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In ieder mens zitten veel warme kleuren, 

talenten, krachten, positiviteit. 

Het is maar wie dat alles in je opmerkt 

en je met inzicht aarzelend begeleidt. 

 

In ieder mens liggen veel vakjes open 

die wachten op ontdekking en op groei. 

Het is maar wie het aarzelend even aanraakt 

en aanzet in een lieve, nieuwe bloei. 

 

Om ‘t allerbeste uit jezelf te halen is er één ding dat alles overwint, 

geloven in jezelf en …. in de ánder, 

waardoor je elke dag opnieuw begint. 

Ad van der Meijden 
Van mens tot mens 

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. Vergunning (als zorgaanbieder) door het VAPH 
 

 binnen PVF (persoonsvolgende financiering) 
Personen met een PVB (persoonsvolgende budget) kunnen in Home Monsheide 
terecht voor de volgende vormen van ondersteuning: 
 
 collectief 

o woonondersteuning 

 domeinwonen 

 inclusief wonen 

o dagondersteuning 

 

 individueel (ambulant of mobiel) 

o globale individuele ondersteuning 

o psychosociale begeleiding 

o praktische hulp 

o oproepbare permanentie 

o opvang 

 

 opvang in noodsituaties 

 

 niet-planbare ondersteuning / respijtzorg 

 

 

A. Identificatie 
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 binnen RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) 
Dit is bedoeld voor personen die niet beschikken over een PVB, maar wel een 
vermoeden van handicap hebben. In 2017 had Home Monsheide op jaarbasis een 
erkenning van  30,31 punten. Het betreft de volgende vormen van ondersteuning:  
 
 collectief 

o woonondersteuning 

 domeinwonen 

 inclusief wonen 

o dagondersteuning 

 

 individueel (ambulant of mobiel) 

o globale individuele ondersteuning 

o psychosociale begeleiding 

o praktische hulp 

o oproepbare permanentie 
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2. Structuur 

Raad van Bestuur voorzitter 
secretaris 
ondervoorzitter 
leden 
 
 
waarnemer cliëntenraad 
afgevaardigd bestuurder 
 

Raf Van Helden 
Carla Wouters 
Mathieu Meurs 
Paul Meuleman 
Rik Geerits 
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 
Suzy Paesen 
Marie-Louisa De Backer 
 

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 vergunde zorgaanbieder voor personen met een verstandelijke 
en/of meervoudige beperking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De optimale kwaliteit van leven van de cliënt vervullen we door:  
 

- een daginvulling aan te bieden die kansen geeft tot een persoonlijke ontplooiing 
en waarbij we rekening houden met wat de cliënt aankan;  

- aandacht te hebben voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid; 
- evenwaardig en respectvol met hem om te gaan; 
- mogelijkheden te bieden tot participatie aan de samenleving en tot volwaardig 

burgerschap; 
- keuzevrijheid te bieden waardoor hij zelf mee richting geeft aan zijn leven; 
- ouders en familieleden als volwaardige partners te betrekken in de werking en 

aandacht te hebben voor zijn ruimer sociaal netwerk; 
- een materieel goed uitgeruste omgeving; 
- aandacht te hebben voor de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie in zijn 

leven. 
 
 
Dit alles gebeurt vanuit een christelijke levensbeschouwing in een cultuur van ontmoeting, 
verbondenheid, solidariteit en respect voor elkaar.   
 
Wij staan open voor iedereen die beroep op ons doet; dit voor zover de integriteit van de 
medecliënten en de werking van de organisatie niet in het gedrang komen. 
 
Bewust van onze kleinschaligheid nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op 
in samenspraak met andere instanties. Samen met hen trachten we aan de noden van elke 
zorgvrager tegemoet te komen. 

 

In Home Monsheide gaan we actief op zoek naar de juiste maat van 

zorg en ondersteuning, in een warme en geborgen sfeer, om tot een 

optimale kwaliteit van leven te komen en dit in elke fase van het leven.
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1. Organigram 

 

 

raad van bestuur 
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2. Cliënten 

 

1.1. Bezetting 
 

PVF aantal cliënten 56 

 dagen woonondersteuning (incl. noodsituatie) 17.967,0 

 dagen dagondersteuning (incl. noodsituatie) 18.082,5 

 percentage aanwezigheidsgraad 
woonondersteuning 

91,58% 

RTH aantal cliënten 5 

 dagen woonondersteuning 2 

 dagen dagondersteuning 202 

 mobiele begeleiding 92 

dagondersteuning zonder 
subsidiëring 

aantal cliënten 1 

opvang in noodsituaties aantal cliënten 2 

 

1.2. Wijzigingen 
 

overlijdens 1 

opnames 6 

vertrek 1 

interne verhuis 3 

 

1.3. Leeftijd (aantal cliënten per leeftijdsgroep) 
 

 
 

 

gemiddelde leeftijd: 57,07 jaar 
 
 

0

5

10

15

20

25jonger dan 30 6 

30-34 1 

35-39 3 

40-44 2 
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65-69 7 

70-74 2 

75-79 3 

ouder dan 80 2 
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1.4. Aanmeldingen 
 

RTH 8 

noodsituatie 3 

PVC 7 

collectieve bemiddeling coördinatiepunt Limburg 1 

 
 

3. Medewerkers 
 

3.1 Aanwervingen 
 
vervangingscontracten, contracten van bepaalde duur 59 

contracten van onbepaalde duur 17 

 
3.2 Titularissen 2017 (voltijdse equivalenten) 
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totaal 

directeur 1,000     1,000 

administratief personeel 2,8792     2,8792 

logistiek personeel 5,0290 0,6129  0,1132 0,3325 6,0876 

arts 0,2500     0,2500 

orthopedagoog 0,75     0,75 

paramedici 5,0654 0,6120  0,0444  5,7218 

opvoedend personeel 25,6880 0,7797 1,000   27,4677 

hoofdopvoeders 4,4964     4,4964 

opvoeder-groepschef 1,1197     1,1197 

totaal 46,2777 2,0047 1,000 0,1575 0,3325 49,7724 
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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) 
 

 

          
 

3.6 Verhouding voltijdse/deeltijdse werknemers 
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3.7 Sollicitanten 
 

 
 
 

3.8 Evolutie verzuimkenmerken 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

2017 

ziekteverzuim < 1 
jaar 

6,12 6,44 5,92 9,37 6,22 5,29 3,55 5,55 
 

5,44 
 

5,44 

% binnen 
gewaarborgd loon 

3,49 3,1 2,91 4,18 3,56 3,54 2,42 2,69 
 

3,03 
 

2,56 

 

 
 

Binnen het gewaarborgd loon was het sectoraal gemiddelde van het ziekteverzuim 3,17%. 
 
 

83% 

12% 
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ziekteverzuim < 1 jaar % binnen gewaarborgd loon

wonen + nacht 199 
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dagactiviteit 30 

logistieke dienst 5 

andere diensten 5 

Totaal 241 



 

 

Jaarverslag 2017 

  
 

14 

3.9 Overige cijfers
 

werknemers in 2017 96 

thematisch verlof 6 

tijdskrediet 1 

landingsbaan 6 

in SWT 8 

 

    

 
3.10 Syndicale delegatie 

 

effectieven Madeleine Cuypers 
Lut Houben 
Ella Buschgens 

plaatsvervangers Krista Lauwers 
Ruddi Claes 

 
 
3.11 Externe medewerkers / inschakeling reguliere diensten 

 
 kinesitherapie  
 thuisverpleging 
 pedicure 
 logopedie 
 ambulante dienst blindenzorg (Vlaams Oogpunt) 
 kapper aan huis 
 ICT-ondersteuning netwerkbeheer 
 onderhoud verwarmingsinstallatie 
 onderhoud telefonie 
 onderhoud liften 
 grafisch vormgeving  

werknem
ers; 96 

them 
verl; 6 

tkr; 1 
landing; 6 

SWT; 8 
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3.12 Vrijwilligers 
 

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.  

 

 

 
 

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

 
 

onderwijsinstelling studierichting aantal 

UC Leuven-Limburg bachelor orthopedagogie 3 

Hogeschool PXL bachelor ergotherapie 2 

VSPW graduaat orthopedagogie 2 

VSPW  jeugd- en gehandicaptenzorg 3 

Mater dei Overpelt jeugd- en gehandicaptenzorg 1 

Mater dei Overpelt leefgroepwerking 1 

GO! Atheneum Overpelt jeugd- en gehandicaptenzorg 1 

Pius X college Tessenderlo sociale en technische wetenschappen 1 

totaal  14 
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1. Globaal beleidsplan en verbeterprojecten 
 

1.1 Het globaal beleidsplan 2015-2018 

 
doelstelling 
 

2
0

1
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2
0

1
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2
0

1
7

 

2
0

1
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1. voorbereiding Persoonsvolgende financiering 
    

    1.1 vernieuwd afrekeningsdossier 
 

x x 
 

    1.2 woon- en leefkosten 
 

x x x 

    1.3 aanpassing IDO, protocol en charter 
 

x x x 

    1.4 zorggebonden personeelspunten, opvolging en aanvraag tot       
verhoging  

x x x 

    1.5 personeelsbeleid/inzet i.f.v. 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 
    

           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 

3. integratie van het handelingsplan binnen de praktijk x 
   

4. project gansheide 
    

    4.1 bouwproject x x x 
 

    4.2 opleiding personeel x x x 
 

    4.3 opstart: waar eerste cliënten opvangen?  x x  

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

x 
 

6. evenwichtige groepssamenstelling van cliënten creëren  
   

x 

7. beschikbaarheid van de eigen medische dienst organiseren x 
   

8. uitwerken van een agressiebeleid 
 

x x x 

9. aandacht voor de huiselijke sfeer binnen de leefgroepen n.a.v.  
organisatorische veranderingen    

x 

10. reorganisatie logistieke dienst: inzet onderhoud en keuken in kader 
van PVF, gansheide en interne werking Monsheide 

x x x x 

C. Algemeen beleid, bijzonderheden van 2017 
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1.2 Verbeterprojecten 2017 

Aan volgende projecten werd in 2017 gewerkt: 

 ontwikkelen van een vernieuwd medicatiebeleid naar aanleiding van samenwerking 
met een andere apotheker 

 verantwoord risico: ontwikkelen van een procedure rond slikproblemen 
 uitwerken inbraakpreventie 
 vereenvoudigen van de raadpleging van documenten van het kwaliteitshandboek 
 ontwikkelen activiteit: verhaaldozen 
 ontwikkelen activiteit: belevingstheater 
 ontwikkelen activiteit: kadans 
 daginvulling anders bekeken: reorganisatie van dagactiviteit 
 optimaliseren van de ergonomie van het washuis 
 invoeren van een nieuw oproepsysteem voor cliënten 
 uitwerken van een vormingspakket seksualiteit voor de cliënten 
 optimaliseren van de tuininrichting ten behoeve van de cliënten 
 implementatie van de Vlaamse Gebarentaal 
 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: klachten 
 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: beoordelen van het kwaliteitsbeleid 
 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: grensoverschrijdend gedrag  
 actualisatie van de visietekst seksualiteit 
 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: toetsen van tevredenheid 
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2. Zorginhoudelijk beleid 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 vormgeven van enkele concrete documenten binnen het agressiebeleid samen met de 

werkgroep agressie: 

 nazorg na een ingrijpende gebeurtenis op het werk 

 toetsingskader grensoverschrijdend gedrag 

 visie op probleemgedrag en agressie 

andere actiepunten 

 onder de aandacht brengen van seksualiteit, lichamelijkheid en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van cliënten door: 

 actualisatie visietekst seksualiteit 

 vormgeven vormingspakket seksualiteit voor cliënten 

 aanstellen van een referentiepersoon seksualiteit in Home Monsheide 

 bespreken van de beeldvorming van seksualiteit en lichamelijkheid bij cliënten op 

de teamvergaderingen 

 ontwikkeling van een toetsingskader seksueel grensoverschrijdend gedrag 

(vlaggensysteem SENSOA) 

 deelname van begeleiders aan vormingsinitiatieven met thema seksualiteit 

 actualiseren van het cliëntdossier naar aanleiding van PVF 

 bieden van therapie aan cliënten die hier nood aan hebben door intern creatief 

therapeut 

 

3. Organisatorisch beleid 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 voorbereiding op de persoonsvolgende financiering 

 opvolgen wetgeving, informatieven en studiedagen 

 informeren van medewerkers 

 informeren van vertegenwoordigers van cliënten 

 aanpassen terminologie 

 uitwerken van een lijst met standaardvoorzieningen op slaapkamers 

 berekeningen: 

o personeelskader 

o zorggebonden personeelspunten 

o organisatiegebonden personeelspunten 
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o zorggebonden werkingsmiddelen 

o organisatiegebonden werkingsmiddelen 

o uitwerken begrotingsmethode 

o uitwerken buffer voor in- en uitstroom 

 uitwerken woonvergoeding en leefkosten: 

o besproken op cliëntenraad en toegelicht tijdens infosessie voor 

vertegenwoordigers van cliënten 

o afgesproken startdatum: 1/1/19 

andere actiepunten 

 reorganiseren administratieve dienst: 

 pensionering 1 medewerker 

 aanwerving 1 nieuwe medewerker 

 herverdeling van taken 

 opstart gansheide: 

 teamsamenstelling, aanwerving personeel 

 organisatie ondersteunende diensten 

 reorganisatie nachtdienst 

 opnames van cliënten 

 afstemming met Centrum Ganspoel 

 officiële opening en opendeurdag in oktober 

 administratie: 

 afrekening FAM 2015 en 2016 

 verbetering van internet en WIFI 

 voorbereiding MijnOrbisCliënten: aanpassingen server 

 aanstellen communicatieverantwoordelijke binnen de organisatie 

 stopzetten verhuur sporthal aan externen 

 

 

 

 

 

 

4. Financieel beleid 
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in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 gansheide 

 voorlopige oplevering 

andere actiepunten 

 persoonsvolgende financiering  

 visieontwikkeling 

 voorafgaande berekeningen m.b.t. het afrekeningsdossier 2017 

 samenwerking met bedrijfsrevisor in de toekomst? 

 bijzondere begrotingsuitgaven voor 2018 

 begroting afwerking gansheide 

 renovatie leefgroep 1 (via nieuwe VIPA-regeling?) 

 verwarming sporthal (studie) 

 standaardvoorzieningen op slaapkamers 

o gefaseerde uitwerking 

o afstemming op begroting 

 

5. Personeelsbeleid 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 extra aandacht voor loopbaanplanning en jobrotatie (o.a. opstart gansheide) 

andere actiepunten 

 uitwerking re-integratiebeleid langdurig zieke werknemers 

 nieuw: bieden van mogelijkheid tot griepvaccin via Idewe 

 aanpassing maatregelen in het kader van zwangerschapsbescherming 

 omgaan met stress en preventie burn-out 

 zoeken naar oplossingen voor de toenemende werkdruk 

 kenbaar maken van dienstroosters via intranet 

 personeelsvergaderingen i.v.m. de resultaten van de tevredenheidsmeting 

 8 personeelsleden die op (brug)pensioen (SWT) gingen in 2017: 

 voorzien van passend afscheid 

 aanwerving nieuwe medewerkers 

 herschikkingen binnen de betreffende teams 

 actiepunten syndicale delegatie 

 bespreking Sociale Maribel: wijziging van functie van tewerkstelling 

 bespreking eenmalige middelen Sociale Maribel 
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6. Kwaliteitsbeleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 opmaken van een individuele dienstverleningsovereenkomst in kader van de 

persoonsvolgende financiering 

andere actiepunten 

 resultaten van externe audit zorginspectie 29/05/2017 

 geen tekorten 

 11 aandachtspunten: 

o systematisch evalueren van visieteksten per thema 
o duidelijker kenbaar maken van visieteksten aan stagiairs, interims en nieuwe 

medewerkers door leidinggevenden 
o omschrijven van definitie en afwegingskader grensoverschrijdend gedrag  
o toevoegen van afwegingskader voor melding grensoverschrijdend gedrag aan 

VAPH  
o jaarlijks evalueren van  registraties grensoverschrijdend gedrag op 

organisatieniveau 
o actualiseren van visietekst seksualiteit 
o aandacht voor ruimere omschrijving van beeldvorming cliënt op vlak van 

seksualiteit en lichamelijkheid  
o organiseren van vorming omtrent seksualiteit of grensoverschrijdend gedrag 

op meer regelmatige basis 
o noteren van versie en datum bij actualisatie visietekst 
o toevoegen van de methodiek ‘signaleringsplannen’ aan de procedure 

grensoverschrijdend gedrag 
o voorzien van voldoende vormingsmateriaal omtrent seksualiteit voor cliënten 

 actualisatie van de middelenlijst 
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7. VTO-beleid 

thema’s interne vormingen 

 transitie naar persoonsvolgende financiering 

 SMOG 

 verpleegkundige handelingen 

 reanimatie 

 driehoekskunde: de driehoek cliënt – begeleider – ouder  

 seksualiteit 

 noodplan 

 Vlaamse Gebarentaal 

 individuele dienstverleningsovereenkomst 

 vernieuwd cliëntendossier 

 preventie burn-out 

 

thema’s externe vormingen 

 persoonsvolgende financiering 

 sociale wetgeving 

 wondverzorging 

 omgaan met probleemgedrag en afzonderings-en beveiligingstechnieken 

 klantvriendelijk onthaal 

 verftechnieken (logistieke dienst) 

 vermaatschappelijking van de zorg 

 zelfzorg voor medewerkers 

 leidinggeven 

 een kijk op handicap voor logistiek medewerkers 

 dagbesteding op maat 

 pastoraal 

 vrijwilligersmanagement 

 autisme 

 gegevensdeling in de zorg 

 levensmiddelenhygiëne 

 lichamelijk handelen in de zorg 

 teamwerking 

 psychofarmaca 

 Orbis bewoners 

 communicatiebeleid 
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 burn-out 

 Vlaamse gebarentaal 

 seksualiteit 

 multiple sclerose 

 visuele beperkingen 

 vaccinatie 

 emotionele ontwikkeling en hechting 

 

8. Preventiebeleid 
 

 actualisatie verzuimbeleid 

 actualisatie procedure psychosociale belasting op het werk 

 maatregelen in kader van inbraakpreventie 

 aanpassingen intern noodplan naar aanleiding van nieuwe wetgeving 

 

9. Communicatiebeleid 

 

 lancering nieuwe website www.monsheide.be 

 lancering nieuw format Monsheidenieuws 

 lancering facebookpagina Monsheide 

 samenwerking met grafisch ontwerper 

 uitwerking huisstijl 

 

10. Regelgevende overheid 
 

 opvolgen van de ontwikkelingen binnen persoonsvolgende financiering 

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

opnamebeleid 

 

 

 

 

 

http://www.monsheide.be/
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11. Gebouwen, installaties en terreinen 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 bouwproject gansheide 

 voltooiing bouwwerkzaamheden 

 omgevingsaanleg 

 aanpassing oversteekplaats 

 ingebruikname 

andere actiepunten 

 LED-verlichting: gefaseerde uitvoering 

 aanleg moestuin i.s.m. Landelijke Gilde Peer 

 ingebruikname elektrische duo-scooter (schenking aan Home Monsheide) 

 aanschaf grasmachine (zitmaaier) 

 

12. Externe contacten  

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 overleg met Centrum 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 

 Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 

 contacten onderhouden met verenigingen in het kader van het verhuren van de 

bezoekzaal (door secretariaatsmedewerker) 

 opvolging van diverse sponsorprojecten 
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13. Inspraak van cliënten  
 

 cliëntenraad 

 transitie naar PVF: goedkeuring nieuwe IDO en bijlagen 

 advisering betreffende opdrachtverklaring 

 goedkeuring procedure kwaliteitshandboek: klachten 

 infomomenten in Monsheide voor vertegenwoordigers betreffende de inzet van de 

toegekende zorggebonden punten 

 betrekken van cliënten op cliëntbespreking via aangepaste gespreksmethodiek 

 deelname van cliënten appartement aan werkgroep tuin 
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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 



 

 

Jaarverslag 2017 

  
 

27 

1. Jaaroverzicht van de activiteiten per maand:    
 
 

januari 

 

 nieuwjaarshappening: ontbijt 

 deelname nieuwjaarsfeest KVG Peer 

 startactiviteit van de Kring 

 organisatie van continue aanwezigheid begeleiding leefgroep 4 voor cliënten die niet 

meer naar dagactiviteit gaan 

 opstart nieuwe werking: ‘daginvulling op maat’ 

 uitbreiding activiteitenaanbod: verhaaldozen, kadans, belevingstheater, 

verwensalon, koken & bakken, paardrijden 

 inzet garçonclub eigen cliënten bij feesten  

 nieuwe job voor cliënt appartement: ondersteuning bij activiteit ‘verwensalon’ 

 start samenwerking met het Huisartsenhuys 

 start samenwerking met apotheek ‘In het Zwaard’ 

 noodopvang cliënt in leefgroep 3 

 structurele ondersteuning van begeleiding dagactiviteit in de leefgroepen tijdens het 

middagmaal 

 

februari 

 

 organisatie van kegeltornooi in samenwerking met BC Sint Elisabeth Wijchmaal 

 deelname Valentijntjesfuif Hechtel (organisatie BC Sint Elisabeth Wijchmaal) 

 deelname carnavalszitting Optima Bree  

 opstart nieuwe cliënt mobiele begeleiding RTH 

 aanstelling verantwoordelijke voor centrale aankoop indikkingsmiddelen en  

broodvervangende maaltijden 
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maart 

 

 viering van Aswoensdag op 1 maart met lancering van de vastenactie ten voordele 

van Broederlijk Delen 

 organisatie carnavalbal Monsheide 

 lezing ‘autisme’ voor vrijwilligers 

 deelname sport- en activiteitenweek van 27 maart tot 30 maart in Home Fabiola  

 vastenactiedag: verwenvoormiddag + koffiestop  

 wandeling ten voordele van Broederlijk Delen  

 deelname Bal Special Genk (organisatie Intesa) 

 personeelsactiviteit C-Mine 

 deelname fuif Meeuwen (organisatie Saviph) 

 uitstap naar Kaasboerin 

 verhuis cliënt van leefgroep 3 naar leefgroep 1  

 

 

april 

 

 opstart gansheide met twee cliënten en twee begeleiders 

 samenwerking rond mobiliteit voor cliënten met een visuele beperking met Centrum 

Ganspoel 

 voorzien van visuele hulpmiddelen voor cliënten gansheide 

 wittedonderdagviering 13 april en paasfeest 

 kruisweg op 14 april 

 deelname Motorrun (organisatie luchtmachtbasis Kleine Brogel) 

 opdienen garçonclub tijdens paasfeest 

 opdienen garçonclub tijdens afscheidsfeest 4 gepensioneerden 

 sport- en activiteitenweek van 10 april tot 14 april in Home Fabiola 

 

mei 

 

 1-meiviering op Maarlo 

 medewerking aan tentoonstelling Samana 
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 deelname cliënten aan netbalfeest 

 hulp op Beach-Volleytornooi voor scholen in Eksel door 2 cliënten appartement 

 verhuis cliënt van aanleunwoningen naar leefgroep 3 

 verhuis cliënt van leefgroep 2 naar gansheide 

 vakantie 2 cliënten inclusief wonen: Nieuwpoort 

 

juni 

 

 organisatie feest voor de vrijwilligers 

 daguitstap dagactiviteit: bezoek aan Beringen-Mijn 

 opstart semi-industrieel werk voor folderbedeling Morren 

 voorstelling Monsheide en SMOG door 3 cliënten in 3e  leerjaar De Magneet Peer 

 hoteldag met huldigingen cliënten + animatie i.s.m. 3e  leerjaar De Magneet Peer 

 deelname Zoo-dag Mechelen (organisatie ’51 dde Dommel’) 

 deelname KVG zomerfeest 

 deelname Schakelfuif (organisatie De Schakel Balen) 

 vakantie 2 cliënten inclusief wonen: Zutendaal 

 

juli 

 

 opname nieuwe cliënt gansheide 

 samenwerking met Bisdom Hasselt: engagementsdag jongerenpastoraal 

 opening warme tuin in samenwerking met Landelijke Gilde Peer 

 opstart semi-industrieel werk voor Variphone Peer 

 leefgroepoverschrijdende vakantie Vielsalm van 7 juli tot 14 juli 

 viering 60e verjaardag cliënt leefgroep 2 

 viering 50e verjaardag cliënt leefgroep 4 

 vakantie 2 cliënten inclusief wonen: Mechelen 

  2 leefgroepoverschrijdende vakanties ‘Hoeve Genemeer’ Beverlo van 24 juli tot 28 

juli en van 28 juli tot 31 juli 
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augustus 

 

 organisatie activiteit voor cliënten bij visclub ‘het Peerder Goudvisje’ 

 organisatie activiteit voor cliënten bij kinderopvang Gerdingen 

 deelname cliënten aan ‘Buitenbeenpop’ 

 vakantie 2 cliënten inclusief wonen: Doorn 

 tweedaagse met mobilhome in Grote Brogel 

 

september 

 

 samenwerking tussen wandelgroep Monsheide en stad Peer in het project 

‘Mooimakers’ 

 opstart nieuwe cliënt mobiele begeleiding RTH 

 opstart tabletles voor cliënten appartement 

 deelname van cliënten aan culturele activiteiten CC Leopoldsburg (sponsoring) 

 deelname aan fakkeltocht 150 jaar Maria onder de toren 

 deelname Griffelrock sportpaleis Antwerpen 

 deelname Noenefeest (organisatie Sint-Oda Overpelt) 

 organisatie familiedrink opening gansheide 

 in kaart brengen van bereikbare hulp voor cliënten inclusief wonen 

 aankoop verschillende hulpmiddelen om zelfstandigheid voor cliënten inclusief 

wonen te behouden 

 tweemaal tweedaagse zorgboerderij Rondmeer in Heythuysen 

 tweemaal tweedaagse met mobilhome in Grote Brogel 
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oktober 

 

 personeelsuitstap ‘Sushi & Grill’ 

 officiële opening en opendeurdag gansheide met inbreng garçonclub 

 opdienen garçonclub bij opening jeugdlokalen De Reep Peer 

 afsluiting vakantie-activiteiten met Mexicaans etentje en presentatie foto’s 

 voorstelling Monsheide en SMOG door 3 cliënten in 3e  leerjaar ‘De Vuurvogel Bree’ 

 viering 50e verjaardag cliënt bosrank 

 viering 70e verjaardag cliënt inclusief wonen 

 deelname Meeuwen kermis 

 mogelijkheid voor digitale betalingen door leefgroepen 

 

november 

 

 start job voor cliënt in gemeentehuis Peer  

 herdenkingsviering 

 deelname cliënten aan wedstrijd paardrijden in Breugelhoeve 

 viering 60e verjaardag cliënt leefgroep 3 

 
 

december 

 

 leefgroepen mixen zelf warme maaltijden voor cliënten die dit nodig hebben 

 organisatie pop up markt & kerstconcert in Monsheide 

 overlijden cliënt leefgroep 2 

 opstart nieuwe cliënt RTH binnen dagactiviteit en gansheide 

 opdienen garçonclub Kerstfeest Samana Peer 

 kerstfeest in Monsheide voor cliënten en medewerkers 

 deelname aan Music For Live 

 

 


