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Ik wil naast je staan, 

je zien, 

zien dat je goed bent, 

je dragen 

door de dagen van je leven, 

je opvangen 

als je 't moeilijk hebt, 

je steunen - 

een hand op je schouder, 

je beschermen - 

een hand boven je hoofd, 

je loslaten 

om je eigen weg te gaan. 

Ik wil naast je staan 

en zien 

hoe jij groeit, 

hoe jij leeft, 

hoe jij gelukkig bent, 

hoe jij van mensen houdt, 

hoe jij je inzet, 

hoe jij mens wordt. 

Ik wil naast je staan 

opdat je zou leven 

in deze wereld, 

niet van deze wereld. 

 

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 / kortverblijf 

 

 het aanbieden van ondersteuningsmodules binnen de directe financiering voor 

geïnterneerde personen met een handicap. 

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 2019 had Home Monsheide op jaarbasis een 

erkenning van  38,49 punten. Het betreft de volgende vormen van ondersteuning:  

 

 collectief 

o woonondersteuning 

 domeinwonen 

 inclusief wonen 

o dagondersteuning 

o kortverblijf, ook voor personen met een PVB dagbesteding 

 

 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, 

werkte Home Monsheide in 2019 als RTH-aanbieder administratief samen met 

Tandem in Diepenbeek. Home Monsheide was penhouder voor Tandem. 

 

Toegenomen middelen n.a.v. het uitbreidingsbeleid van het VAPH:  

o 1 januari 2016: 10 punten 

o 1 januari 2017: 10 + 20,31 = 30,31 punten 

o 1 september 2019: 10 + 20,31 + 24,54 = 54,85 punten 

o 1 januari 2020: 10 + 20,31 + 24,54 + 50 = 104,85 punten 
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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 

Jaak Thirion 

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 

Annie Aegten 

Jos Aegten 

Johan Joosten 

Myriam Simons 

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 

 

Monsheide 
Raad van Bestuur 

directeur 

DV DV DV DV DV andere diensten 
dagactiviteit                                    wonen faciliterende diensten administratie medisch 

pedagoog 
domein  inclusief mobiele communicatieverantw. 
wonen wonen begeleiding vrijwilligerscoörd. 

pastoraal medew. 
team team teamverantw.  teamverantw. kwaliteitscoördinator 

begeleiders begeleider techn. dienst logist. dienst stagecoördinator 

therapeuten leefgroep administratief verpleeg- maatschappelijk 
begeleiders begeleiders begeleiders begeleiders medewerkers medewerkers medewerkers kundigen werker 

semi-industrieel nachtdienst techn. dienst keuken personeel 
handambachtelijk begeleiders preventie  wasserij cliënten 

basaal onderhoud boekhouding 
beweging Leefgroep 1 algemeen 

jobs Leefgroep 2 
vorming Leefgroep 3 

Leefgroep 4 
Bosrank 
Wingerd 

Appartement 
Gansheide 

Legende staffuncties en/of functies vertegenwoordigd op de stafvergadering 
leidinggevend middenkader 
medewerkers 
toelichting 

DV dienstverantwoordelijke/staflid 

B. Structuur 
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2. Cliënten 

 

1.1. Bezetting 

 

PVF aantal cliënten 55 

RTH woonondersteuning aantal cliënten 2 

RTH dagondersteuning aantal cliënten 5 

RTH mobiele begeleiding aantal cliënten 6 

dagondersteuning zonder 

subsidiëring 

aantal cliënten 1 

 

1.2. Wijzigingen 

 

overlijdens 6 

opnames 6 

interne verhuis 3 

beëindiging 1 

 

1.3. Leeftijd (aantal cliënten per leeftijdsgroep) 

 

 

 
 

gemiddelde leeftijd: 58,45 jaar    

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12
jonger dan 20 0 

20-24 6 

25-29 6 

30-34 1 

35-39 1 

40-44 4 

45-49 0 

50-54 3 

55-59 3 

60-64 10 

65-69 9 

70-74 5 

75-79 1 

ouder dan 80 3 
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1.4. Aanmeldingen 

 

PVB woon- en dagondersteuning 16 

 woonondersteuning 2 

 dagondersteuning 1 

 noodsituatie 1 

RTH woon- en dagondersteuning 4 

 dagondersteuning 2 

 mobiele begeleiding 3 

 

3. Medewerkers 
 

3.1 Aanwervingen 

 

vervangingscontracten, contracten van bepaalde duur 67 

contracten van onbepaalde duur 15 

 

3.2 Titularissen 2019 (voltijdse equivalenten) 

 

 

PVF 

 Convenant 

 RTH  

Noodopvang 

Sociale 

Maribel 
VOP Totaal 

directeur 1,0000   1,0000 

administratief personeel 2,6439   2,6439 

logistiek personeel 4,7282 0.9806 0,3213 6,0301 

ortho-pedagoog 0,8000   0,8000 

paramedici 5,0859 0,7650 0,0526 5,9035 

opvoedend personeel 28,436 0.5406  28,9766 

hoofd-opvoeders 5,0079   5,0079 

opvoeder-groepschef 0,9992   0,9992 

totaal 48,7011 2,2862 0,3739 51,3612 
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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 (uitgedrukt in aantal) 

 

           
 

3.6 Sollicitatiegesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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-35 35-44 45-49 50-54 55+

0

20
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80

100

mannen vrouwen

0

50

100

voltijds deeltijds

jonger dan 35 37 

35-44 14 

45-49 9 

50-54 7 

55 en ouder 22 

 

mannen 12 

vrouwen 77 

voltijds 10 

deeltijds 79 

leefgroepbegeleider   22 

teambegeleider 3 

logistiek 3 

administratie 9 

nachtbegeleider 7 

jobstudenten 7 

totaal 51 

0
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3.7 Evolutie verzuimkenmerken 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 2018 

 

2019 

 

ziekteverzuim < 1 

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

 

5,44 

 

5,44 5.94 

 

7,20 

% binnen 

gewaarborgd loon 
2,91 4,18 3,56 3,54 2,42 2,69 

 

3,03 

 

2,56 2.18 

 

2,04 

 

 
 

Binnen het gewaarborgd loon was het sectoraal gemiddelde van het ziekteverzuim 3,33%. 

Op landelijk niveau bedraagt het ziekteverzuim binnen het gewaarborgd loon gemiddeld 

2,7%. 
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3.8 Overige cijfers 

 

werknemers in 2019 89 

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 

Fiona Dreezen 

 

3.10 Externe medewerkers / inschakeling reguliere diensten 

 

 kinesitherapeuten   

 geneesheer 

 thuisverpleging 

 pedicure 

 logopedist 

 ambulante dienst blindenzorg (Vlaams Oogpunt) 

 kapper aan huis 

 ICT-ondersteuning netwerkbeheer 

 onderhoud verwarmingsinstallatie 

 onderhoud telefonie 

 onderhoud liften 

 grafische vormgeving  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

gastgezin 22 

activiteiten 9 

huisorkest 6 

vakanties 6 

logistiek/tuin 6 

vervoer 5 

dagactiviteit 2 

pastoraal 1 

ICT 1 

totaal 58 
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3.12 Stagiairs (per onderwijsinstelling en per studierichting) 

 

 

onderwijsinstelling studierichting aantal 

UCLL Hasselt bachelor orthopedagogie 3 

UCLL Hasselt graduaat orthopedagogie 2 

UCLL Heverlee graduaat maatschappelijk werker 1 

Hogeschool PXL Hasselt bachelor ergotherapie 4 

Hogeschool PXL Hasselt graduaat orthopedagogie 1 

VSPW Qrios Hasselt jeugd- en gehandicaptenzorg 6 

Mater Dei Pelt 5 en 6 Jeugd- en gehandicaptenzorg 4 

Mater Dei Pelt leefgroepwerking 3 

GO! Atheneum Pelt VOX jeugd- en gehandicaptenzorg 1 

Karel de Grote Hogeschool  bachelor orthopedagogie 1 

Thomas More Geel graduaat orthopedagogie 1 

Agnetencollege Peer humane wetenschappen 2 

totaal  29 
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1. Globaal beleidsplan en verbeterprojecten 
 

1.1 Het globaal beleidsplan 2015-2018 

 

In 2019 werden volgende projecten uit het globaal beleidsplan 2015-2018 verder 

afgewerkt: 

 i.k.v. voorbereiden PVF: opvolgen zorggebonden personeelspunten, actualisatie 

intakeprocedure, uitwerking woon- en leefkosten 

 oplevering bouwproject gansheide 

 finaliseren agressiebeleid 

 

1.2 Verbeterprojecten 2019 

Aan volgende projecten werd in 2019 gewerkt: 

 ontwikkeling infectiebeleid 

 vereenvoudiging van het raadplegen van documenten op lexicon 

 actualisatie procedure kwaliteitshandboek: grensoverschrijdend gedrag   

 optimalisatie tuininrichting ten behoeve van de cliënten 

 implementatie Vlaamse Gebarentaal 

 voorzien van gidslijnen op transferroute cliënten gansheide 

 ontwikkeling hitte- en winterplan 

 actualisatie procedure hulpmiddelen 

 herinrichting bezoekzaal 

 nieuwbouw leefgroep 1 

 aandacht voor de visie op vrijwilligers 

 verbeteren van de zuiverheid van de was 

 vereenvoudiging aanwezigheidsregister cliënten 

 optimalisatie van de vergaderfrequentie 

 algemene coördinatie van vrijetijdsactiviteiten cliënten 

 communicatie tussen de leefgroepen en de centrale keuken betreffende de 

maaltijden 

 

 

 

 

 

 

 

C. Algemeen beleid, bijzonderheden van 2019 
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2. Zorginhoudelijk beleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 binnen het agressiebeleid, samen met de werkgroep agressie en ICOBA: 

 vormgeven van de visietekst ‘pedagogische basishouding: emotionele 

beschikbaarheid van begeleiding’  

 uitwerken van een studienamiddag voor alle begeleiders 

 vormgeven van een laagdrempelige registratiemethodiek voor 

grensoverschrijdend gedrag en vrijheidsbeperkende maatregelen 

 implementatie van een visie op de eigen identiteit van de leefgroepen in het kader van 

een evenwichtige groepssamenstelling van cliënten 

 afstemmen van het levensbeschouwelijk aanbod op de noden van de cliënten 

andere actiepunten 

 verder specialiseren in het bieden van ondersteuning aan cliënten met een 

dubbeldiagnose: 

 intensieve samenwerking met mobiele werking dubbeldiagnose Limburg 

 uitwerken van een samenwerking met politiezone Kempenland 

 vorming en coaching van medewerkers 

 vormgeven van een jaarlijks overleg tussen leefgroepen en dagactiviteit ter afstemming 

van het dagprogramma van de cliënten 
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3. Organisatorisch beleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 ontwikkelingen binnen de  persoonsvolgende financiering 

 opvolgen wetgeving, informatieven en studiedagen 

 informeren van medewerkers 

 informeren van vertegenwoordigers van cliënten 

 berekeningen: 

o personeelskader 

o zorggebonden personeelspunten (o.a. effecten in- en uitstroom) 

o organisatiegebonden personeelspunten 

o effecten van correctiefase 2 

o effecten van besparingsmaatregelen 

o begrotingsmethode aftoetsen op het afrekeningsdossier 

o structureel tekort op bijzondere prestaties 

 invoering woonvergoeding en leefkosten: 1/1/19 

 opstart medische permanentie in samenwerking met het Witgele Kruis 

andere actiepunten 

 medicatieverdeling door apotheek Goed 

 reorganisatie van verantwoordelijkheden binnen de logistieke dienst 

 naamswijziging: logistieke dienst wordt faciliterende dienst 

 teamverantwoordelijke logistieke dienst (keuken, washuis, onderhoud) 

 teamverantwoordelijke technische dienst 

 herschikking teambegeleiders leefgroepen 

 uitwerking en invoering van koude- en hitteplan 

 opleiding DPO (Data Protection Officer) 

 delen van maandelijkse tips m.b.t. gegevensbescherming 

 besprekingen m.b.t. afbouw vergaderfrequentie 

 uitbouw van dienst voor mobiele begeleiding 

 uitwerking extra leefgroepoverschrijdende weekendondersteuning 

 administratie:  

 implementatie MijnOrbisCliënten (Softwel): 

registratie van aanwezigheden, maaltijden, activiteiten 

 samenvoeging van diverse aanwezigheidslijsten 

 zoektocht naar een geschikt boekhoudprogramma voor de leefgroepen 
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4. Financieel beleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 definitieve oplevering gansheide 

andere actiepunten 

 eerste samenwerking met bedrijfsrevisor 

 resultaat financiële inspectie op 1 april: geen opmerkingen 

 sluiting bankfiliaal BNP-Paribas Fortis te Peer 

 bijzondere begrotingsuitgaven voor 2020 

 vervangingsnieuwbouw voor leefgroep 1 met studio’s voor zelfstandig wonen op het 

terrein 

 airco-installaties  

 

5. Personeelsbeleid 
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 extra aandacht voor loopbaanplanning en jobrotatie: individuele bevraging  

andere actiepunten 

 aanstelling teambegeleider leefgroep 2 

 gespreksgroep Welzijn op het Werk 

 zoeken naar oplossingen voor de toenemende werkdruk 

 actiepunten syndicale delegatie 

 bespreking Sociale Maribel: o.a. inschakeling jobstudenten en eenmalige middelen 

 VIA-akkoord: cao transparantie personeelsinzet en opmaak globaal beleidsplan 
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6. Kwaliteitsbeleid 
 

andere actiepunten 

 volgende procedures zijn gewijzigd in 2019: 

 de structuur van het kwaliteitshandboek 

 voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten 

aanzien van cliënten 

 vormen, trainen en opleiden van medewerkers 

 ondersteunen en evalueren van medewerkers 

 analyse van twee nieuwe kwaliteitsindicatoren op organisatieniveau: medicatiefouten 

en datalekken  

 

7. VTO-beleid 
 

thema’s interne vormingen 

 

 ondersteunen en evalueren van medewerkers 

 verpleegkundige handelingen voor nieuwe medewerkers 

 seksualiteit 

 vrijheidsbeperkende maatregelen 

 valpreventie 

 timemanagement 

 emotionele ontwikkeling 

 MijnOrbis 

 reanimatie 

 agressie 

 werken met spuitaandrijver 

 boekhoudprogramma 

 Parkinson 

 

thema’s externe vormingen 

 

 burn-out 

 ledenforum Vlaams Welzijnsverbond 

 basale beweging 

 vrijwilligerswerk 

 emotionele ontwikkeling 
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 agressie bij cliënten 

 verbindende communicatie 

 GDPR-wetgeving 

 probleemgedrag bij cliënten 

 ouder wordende cliënten 

 Microsoft Office: Word 

 maaltijdplanning 

 kinaesthetics 

 de kracht van het kleine verschil 

 palliatieve zorg 

 alle gedrag heeft zin 

 geluk op de werkvloer 

 emotionele beschikbaarheid van begeleiding 

 preventieadviseur 

 begeleiding, begrenzing en lichaamstaal 

 basaal communiceren 

 nieuw vennootschapsrecht 

 timemanagement 

 omgaan met veranderingen 

 feedforward 

 seksualiteit bij cliënten 

 grenzen kennen en bewaken 

 omgaan met roddelen 

 persoonsvolgende financiering 

 leidinggeven 

 verzekeringen in de zorgsector 

 loopbaangesprekken 

 omgaan met weerstand 

 

8. Preventiebeleid 
 

andere actiepunten 

 implementatie hitte- en winterplan 

 update noodplan Monsheide 

 volgen van basisopleiding preventieadviseur door verantwoordelijke technische dienst  

 keuze thematisch arbeidsgeneeskundig onderzoek door Idewe: ergonomie 

 vormgeven van een infectiebeleid i.s.m. de medische dienst 

 opmaak en bijhouden van een agressieregister 
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9. Communicatiebeleid  
 

andere actiepunten 

 

 publireportage TV Limburg “Welkom in de buurt” 

 registratie op website ikzoekzorg.be  

 facebookactie: foto’s uit de oude doos n.a.v. 45-jarig bestaan Monsheide 

 samenwerking met studenten journalistiek KULeuven: promofilm Warme Tuin 

 interview met GoedNieuwsKrant (HBVL) naar aanleiding van opening belevingstuin 

 professionele fotoreportage in Monsheide door Sanne Rouma 

 interview met stadskrant “de Poort” naar aanleiding van 45-jarig bestaan Monsheide 

 

10. Regelgevende overheid 
 

in het kader van het Globaal beleidsplan 

 

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

 correctiefase 2 

 besparingsmaatregelen 

o daling percentage organisatiegebonden punten 

o niet-indexering werkingsmiddelen 

o wijzigingen m.b.t. automatische toekenningsgroepen: o.a. opheffing BVR 7/7 

 

andere actiepunten 

 BVR reservevorming: nog niet concreet 

 uitbreidingsbeleid VAPH 

 nieuwe vzw-wetgeving: acties voor de komende jaren 

 oprichting eerstelijnszones en zorgraden 
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11. Gebouwen, installaties en terreinen 
 

andere actiepunten 

 airco in de aanleunwoningen 

 ontwerpfase nieuwbouw leefgroep 1 en studio’s 

 inrichting bezoekzaal: nieuwe tafels en stoelen 

 afgraven en inzaaien petanqueveld 

 inrichting belevingstuin 

 gidslijnen voor personen met een visuele beperking 

 dakherstelling sportzaal 

 opruim kelder 

 herbestemming kapel 

 voorzien van standaarduitrusting slaapkamers i.k.v. woon- en leefkosten 

 

12. Externe contacten  
 

in het kader van het Globaal Beleidsplan 

 overleg met Centrum Ganspoel kaderend binnen het samenwerkingsakkoord 

andere actiepunten 

 deelname aan 

 Forum 2020 

 het Vlaams Welzijnsverbond, coördinatiecomité 

 Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 

 afstemmingsoverleg vanuit het VAPH 

 zorgraad: eerstlijnszone Noord-Limburg 

 overleg met het stadsbestuur i.v.m. nieuwbouwproject 

 besprekingen met het stadsbestuur van Hamont betreffende de uitbating van een 

koffiehuis door onze cliënten 

 opvolging van diverse sponsorprojecten 
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13. Inspraak van cliënten  
 

 cliëntenraad 

 toelichting: 

o implementatie van een visie op de eigen identiteit van de leefgroepen in het 

kader van een evenwichtige groepssamenstelling van cliënten 

o PVF: herberekening van de budgetten binnen correctiefase 2 

o nieuwbouwproject leefgroep 1 

o procedures uit het kwaliteitshandboek: grensoverschrijdend gedrag en intake 

o jaarverslag, jaarrekening, begroting 

o resultaten tevredenheidsmeting cliënten 

 advies visieteksten  

o probleemgedrag en agressie 

o vrijheidsbeperkende maatregelen  

o de emotioneel beschikbare begeleider als basishouding 

 goedkeuring: 

o samenwerking met apotheek Goed en mandatering door de wettelijk 

vertegenwoordiger 

 participatie in het bekendmaken van het aanbod van Monsheide 

 afname tevredenheidsmeting bij de cliënten met als thema’s zelfbepaling en 

maatschappelijke participatie 

de belangrijkste aandachtspunten waren: 

 maaltijden 

 computerwerk begeleiding 

 manier van wekken ’s ochtends 

 sportactiviteiten of hobby’s buiten Monsheide 

 bezoek van familie of vrienden 
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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 2019 



 

 

Jaarverslag 2019 
 

  
 

27 

1. Jaaroverzicht van de activiteiten per maand:    
 

januari 

 

 nieuwjaarshappening: avondfeest met frietkraam 

 viering 20e verjaardag cliënt leefgroep 3 

 startactiviteit van de kring: “alle kleuren van de regenboog” 

 verhuis cliënt van gansheide naar leefgroep 2 

 samenwerking studenten VOX Pelt in functie van hun GIP 

 soepbedeling door enkele cliënten bij Sint-Vincentius Peer 

 testing audio-descriptie KRC Genk 

 garçonclub: hulp bij opruim nieuwjaarsfeest Femma 

 

februari 

 

 installatie uniforme sloten op kasten in  aanleunwoningen  

 aswoensdagviering op 6 maart  

 wandeling ten voordele van Broederlijk Delen  

 leefgroep 3 ontvangt TVL voor een individueel portret van een cliënt 

 rondleiding studenten VSPW Mol 

 deelname vanuit de dagactiviteit aan sessies yoga (organisatie: KVG Limburg) 

 verhuis cliënt van leefgroep 2 naar leefgroep 1 

 deelname aan Bal Special (organisatie: Intesa) 

 

maart 

 

 aanpassing openingsuren gansheide van zondagavond tot zaterdagmiddag 

 overlijden cliënt leefgroep 1 

 rondleiding Okra Grote-Brogel 

 rondleiding KVG Hechtel 

 namiddagactiviteit met vrijwilligers in het kader van de week van de vrijwilligers 

 organisatie carnavalbal in Monsheide 

 deelname carnavalbal ’t heem Oudsbergen 

 aswoensdagviering 

 wandeling vastenactiedag 
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 participatie in het kader van bezinningsdagen van enkele leerlingen van Don Bosco in 

leefgroepen, dagactiviteit en technische dienst  

 personeelsactiviteit circustechnieken 

 garçonclub carnavalfuif organisatie Saviph Meeuwen 

 

april 

 

 deelname sport- en activiteitenweek van 1 t.e.m. 5 april in Home Fabiola 

 opname nieuwe cliënt in gansheide  

 witte donderdagviering 18 april en paasfeest 

 kruisweg op 19 april 

 viering 70e verjaardag cliënt aanleunwoningen 

 verkiezingen cliëntenraad 

 rondleiding Samana Peer 

 organisatie van een algemene klusdag tuin 

 opstellen en installeren van een noodapotheek 

 

mei 

 

 1-meiviering op Maarlo 

 bezoek buitengewoon lager onderwijs Sint-Elisabeth van leerlingen met een visuele 

beperking aan gansheide 

 bezoek van cliënten gansheide aan Centrum Ganspoel 

 deelname cliënt aan Special Olympics 

 verhuis cliënt van leefgroep 4 naar leefgroep 1 

 uitstap Planckendael met de dagactiviteit en vrijwilligers Randstad 

 leefgroepoverschrijdende vakantie met 11 cliënten te Beringen van 20 t.e.m. 24 mei 

 kegeltornooi in samenwerking met BC Sint Elisabeth Wijchmaal 

 deelname aan het netbalfeest 

 opening belevingstuin Monsheide 

 aankoop roeitrainer binnen de dagactiviteit 

 vorming voor cliënten in kader van de verkiezingen 

 deelname huisorkest aan Fun-Athlon: organisatie Sint-Elisabeth 
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juni 

 

 deelname zoo-dag Mechelen: organisatie ’51 De Dommel’ 

 aankoop schommelbank tuinterras voor cliënten leefgroep 4 

 vakantie inclusief wonen met 4 cliënten te Blankenberge van 7 juni t.e.m. 10 juni 

 leefgroepoverschrijdende vakantie met 6 cliënten te Saint-Hubert (Ardennen) van 17 

juni t.e.m. 21 juni 

 spaghettilunch ten voordele van Monsheide georganiseerd door de luchtmachtbasis 

 vernieuwing kleine badkamer leefgroep 2 

 interview van 4 cliënten i.v.m. stemrecht voor persoon met een verstandelijke 

beperking door Unia: dienst handicap/VN-verdrag 

 aankoop terrasmeubilair aanleunwoningen 

 cliënten spreken als ervaringsdeskundigen in het eerste leerjaar van De mAgneet, 

Peer 

 organisatie hoteldag om de vakantie in te zetten 

 

juli 

 

 overlijden cliënt leefgroep 1 

 tijdelijke opvang logeergast in leefgroep 4 

 plaatsing airco’s in aanleunwoningen 

 leefgroep-overschrijdende vakantie met 19 cliënten te Diksmuide van 10 t.e.m. 17 juli 

 opname nieuwe cliënt in gansheide 

 bewustmaking van cliënten omtrent hitteplan 

 daguitstap Amsterdam met enkele cliënten 

 participatie cliënten in kinderopvang Peer 

 visactiviteit voor enkele cliënten bij Peerder Goudvisje 

 wellnessactiviteit voor enkele cliënten in Dommelslag Peer 

 bezoek van enkele cliënten aan Natuur- en Milieucentrum Weert 

 garçonclub: verjaardagsfuif Bocholt 

 

augustus 

 

 deelname cliënten aan ‘Buitenbeenpop’ 

 deelname cliënten aan De Kaasboerin: fandag Salim Seghers 

 deelname cliënten aan uitstap met KVG 

 verhuis cliënt van leefgroep 2 naar leefgroep 4  



 

 

Jaarverslag 2019 
 

  
 

30 

 viering 70e verjaardag cliënt leefgroep 3 

 wijziging bank voor cliënten appartement 

 participatie cliënten in kinderopvang Bree 

 bezoek van enkel cliënten bij kunstenaar KnokeRON Genk 

 

september 

 

 verhuis cliënt van leefgroep 3 naar aanleunwoningen 

 interview met cliënt aanleunwoningen in magazine Peer 

 verhuis van cliënt gansheide naar leefgroep 2 

 opname 2 nieuwe cliënten in gansheide 

 opname nieuwe cliënt in leefgroep 2 

 bezoek aan en sponsoring van gansheide door serviceclub Neos  

 deelname Noenefeest (organisatie Sint-Oda Pelt) 

 tweemaal een 2- daagse te Grote-Brogel 

 rondleiding Neos Hasselt 

 opstart torbal ploeg door GSVT in sporthal Monsheide 

 samenwerking dagactiviteit met Samana Peer: papier scheppen / tovertafel 

 aankoop en ingebruikname van rolstoelweegschaal 

 garçonclub: verjaardagsfeest Bosuil Pelt 

 bezoek van enkele cliënten aan schutterij Beek 

 

oktober 

 

 naar aanleiding van 45 jaar bestaan Monsheide: organisatie circus Ronaldo en 

circusvoorstelling cliënten in samenwerking met Balancirk en Ritmische Gymnastiek 

Bree 

 overlijden cliënt leefgroep 1 

 overlijden cliënt gansheide 

 opname cliënt in leefgroep 2 

 deelname Meeuwen kermis 

 viermaal een 2-daagse te Heythuysen (Nederland) 

 implementatie nieuwe dienstroosters nachtdienst 

 deelname Sport For Specials in Dommelhof Neerpelt 

 garçonclub trouwfeest Linde Peer 

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

 

 overlijden cliënt leefgroep 1 

 herdenkingsviering overleden cliënten 

 bezoek teambegeleiders aan De Lovie Poperinge 

 viering 60e verjaardag cliënt leefgroep 4 

 viering 20e verjaardag cliënt leefgroep 2 

 bezoek en samenwerking vormelingen Linde Peer & Wauberg 

 samenwerking met Pallion ter ondersteuning van leefgroep 1 en medische dienst 

i.k.v. overlijdens 

 cliënten spreken als ervaringsdeskundigen in het derde leerjaar van Vuurvogel, Bree 

 

december 

 

 sint en pieten in Monsheide  

 deelname aan Music For Life 

 viering 60e verjaardag cliënt leefgroep 1 

 vereenvoudiging registratie aanwezigheden cliënten 

 organisatie cornhole tornooi voor cliënten met Sint-Elisabeth Wijchmaal 

 samenwerking met Stad Peer op de internationale dag voor personen met een 

beperking 

 garçonclub: dag voor personen met een beperking in Poorthuis 

 garçonclub: hulp bij opruim Kerstfeest Femma 

 overlijden cliënt leefgroep 4 

 organisatie kiennamiddag voor cliënten met als prijs: een activiteit met personeel 

 kerstviering en feest in Monsheide voor cliënten en medewerkers 

 


