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Kom, kijk door al je vensters  
 
Een mens is als een huis met vele vensters.  
Vensters met heel verschillende uitzichten.  
 
Een venster op nog winter.  
Kale takken. Takken die dor zullen blijven.  
 
Altijd weer kan het koud worden in ons.  
Een venster op de lente in opmaak.  
Tinten van groen. Bomen in bloei.  
Altijd kan het nieuw worden in ons.  
 
Een venster op de vijver.  
Een waterlelie klimt uit de modder naar de zon.  
Vissen morren niet over hun kleine waterplas.  
Altijd kunnen we vrede vinden in ons eigen innerlijk. 
 
Een venster op de hemel.  
De wolken komen en gaan. De lucht kleurt weer blauw.  
Altijd kan er nieuw uitzicht ontluiken in ons.  
 
Een venster op de wijdse velden.  
Een vergezicht. Een wereld zoveel groter dan de eigen tuin.  
Altijd kunnen anderen ons weer verrijken.  
 
Een venster op de catalpaboom.  
Boom van verdriet in de winter en pracht in de zomer.  
Boom met zon en maan tussen de takken.  
Altijd opnieuw is ons leven een tocht ‘van aankomen en weer weggaan’.  
 
Een mens heeft vele vensters.  
Vensters met verschillende uitzichten.  
Wie door alle vensters kijkt  
weet dat het leven niet eenvoudig is 
beseft dat de wereld eeuwig beweegt tussen wel en wee.  
Wie door alle vensters kijkt 
weet dat er altijd iets van hoop te zien is 
beseft dat er altijd een goede reden is om door te gaan.  
 
Kom, kijk door al je vensters. Zoek het uitzicht van de hoop. Vind het uitzicht van vertrouwen. 
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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 2018 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 

 

Om tegemoet te komen aan de erkenningsvoorwaarden van minimaal 35 punten, zal Home 

Monsheide vanaf 2019 als RTH-aanbieder administratief samenwerken met Tandem in 

Diepenbeek. Home Monsheide is dan penhouder voor Tandem. 

In 2019 is er tevens een uitbreidingsbeleid voor RTH voorzien. 
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2. Bestuur  

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 

directeur 

DV  
dagactiviteit 

begeleiders  

therapeuten 

DV  
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team 
begeleiders 

leefgroep- 

begeleiders 

 

leefgroep 1 

leefgroep 2 

leefgroep 3 

leefgroep 4 

bosrank 

wingerd 

appartement 

gansheide 

nachtdienst 

begeleiders 

DV 
 inclusief wonen 

mobiele begeleiding 

team 
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DV 
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DV 
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DV 
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administratief 
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communicatieverantw. 
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pastoraal medew. 

kwaliteitscoördinator 

stagecoördinator 

maatschappelijk 
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B. Structuur 
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2. Cliënten 

 

1.1. Bezetting 
 

PVF aantal cliënten 57 

 dagen woonondersteuning  17316,0 

 dagen dagondersteuning 17421,0 

RTH aantal cliënten 11 

 dagen woonondersteuning 4 

 dagen dagondersteuning 95,5 

 mobiele begeleiding 179 

dagondersteuning zonder 
subsidiëring 

aantal cliënten 1 

 

1.2. Wijzigingen 
 

overlijdens 4 

opnames 3 

interne verhuis 3 

 

1.3. Leeftijd (aantal cliënten per leeftijdsgroep) 
 

 

 
 

 
Gemiddelde leeftijd: 57,71 jaar 
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jonger dan 20 2 

20-24 3 

25-29 4 

30-34 1 
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60-64 16 

65-69 8 

70-74 3 

75-79 1 

ouder dan 80 3 
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1.4. Aanmeldingen 
 

PVB Woon- en dagondersteuning 8 

 Woonondersteuning 2 

 Maatschappelijke noodzaak 2 

RTH Woon en dagondersteuning 3 

 Dagondersteuning 5 

 Mobiele begeleiding 3 

 
 

3. Medewerkers 
 

3.1 Aanwervingen 
 

vervangingscontracten, contracten van bepaalde duur 60 

contracten van onbepaalde duur 9 

 
3.2 Titularissen 2018 (voltijdse equivalenten) 
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M
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e
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V
O
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totaal 

directeur 1,0000   1,0000 

administratief personeel 2,6773   2,6773 

logistiek personeel 4,7147 0,6540 0,3855 5,7542 

arts 0,1423   0,1423 

ortho-pedagoog 0,7752   0,7752 

paramedici 4,9342 0,7105 0,0526 5,6973 

opvoedend personeel 27,197 0,8711  28,0681 

hoofd-opvoeders 4,2773   4,2773 

opvoeder-groepschef 1,0000   1,0000 

totaal 46,718 2,2356 0,4381 49,3917 
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3.3 Leeftijd (aantal werknemers per leeftijdsgroep)

 

          
 

 
 

3.4 Verhouding mannelijke en vrouwelijke werknemers (uitgedrukt in aantal) 
 

 

          
 
 
3.5 Verhouding voltijdse/deeltijdse werknemers 
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vrouwen 74 

voltijds 10 
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3.6 Sollicitatiegesprekken 
 

 
 
 
3.7 Evolutie verzuimkenmerken 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

2017 2018 

ziekteverzuim < 1 
jaar 

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

5,44 
 

5,44 5.94 

% binnen 
gewaarborgd loon 

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

3,03 
 

2,56 2.18 

 

 
 

binnen het gewaarborgd loon was het sectoraal gemiddelde van het ziekteverzuim 3,16%. 
 

0
5

10
15
20
25
30

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ziekteverzuim < 1 jaar % binnen gewaarborgd loon

leefgroepbegeleider 26 

teambegeleider 15 

staf 4 

jobstudenten 6 

totaal 51 
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3.8 Overige cijfers 
 

werknemers in 2018 87 

thematisch verlof 5 

tijdskrediet 2 

landingsbaan 4 

in SWT 14 

 

  

           

 
3.9 Syndicale delegatie 
 

effectieven 
Madeleine Cuypers 
Lut Houben 
Ella Buschgens 

plaatsvervangers 
Krista Lauwers 
Ruddi Claes 

 
 

3.10 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 
 grafische vormgeving  

0

20

40

60

80

100
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3.11 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.  
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gastgezin 20 

begeleiding vakanties 6 

huisorkest 6 

warme tuin 4 

socio-cultureel 3 

logistiek 3 

dagactiviteiten 1 

ICT 1 

vervoer 1 

babbelbox 2 

pastoraal 1 

Totaal 48 
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3.12 Stagiairs en alternatieve tewerkstelling (per onderwijsinstelling en per studierichting) 
 
 

Onderwijsinstelling Studierichting Aantal 

UCLL Hasselt Bachelor orthopedagogie 3 

Hogeschool PXL Bachelor ergotherapie 5 

VSPW Qrios Hasselt Jeugd- en gehandicaptenzorg 2 

Mater Dei Pelt Jeugd- en gehandicaptenzorg 1 

Mater Dei Pelt Leefgroepwerking 3 

GO! Atheneum Overpelt VOX Jeugd- en gehandicaptenzorg 2 

Karel de Grote Hogeschool  Bachelor orthopedagogie 1 

DB Genk Sociale en technische wetenschappen 1 

Agnetendal Peer HW 1 

Totaal  19 
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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 PVF 
    

    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 2018 
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1.2 Verbeterprojecten 2018 

Aan volgende projecten werd in 2018 gewerkt: 

 ontwikkeling infectiebeleid 
 actualisatie doelstellingen dagactiviteit 
 vereenvoudiging van het raadplegen van documenten op lexicon 
 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: grensoverschrijdend gedrag en 

actualiseren van de visietekst seksualiteit en privacy 
 actualisatie medicatiebeleid 
 optimalisatie tuininrichting ten behoeve van de cliënten 
 implementatie Vlaamse Gebarentaal 
 toepassing vormingspakket seksualiteit voor cliënten  
 actualisatie arbeidsreglement 
 voorzien van gidslijnen op transferroute cliënten gansheide 
 ontwikkeling hitte- en winterplan 
 actualisatie procedure hulpmiddelen 
 herinrichting bezoekzaal 
 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: middelen 
 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: collectief overleg 
 nieuwbouw leefgroep 1 
 ontwikkeling visietekst vrijwilligers 

 

2. Zorginhoudelijk beleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 vormgeven van enkele concrete documenten binnen het agressiebeleid samen met de 

werkgroep agressie en ICOBA: 

 nazorg na een ingrijpende gebeurtenis op het werk 

 toetsingskader grensoverschrijdend gedrag 

 procedure vrijheidsbeperkende maatregelen met aandacht voor een HAVAB-

beleid 

 visie op probleemgedrag en agressie 

 vormgeven en introduceren van signaleringsplannen 

 aandacht voor de huiselijke sfeer binnen de verschillende leefgroepen 

 ontwikkeling van een visie op de eigen identiteit van de verschillende leefgroepen in het 

kader van het samenstellen van een evenwichtige groepssamenstelling van cliënten 

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag 2018 
 

  
 

20 

andere actiepunten 

 coaching in en vormgeven van een beleid met betrekking tot cliënten met een 

dubbeldiagnose in samenwerking met externe partner mobiele werking dubbeldiagnose 

Limburg 

 actualiseren van de visieteksten seksualiteit en privacy ten aanzien van cliënten in 

samenwerking met de werkgroep seksualiteit 

 actualiseren van de doelstellingen van de dagactiviteit 

 

3. Organisatorisch beleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 transitie naar de persoonsvolgende financiering 

 opvolgen wetgeving, informatieven en studiedagen 

 informeren van medewerkers 

 informeren van vertegenwoordigers van cliënten 

 opmaak van een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomsten 

 berekeningen: 

o personeelskader 

o zorggebonden personeelspunten 

o organisatiegebonden personeelspunten 

o werkingsmiddelen 

o begrotingsmethode aftoetsen op het afrekeningsdossier 

o structureel tekort op bijzondere prestaties van 2018 

 uitwerking woonvergoeding en leefkosten: 

o besprekingen van aanpassingen in het IDO met de cliëntenraad 

o prijsbepaling in overleg met de cliëntenraad 

o bepaling van minimale standaardvoorzieningen op elke slaapkamer 

o aanpassing m.b.t. de recent gewijzigde regelgeving 

o afgesproken startdatum: 1/1/19 

andere actiepunten 

 opstart werkgroep koude- en hitteplan 

 opstart weekendwerking gansheide 

 administratie:  

 afrekening 2017 (nieuwe werkwijze afrekeningsdossier) 

 voorbereiding MijnOrbisCliënten (Softwel) 
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4. Financieel beleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 gansheide 

 definitieve oplevering 

andere actiepunten 

 persoonsvolgende financiering 

 visieontwikkeling 

 samenwerking met bedrijfsrevisor 

 bijzondere begrotingsuitgaven voor 2019 

 vervangingsnieuwbouw voor leefgroep 1 

 aanpassing badkamer leefgroep 2 

 

5. Personeelsbeleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 extra aandacht voor loopbaanplanning en jobrotatie  

andere actiepunten 

 aanwerving teambegeleider aanleunwoningen 

 aanwerving teambegeleider gansheide 

 aanstelling Data Protection Officer in het kader van de wet op de gegevensbescherming 

voor alle medewerkers 

 omgaan met stress en preventie burn-out, workshops 

 interne gespreksgroep Welzijn op het Werk 

 opstart 

 thema: communicatie 

 zoeken naar oplossingen voor de toenemende werkdruk 

 aanpassing arbeidsreglement 

 actiepunten syndicale delegatie 

 bespreking Sociale Maribel: o.a. inschakeling jobstudenten 

 bespreking eenmalige middelen Sociale Maribel 

 besprekingen met de directie, o.a. cao transparantie personeelsinzet en VIA- 

akkoord 
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6. Kwaliteitsbeleid 
 

andere actiepunten 

 resultaten van externe audit zorginspectie 15/05/2018 

 geen tekorten 

 2 aandachtspunten: 

 opnemen van indicatie van medicatie op medicatiefiche 

 aanduiden welke slaapkamerdeuren gesloten zijn ter verduidelijking aan 

brandweer 

 vereenvoudiging van de procedure zelfevaluatie: werken met een algemene stuurtabel 

ter opvolging van de verbeterprojecten 

 toegankelijker maken van het kwaliteitsbeleid door het uitvoeren van de jaarlijkse 

evaluatie samen met de teambegeleiders tijdens de coördinatievergadering uit te 

voeren 

 analyse van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en de prevalentie van 

grensoverschrijdend gedrag op organisatieniveau  

 

7. VTO-beleid 
 

thema’s interne vormingen 

 

 SMOG 

 verpleegkundige handelingen 

 EHBO 

 seksualiteit 

 noodplan 

 Vlaamse Gebarentaal 

 welzijn op het werk 

 probleemgedrag en agressie 

 beeldschermwerk 

 verbindende communicatie 

thema’s externe vormingen 

 persoonsvolgende financiering 

 Vlaamse Gebarentaal 

 seksualiteit 

 begeleid werken 

 HACCP onderhoud in keuken 
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 krachtgericht praten over en met cliënten 

 geluk op de werkvloer 

 agressie bij personen met een verstandelijke beperking 

 doofblindheid 

 Orbis personeel 

 MijnOrbisCliënten 

 autisme 

 woon- en leefkosten 

 valpreventie 

 vrijwilligersmanagement 

 sociaal-juridische updates voor de social profit 

 coachend leidinggeven 

 je persoon maximaal inzetten in de hulpverlening 

 timemanagement 

 5e Vlaams sectoraal akkoord 

 VIPA-subsidies 

 tuintherapie (samen met vrijwilligers warme tuin) 

 verpleegkundige handelingen 

 je grenzen kennen en bewaken 

 wondzorg 

 vergadertechnieken 

 preventie van burn-out 

 visuele beperkingen 

 

8. Preventiebeleid 
 

andere actiepunten 

 

 aanbieden van vervolgsessies psychosociaal welzijn op het werk door Idewe met hieraan 

gekoppeld het opstarten van een werkgroep ‘welzijn op het werk’  

 werkpostscreening medewerkers met veel beeldschermwerk door Idewe met hieraan 

verbonden de uitvoering van preventiemaatregelen en aankoop aangepaste materialen 

 opstart werkgroep ‘hitte- en winterplan’ 

 opmaak (brand)interventiedossier hulpdiensten 

 evacuatieplanning leefgroepen 
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9. Communicatiebeleid  
 

andere actiepunten 

 

 uitwerking huisstijl 

o eenvormige e-mailhandtekening 

o briefpapier, briefomslagen 

o nieuwe flyers 

 actiepunten m.b.t. bekendmaking Home Monsheide 

 infoborden bij gansheide 

 digitaal infoscherm in de hal 

 rondvraag/voorbereiding banners op de parkeerweide 

 

10. Regelgevende overheid 
 

in het kader van het Globaal beleidsplan 

 

 opvolgen van de ontwikkelingen binnen persoonsvolgende financiering, o.a.: 

o afgelasting her-inschaling transitiecliënten en de gevolgen hiervan 

o omschakeling naar woon- en leefkosten 

o overgangsregeling zorgcontinuïteit minderjarigen/meerderjarigen 

 BVR reservevorming 

 BVR bemiddeling, planning en afstemming 

 BVR 7/7 (garantie op ondersteuning 7 dagen per week) 

 uitbreidingsbeleid VAPH 

 

11. Gebouwen, installaties en terreinen 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 

 bouwproject gansheide 

 definitieve oplevering 

 omheining 
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andere actiepunten 

 zonnepanelen op het gebouw van gansheide 

 haalbaarheidsstudie renovatie/nieuwbouw leefgroep 1 

 keuze voor nieuwbouw 

 bespreking met de architect 

 ingebruikname funtrain 

 ingebruikname tovertafel 

 plaatsing waterkoelers (bezoekzaal en sportzaal) 

 inrichting bezoekzaal, multimedia 

 aankoop nursingbedden 

 lekdetectie dakproblemen sportzaal 

 verwarmingsinstallatie sportzaal, lokalen dagactiviteit en appartement (+ omschakeling 

naar gas) 

 

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. nieuwbouwproject 

andere actiepunten 

 deelname aan 

 Forum 2020 

 het Vlaams Welzijnsverbond, coördinatiecomité 

 Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 

 afstemmingsoverleg vanuit het VAPH 

 opvolging van diverse sponsorprojecten 

 

13. Inspraak van cliënten  
 

 cliëntenraad 

 toelichting nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomsten en kennisgeving 

aan budgethouders van de voorlopige zorggebonden personeelspunten.  

 het beschouwen van dagboekregistraties als een intern werkdocument dat niet 

meer bezorgd wordt aan de vertegenwoordigers van de cliënten 
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 goedkeuring: 

o procedure uit het kwaliteitshandboek: het organiseren van collectief overleg met 

de cliënten   

o het huishoudelijk reglement van het collectief overlegorgaan  

 participatie in het bekendmaken van Monsheide 

 het maken van duidelijke afspraken i.v.m. het openen van post t.a.v. cliënten door 

Monsheide 
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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 2018 
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1. Jaaroverzicht van de activiteiten per maand:    
 
 

januari 
 
 

 nieuwjaarshappening: avondfeest met broodjes 
 deelname nieuwjaarsfeest KVG Peer 
 startactiviteit van de Kring: “Ik zie het in jou” 
 deelname Bal Special Genk: organisatie Intesa 
 hulpmiddelen voor visuele beperking in gansheide 
 opstart externe job voor cliënt bij apotheek 
 rondleiding leden Saviph Peer 
 deelname cliënt appartement aan hobby KVG Hechtel-Eksel 
 opstart tabletles  

 

 

februari 

 

 

 evalueren van de vrije momenten van cliënten in leefgroep 3 en afstemmen op het 
programma van de dagactiviteit 

 opstart vorming seksualiteit voor cliënten 
 samenwerking met scouts Peer die gebruik maken van sporthal 
 deelname van cliënten vanuit de dagactiviteit aan initiatiedag circus: organisatie PXL 

Hasselt 
 aandacht voor ‘agressie’ in de verschillende teams wonen en dagactiviteit aan de 

hand van het ‘agressiespel’ 
 uitwerken van enkele aandachtspunten in het kader van het behartigen van een 

huiselijke sfeer in de leefgroepen 
 viering 40e verjaardag cliënt leefgroep 3 
 viering 40e verjaardag cliënt gansheide 
 aswoensdagviering op 14 februari met lancering van de vastenactie ten voordele van 

Broederlijk Delen 
 organisatie carnavalbal Monsheide 
 vastenactiedag: verwenvoormiddag + koffiestop  
 wandeling ten voordele van Broederlijk Delen  
 rondleiding Femma Peer 
 in de kijker zetten van de week van de vrijwilliger door een facebookactie 
 personeelsactiviteit: katapult schieten 
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maart 

 

 

 deelname sport- en activiteitenweek van 26 maart tot 30 maart in Home Fabiola  
 viering 40e verjaardag cliënt leefgroep 2 
 witte donderdagviering 29 maart en paasfeest 
 kruisweg op 30 maart 
 participatie van enkele leerlingen van Don Bosco in het kader van bezinningsdagen 
 rondleiding aan een leefgroep uit Ganspoel 
 deelname fuif Meeuwen: organisatie Saviph 

 
 

april 

 

 

 viering 80e verjaardag cliënt inclusief wonen 

 uitstap naar Kaasboerin 
 rondleiding KVG Heppen 
 ingebruikname tovertafel 
 uitwerking van valpreventie door medische dienst en intern kinesitherapeut 
 garçonclub paasfeest Okra Grote-Brogel 
 garçonclub Peer 

 

 

mei 

 

 

 paasfeest Samana  

 1-meiviering op Maarlo 
 overlijden cliënt leefgroep 2 
 kegeltornooi in samenwerking met BC Sint Elisabeth Wijchmaal 
 deelname huisorkest aan Fun-Athlon: organisatie Sint-Elisabeth 
 ingebruikname noodknop te hanteren door cliënten gansheide 
 klusdag: sympathisanten helpen klussen in de tuin van Monsheide 
 opstart inrichting belevingstuin 
 infostand van Monsheide op luchtmachtbasis tijdens Teutenroute 
 rondleiding KVG Limburg 
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juni 

 

 

 deelname zoodag Mechelen: organisatie ’51 De Dommel’ 
 bedevaart naar Scherpenheuvel 
 spaghettilunch ten voordele van Monsheide georganiseerd door de luchtmachtbasis 
 ingebruikname waszakken in leefgroepen ter bevordering van het sorteren van de 

was 
 deelname cliënten aan netbalfeest 
 leefgroep-overschrijdende vakantie met 8 cliënten in Kempervennen van 4 tot 8 juni 
 leefgroep-overschrijdende vakantie met 5 cliënten in De Haan van 25 tot 29 juni 
 besteden van extra aandacht aan het mentorschap in leefgroep 3 door het installeren 

van een cliënt-mentormoment  
 organisatie uitstap leefgroep 3: Gaia-zoo 
 deelname aan verwendag georganiseerd door Genker Plantencentrum 
 jaarlijks vrijwilligersfeest: uitstap naar alpacaboerderij 
 aanpassing tv-distributie 
 verhuis cliënt van aanleunwoningen naar leefgroep 2 
 aankoop aangepaste eethulpmiddelen leefgroep 1 
 vorming over tandhygiëne door VFG in babbelbox Monsheide 
 voorstelling Monsheide en SMOG door 3 cliënten in 3de studiejaar De Magneet in 

Peer 
 hoteldag met huldigingen cliënten + rondleiding door cliënten voor 3de studiejaar De 

Magneet Peer 
 reünie Yvonne van MIVO-zwembad Peer van weleer met cliënten 

 

 

juli 

 

 

 viering 80e verjaardag cliënt leefgroep 2 
 overlijden cliënt leefgroep 4 
 Lourdesreis met 5 cliënten van 20 juli tot 25 juli 
 verwelkoming nieuwe cliënt gansheide 
 overkapping terras leefgroep 2 
 garçonclub trouwfeest Wijchmaal 
 rondleiding paardenkliniek tijdens vakantie-activiteiten 

 

 



 

 

Jaarverslag 2018 
 

  
 

31 

augustus 

 

 

 viering 70e verjaardag cliënt inclusief wonen 
 overlijden cliënt leefgroep 4 
 leefgroep-overschrijdende vakantie met 16 cliënten te Diksmuide van 1 tot 8 

augustus 
 deelname cliënten aan ‘Buitenbeenpop’ 
 activiteit bij kinderopvang Gerdingen 

 

 

september 

 
 

 deelname Noenefeest (organisatie Sint-Oda Overpelt) 
 viering 60e verjaardag cliënt leefgroep 1 
 deelname optreden Salim Seghers 
 deelname cliënten aan infomoment Stad Peer rond “Hoe stemmen” n.a.v. de 

verkiezingen 
 verhuis cliënt van bosrank naar wingerd 
 garçonclub receptie trouwfeest Overpelt 
 garçonclub opendeurweekend De Kolibrie Poorthuis Peer 
 uitstap Toverland voor de durvers 
 2- daagse Grote-Brogel, zorgboerderij Rondmeer in Heythuysen (NL) 

 

 

oktober 

 

 

 organisatie eetdag Monsheide 
 deelname Meeuwen kermis 
 verhuis cliënt van leefgroep 3 naar Leefgroep 4 
 verwelkoming nieuwe cliënt leefgroep 3 
 verwelkoming nieuwe cliënt gansheide 
 deelname huisorkest aan Micro-Mix 
 ingebruikname Fun-to-go fiets gansheide ter bevordering van de transfers naar de 

dagactiviteit 
 deelname Sport For Specials in Dommelhof Neerpelt 
 afsluiting vakantie-activiteiten met Italiaans etentje en presentatie foto’s 
 info-avond politieke partijen Poorthuis voor cliënten die gaan stemmen 
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november 

 

 

 herdenkingsviering overleden cliënten 
 samenwerking leefgroepen met schoonheidsspecialiste ‘aan huis’ 
 deelname cliënten aan wedstrijd paardrijden in Breugelhoeve 
 samenwerking tussen de leefgroepen om marktbezoek voor alle cliënten mogelijk te 

maken 
 samenwerking met Stad Peer rond aanleggen van gidstegels voor blinden en 

slechtzienden 
 rondleiding Okra Grote Brogel 
 samenwerking met huisartsenpraktijk De Vonder uit Wijchmaal 
 opstart extra logistieke ondersteuning aan de leefgroepen door de nachtdienst 
 garçonclub babyborrel Leopoldsburg 

 
 

december 

 

 

 sint en pieten in Monsheide  
 kerstviering en feest in Monsheide voor cliënten en medewerkers 
 deelname aan Music For Life 
 viering 60e verjaardag cliënt leefgroep 4 
 samenwerking met Stad Peer, Saviph Peer en gemeente Hechtel-Eksel op de dag van 

de handicap 
 garçonclub; dopjesactie op Internationale dag voor mensen met een beperking 

Poorthuis 
 garçonclub kerstfeest Samana Peer 
 garçonclub kerstfeest Okra Grote-Brogel 
 overlijden cliënt leefgroep 1 

 

  

 

 


