale delegatie 
 

Effectieven 
Madeleine Cuypers 
Lut Houben 
Ruddi Claes 

Plaatsvervangers 
Krista Lauwers 
Ella Buschgens 

 
 
3.11 Externe medewerkers / inschakeling reguliere diensten 

 
 kinesitherapeuten   
 thuisverpleging 
 pedicure 
 logopedist 
 ambulante dienst blindenzorg (Vlaams Oogpunt) 
 kapper aan huis 
 ICT-ondersteuning netwerkbeheer 
 onderhoud verwarmingsinstallatie 
 onderhoud telefonie 
 onderhoud liften 

  



 

 

Jaarverslag 2016 

  
 

15 

 
3.12 Vrijwilligers 

 

gastgezin 17 

begeleiding vakanties 6 

huisorkest 5 

vervoer 6 

toneel 2 

socio-cultureel 5 

administratie 2 

logistiek 2 

dagactiviteiten 2 

woonactiviteiten 1 

totaal 48 

 

 
 
Legende Onder gastgezin wordt verstaan: alle vrijwilligers die op zelfstandige manier een activiteit doen met 
een van onze cliënten. 
Sommige vrijwilligers kunnen geplaatst worden in verschillende categorieën. Zij zijn opgenomen in de categorie 
waarin ze het meest vertegenwoordigd zijn.  
  

0
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18

aantal vrijwilligers 
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3.13 Stagiairs en alternatieve tewerkstelling (per onderwijsinstelling en per 
studierichting) 

 
 

Onderwijsinstelling Studierichting Aantal Aantal 
uren 

UC Leuven-Limburg bachelor orthopedagogie 1 252 

UC Leuven-Limburg stuwer orthopedagogie 1 100 

Karel de Grote Hogeschool 
Antwerpen 

bachelor orthopedagogie 1 256 

Hogeschool PXL bachelor ergotherapie 1 200 

Thoma Moore Kempen Geel bachelor maatschappelijk werk 1 72 

VSPW graduaat orthopedagogie 1 127,5 

VSPW graduaat maatschappelijk werk 1 247,5 

VSPW Qrios jeugd- en gehandicaptenzorg 7 1.082,5 

CVO STEP Zonhoven graduaat orthopedagogie 3 1.025 

Mater dei Overpelt jeugd- en gehandicaptenzorg 1 256 

Mater dei Overpelt leefgroepenwerking 2 355,5 

Totaal  20 3.974 
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1. Globaal beleidsplan en verbeterprojecten 
 

1.1 Het globaal beleidsplan 2015-2018 

 
Doelstelling 
 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

1. voorbereiding Persoonsvolgende financiering 
    

 1.1 vernieuwd afrekeningsdossier 
 

x x 
 

 1.2 woon- en leefkosten 
 

x x 
 

 1.3 aanpassing IDO, protocol en charter 
 

x x 
 

 1.4 zorggebonden personeelspunten, opvolging en  
  aanvraag tot verhoging  

x x 
 

 1.5 personeelsbeleid/inzet in functie van het nieuw 
        financieringsmodel  

x x 
 

2. loopbaanbegeleiding: het benutten van interne veranderingen en            
veranderingen vanuit de overheid om groeimogelijkheden en talenten 
van medewerkers kansen te geven 

    

 2.1 competenties inzetten binnen leefgroepen = welke talenten 
 hebben medewerkers en welke taken kunnen hieraan  
 gekoppeld worden 

x x x x 

 2.2 competenties inzetten over teams =  
 goede teamsamenstelling realiseren     

  a. vervangingen van grote groep medewerkers  
  die met pensioen gaat aangrijpen 

x x x x 

  b. de interesse voor het project Gansheide   
  aangrijpen  

x x x 

  c. rekening houden met de     
  groepssamenstelling van cliënten 

x x x x 

  d. efficiëntie van inzet van personeel in vraag  
  stellen en optimaliseren n.a.v. FAM/PVF 

x x x x 

3. integratie van het handelingsplan binnen de praktijk x 
   

4. project Gansheide 
    

 4.1 bouwproject x x x x 

 4.2 opleiding personeel x x x x 

 4.3 opstart: waar eerste cliënten opvangen?  x x  

5. herformuleren van de opdrachtverklaring in het kader van 
organisatorische veranderingen   

x x 

6. evenwichtige groepssamenstelling van cliënten creëren  
  

x x 

7.beschikbaarheid van de eigen medische dienst  organiseren x 
   

8. uitwerken van een agressiebeleid 
 

x x 
 

C. Algemeen beleid, bijzonderheden van 2016 
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9. aandacht voor de huiselijke sfeer binnen de leefgroepen n.a.v. 
 organisatorische veranderingen    

x 

10. reorganisatie logistieke dienst 
    

 10.1 inzet onderhoud en keuken in kader van PVF,   
 Gansheide en interne werking Monsheide 

x x x x 

 

1.2 Verbeterprojecten 2016 

Aan volgende projecten werd in 2016 gewerkt: 

 actualiseren en ordenen van medische documenten 
 actualiseren van de doelstellingen ten aanzien van de doelgroepen: wonen en 

dagactiviteit 
 ontwikkelen van een medicatiebeleid 
 verantwoord risico: ontwikkelen van een procedure rond slikproblemen 
 uitwerken inbraakpreventie 
 optimaliseren van de inzetbaarheid van de vrijwilligers 
 renoveren van de vloer van de aanleunwoningen 
 inrichten van het verflokaal dagactiviteit 
 vereenvoudigen van de raadpleging van documenten van het kwaliteitshandboek 
 ontwikkelen activiteit: verhaaldozen 
 ontwikkelen activiteit: belevingstheater 
 ontwikkelen activiteit: kadans 
 uitwerken coördinatie kinesitherapie 
 daginvulling anders bekeken: reorganisatie van dagactiviteit 
 aanpassen van de keukens van de aanleunwoningen en leefgroep 1 
 actualiseren van de leefgroepregels van de aanleunwoningen 
 optimaliseren van de ergonomie van het washuis 
 invoeren van een nieuw oproepsysteem voor cliënten 
 actualisatieprocedure kwaliteitshandboek: zelfevaluatie 
 actualisatieprocedure kwaliteitshandboek: cliëntendossier 
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2. Zorginhoudelijk beleid 

in het kader van het Globaal beleidsplan 

 evaluatie van huidige beschikbare visieteksten en procedures betreffende agressie en 

grensoverschrijdend gedrag en het in kaart brengen van de leemtes 

andere actiepunten 

 afstemming van de daginvulling van cliënten aan de verscheidenheid van noden en 

behoeftes: 

 uitbreiding van activiteiten binnen de dagactiviteit met belevingsgericht aanbod 

 aanbod dagactiviteit ook gericht aan kleine groepjes om beter te kunnen ingaan 

op individuele noden 

 aantal uren dagactiviteit afgestemd op individuele noden van de cliënt 

 cliënten die niet naar de dagactiviteit gaan, kunnen zoveel mogelijk in de eigen 

leefgroep verblijven 

 uitwerken van de doelstellingen ten aanzien van cliënten binnen het wonen 

 organiseren van leefgroep overschrijdende vakanties om mogelijk te houden dat iedere 

cliënt die wil een vakantieaanbod heeft 

 

 

3. Organisatorisch beleid 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 voorbereiding op de persoonsvolgende financiering 

 opvolgen van infosessies, wetgeving, informatieven 

 informeren van medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten 

 inschatting zorgzwaarte door de zorgaanbieder zelf en controles door het VAPH 

 uitwerken van de individuele dienstverleningsovereenkomst (ontwerpfase) 

 berekening van personeels- en werkingsmiddelen 

 aanpassing terminologie 
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andere actiepunten 

 aanvraag uitbreiding erkenning RTH 

 reorganisatie medische dienst: 

 implementatie van coördinerende taken door de interne kinesitherapeut 

 maandelijks overleg: dienstverantwoordelijke, verpleegkundige, dokter, andere 

medewerkers ad hoc 

 bij afwezigheid van de dokter vervanging  door Het Huisartsenhuys 

 fractionering medicatie: bespreking huidige samenwerking met apotheek 

 uitwerking medicatiebeleid 

 voorbereidingen opstarten Gansheide (nachtdienst en ondersteunende diensten) 

 reorganisatie van de aanwezigheid van begeleiding in de aanleunwoningen 

 aanpassing bereikbaarheid na de kantooruren 

 gezamenlijke aankopen in de leefgroepen 

 administratie: 

 alternatieve loonfinanciering voor het afrekeningsdossier van 2016 

 gewijzigde voorschotberekening (Isis) 

 vereenvoudiging leefgroepboekhouding 

 aanstelling dienstverantwoordelijke  

 ICT: 

 vernieuwing computernetwerk, nieuwe server en werkstations 

 vernieuwing telefonie 

 vernieuwing zusteroproep 

 verbetering internetverbinding 

 voorbereidend overleg en studie m.b.t. digitale TV 

 digitale keukenbriefjes 

 nieuwe netwerkprinter (contract met Kyocera) 

 vernieuwing website 
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4. Financieel beleid 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 Gansheide 

 aanbesteding afwerking 

 aanbesteding technieken  

 aanbesteding buitenaanleg 

andere actiepunten 

 persoonsvolgende financiering (perspectief 2020) 

 intervisie via de lerende netwerken 

 visieontwikkeling 

 voorlopige regeling rond woon- en leefkosten 

 nieuwe tarifering arbeidsgeneeskundige dienst 

 bijzondere begrotingsuitgaven voor 2017 

 project Gansheide 

 badkamer leefgroep 1 (via nieuwe VIPA-regeling?) 

 verwarming sporthal 

 standaardvoorzieningen op slaapkamers 

o afspraken (ontwerpfase) 

o gefaseerde uitwerking, afstemming op begroting 

 

5. Personeelsbeleid 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 extra aandacht voor loopbaanplanning en jobrotatie  

andere actiepunten 

 optimaliseren van het personeelskader binnen de Sociale Maribel 

 voorbereidingen omtrent 7 personeelsleden die op (brug)pensioen (SWT) gaan in 2017 

 nieuwe regeling arbeidsgeneeskundig onderzoek 

 actiepunten syndicale delegatie 

 bespreking Sociale Maribel: wijziging van functie van tewerkstelling 

 bespreking eenmalige middelen Sociale Maribel 
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6. Kwaliteitsbeleid 
 

 resultaten van externe audit zorginspectie 23/05/2016 

 geen tekorten 

 aandachtspunten 

o cliënten zelf hun individuele dienstverlengingsovereenkomst laten 

ondertekenen indien zij hiertoe in staat zijn 

o aandacht voor registratie van afzondering bij iedere ruimte die gesloten 

wordt 

 aanpassing procedure zelfevaluatie aan aanbevelingen zorginspectie 

 ontwikkeling van procedure slikproblemen in kader van verantwoorde risico’s 

 

7. VTO-beleid 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 stages in Ganspoel door 3 medewerkers 

thema’s interne vormingen 

 wegwijs in het kwaliteitshandboek 

 palliatieve zorgen 

 transitie naar persoonsvolgende financiering 

 dwang of routine? 

 SMOG 

 verpleegkundige handelingen 

 EHBO 

 ergonomie medewerkers 

 verhaaldozen en kadans 

 daginvulling anders bekeken 

 vergadertechnieken 

 valpreventie 

 seksualiteit 
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thema’s externe vormingen 

 verpleegkundige eerstelijnszorg  

 persoonsvolgende financiering 

 wondverzorging 

 pastoraal 

 omgaan met extreme gedragsproblemen 

 leidinggeven 

 aansprakelijkheid en beroepsgeheim 

 orbis 

 groene zorg (zorgboerderijen) 

 alternatieve loonfinanciering 

 belevingstheater 

 voedselverlies 

 communicatie als organisatie 

 communicatie in teams 

 communicatiehulpmiddelen voor cliënten 

 emotionele ontwikkeling 

 

8. Preventiebeleid 
 

 actualisatie verzuimbeleid 

 actualisatie procedure psychosociale belasting op het werk 

 maatregelen in kader van inbraakpreventie 

 ontwikkelen van een infectiebeleid 

 aanpassingen intern noodplan naar aanleiding van nieuwe wetgeving 

 

 

9. Regelgevende overheid 
 

 opvolgen van de ontwikkelingen binnen perspectief 2020: voorbereiding op de 

persoonsvolgende financiering 

 opvolgen van de ontwikkelingen binnen de zorgregie en de afstemming hiervan op ons 

opnamebeleid 
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10. Gebouwen, installaties en terreinen 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 bouwproject Gansheide 

 opvolging bouwwerkzaamheden 

andere actiepunten 

 LED-verlichting: gefaseerde uitvoering 

 aanpassingen lift conform de huidige wetgeving 

 renovaties 

 vernieuwing vloer bovenverdieping aanleunwoningen 

 renovatie keukens aanleunwoningen 

 nieuwe keuken leefgroep 1 

 aankoop voertuigen 

 minibus 

 personenwagen 

 

11. Externe contacten  

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 overleg met Ganspoel kaderend binnen het samenwerkingsakkoord 

 overleg met het stadsbestuur i.v.m. omgevingsaanleg rond Gansheide 

andere actiepunten 

 deelname aan 

 het ROG 

 het Platform voor voorzieningen 

 het Vlaams Welzijnsverbond, coördinatiecomité 

 contacten onderhouden met sportploegen en verenigingen in het kader van het 

verhuren van de sportzaal en de bezoekzaal (door secretariaatsmedewerker) 

 opvolging van diverse sponsorprojecten 
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12. Inspraak van cliënten  
 

 Cliëntenraad 

 wijziging terminologie: gebruikersraad wordt cliëntenraad 

 goedkeuring: 

o procedure khb 4.7.4 verantwoorde risico’s 

o charter collectieve rechten en plichten 

o protocol van verblijf, behandeling of begeleiding 

o procedure khb 4.6.1 intake 

 organisatie verkiezingen 

 infoavonden in Monsheide voor vertegenwoordigers betreffende  

 FAM, PVF en beheer van gelden 

 het globaal beschermingsstatuut 

 afname tevredenheidsmeting bij cliënten 

 betrekken van cliënten bij enkele verbeterprojecten 

 opstart babbelbox in dagactiviteit als methodiek om cliënten mondiger te maken en 

inspraak te geven 
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De diensten bestaan uit: 

 het wonen 

 

 de dagactiviteit 

 

 de nachtdienst 

 

 de medische dienst 

 

 de pedagogische dienst 

 

 de sociale dienst 

 

 de socio-culturele dienst 

 

 de pastorale dienst 

 

 de logistieke dienst 

 

 het secretariaat 

 

 de dienst ICT 

 

 de preventiedienst 

 

 de vrijwilligerswerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. De diensten, bijzonderheden van 2016 
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1. Jaaroverzicht van de activiteiten per maand:    
 
 

januari 

 

 startactiviteit van de Kring 

 breien in de dagactiviteit voor project van Samana Peer 

 onderzoek door KVG betreffende vrijetijdsactiviteiten voor cliënten van leefgroep 3 

 voorstelling sculptuur trappenhal aan cliënten 

 deelname carnavalszitting Bree 

 aankoop lichttherapiebril voor medewerkers nachtdienst 

 

februari 

 

 wekelijkse samenaankoop verse producten door leefgroepen 

 aankoop verzwaard schootdeken om rust te brengen bij cliënten  

 viering van Aswoensdag op 10 februari met lancering van de vastenactie ten voordele 

van Broederlijk Delen 

 in de Kastanje wafels bakken voor de vastenactie 

 carnavalbal 

 deelname Valentijnsfuif in de Ark Hechtel (organisatie Sint-Elisabeth) 

 stop zelf koken op dinsdag in leefgroep 4 

 een aantal cliënten van leefgroep 3 leren zelfstandig naar Peer te wandelen 

 kegeltornooi Monsheide versus Sint-Elisabeth 

 toneelkamp Molenbeersel van 22 februari tot 25 februari 

 viering 60ste verjaardag cliënt appartement 

 deelname Bal Special Genk (organisatie Intesa) 

 personeelsactiviteit: katapultschieten 
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maart 

 

 vastenactiedag: gezamenlijke maaltijd + voorstelling linedance met actieve deelname 

 wandeling ten voordele van Broederlijk Delen  

 sport- en activiteitenweek van 21 maart tot 25 maart in Home Fabiola  

 witte donderdagviering 24 maart en paasfeest 

 kruisweg op 25 maart 

 deelname aan interactieve markt “Mish Mash” in Diepenbeek 

 Griekse avond in Monsheide met voorstelling foto’s vakantieactiviteiten en traktatie 

vakantievrijwilligers 

 

april 

 

 evaluatie en uitwerking van leefgroepregels 

 zes toneelvoorstellingen door eigen toneelgroep en met zangkoor Sint-Elisabeth in 

Den Tichel Wijchmaal en in ‘t Poorthuis Peer 

 deelname cliënten aan “Een dag op maat”: 

 verschillende workshops  

 verteltheater in Dommelhof 

 deelname Motorrun Peer (organisatie vliegbasis) 

 

mei 

 

 1-meiviering op Maarlo 

 voorzien van visuele hulpmiddelen  

 deelname Funathlon 

 opstart externe job voor cliënt in Standaard Boekhandel 

 aandacht voor bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker, baarmoederhalskanker 

en borstkanker 

 reorganisatie medisch-pedagogisch overleg en dienstoverleg medische dienst met 

aanwezigheid arts 

 viering 60ste verjaardag cliënt appartement 

 vrijwilligerswerk cliënten appartement op volleybaltornooi in Hechtel 

 nieuwe vloer bovenverdieping aanleunwoningen 
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juni 

 

 netbalfeest: kampioen 5de klasse, promotie naar 4de klasse 

 overlijden cliënt uit leefgroep 1 

 bezinningsdag Scherpenheuvel, georganiseerd door Vicariaat diaconie bisdom 

Hasselt samen met andere voorzieningen 

 traktatie van de dagactiviteit voor de cliënten: een knuffelboerderij met een ijsje 

achteraf 

 hoteldag met huldiging van één cliënt die 40 jaar in Monsheide verblijft en twee 

cliënten die 10 jaar in Monsheide verblijven 

 deelname KVG-zomerfeest 

 start samenwerking met externe logopedist 

 viering 60ste verjaardag cliënt leefgroep 2 

 viering 40ste verjaardag cliënt appartement 

 deelname Zoo-dag (sponsoring serviceclub 51) 

 opstart babbelbox met aandacht voor inoefenen van sociale vaardigheden, opkomen 

voor eigen mening,…  

 vakantie appartement ‘Dierenbos Vinkel’ in Nederland van 6 juni tot 10 juni 

 renovatie keuken aanleunwoningen 

 

juli 

 

 vakantie inclusief wonen: Oostende 

 viering 60ste verjaardag cliënt leefgroep 3 

 leefgroepoverschrijdende vakantie ‘Hoeve Genemeer’ te Beverlo van 4 juli tot 8 juli 

 leefgroepoverschrijdende vakantie Friesland van 8 juli tot 15 juli 

 bezoek cliënten aan Pannenbakkershof Gerdingen 

 bezoek cliënten aan kinderopvang Gerdingen 
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augustus 

 

 vakantie inclusief wonen: Nieuwpoort 

 opname nieuwe cliënt in leefgroep 3 

 leefgroepoverschrijdende vakantie De Dielis van 1 augustus tot 5 augustus  

 viering 60ste verjaardag cliënt leefgroep 4 

 deelname Buitenbeenpop Leopoldsburg 

 

september 

 

 nieuwe medewerker “Zorgende handen” in inclusief wonen 

 opstart nieuwe begeleide job vanuit de dagactiviteit in de  “Breugelhoeve” 

 deelname burenkijkdag op vliegbasis Kleine-Brogel 

 deelname noenefeest (organisatie Sint-Oda) 

 twee cliënten starten bij de theateracademie (Pasform) 

 verhuis van één cliënt van de aanleunwoning naar leefgroep 1 

 verhuis van twee cliënten van bosrank naar wingerd 

 verhuis van twee cliënten van leefgroep 3 naar aanleunwoningen 

 ingebruikname van nieuw oproepsysteem voor cliënten 

 2-daagse met mobilhome in Nederweert 

 2-daagse Rondmeer Heythuysen 

 bezoek cliënten aan brandweer Bree 

 pannenkoekenrit Panhof Peer 

 deelname Griffelrock sportpaleis Antwerpen 

 deelname viering geleide honden Tongeren (dopjesactie) 
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oktober 

 

 drie leerlingen van Mater Dei nemen deel aan de dagactiviteit in het kader van 

werkplekleren 

 opname nieuwe cliënt in leefgroep 1 

 aankoop motomed (beweging) 

 deelname Meeuwen kermis 

 Halloween in Monsheide 

 stage van drie medewerkers in Ganspoel als voorbereiding op de werking in 

Gansheide 

 afsluiting vakantie-activiteiten met foto’s en etentje in thema China 

 drie dagen uitbating pop-up café Vielobox Peer door cliënten 

 

november 

 

 herdenkingsviering 

 start advent met oproep om bewaarbare voedingsmiddelen in te zamelen ten 

voordele van de Sint-Vincentiusvereniging 

 installatie nieuwe keuken leefgroep 1 

 aankoop nieuwe tillift leefgroep 1 

 noodopvang cliënt in aanleunwoningen 

 

december 

 

 kennismaking met oogkliniek UZ Antwerpen door verpleegkundige 

 viering 70ste verjaardag cliënt aanleunwoningen 

 inschakeling cliënten bij bediening tijdens feestelijkheden in Monsheide 

 deelname viering 35 jaar Saviph Peer 

 kerstfeest in Monsheide voor cliënten en medewerkers 

 

 


