
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

Een vriendenhuis 
 
 
 
 

Samen willen we hier bouwen aan één huis. 
Bouwen aan een huis met mooie ramen. 

 
Als één balk verrot is, 

is het hele huis in gevaar. 
 

Als er één balk lekt, 
wordt het hele huis nat. 

 
Als er één deur op slot is, 
zitten we allemaal vast. 

 
Maar als we samen zorg dragen voor ons huis, 

dan kan het hele huis stand houden. 
 

Laat ons er allemaal op toezien 
dat wie moe is, steun krijgt, 

dat wie verdriet heeft, troost vindt, 
dat wie zich opsluit, weer open komt. 

 
Dan wordt ons huis een stevig huis, 

een vriendenhuis. 

 
(Uit: XXL… ’t Is maar een bagatel?! Bundeling van teksten en gebeden, Jeugd & Gezondheid, 1997-1999, p.60.) 

 

 

 

 

 

Het verheugt ons ten zeerste 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 bewoners, aan vrienden en sympathisan-

ten, aan de medewerkers en aan diegenen die bij de werking van Monsheide betrokken zijn. 
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A.  IDENTIFICATIE 

vzw  HOME MONSHEIDE 
Monsheide  4 

PEER 

1. ERKENNINGEN  

 tehuis niet-werkenden  
erkenningsnummer: 110001601 
42 plaatsen voor volwassen personen met een matig tot zwaar verstandelijke beperking, 
waarvan er maximaal 20 opgenomen kunnen worden in het stelsel van nursingtehuis  

 beschermd wonen 
erkenningsnummer: 110200555  
4 plaatsen voor volwassen personen met een licht tot matig verstandelijke beperking 

 logeerfunctie 

 opvang bij noodsituatie 

 opvang van personen met een PVB (persoonsvolgend budget) 

 

 

Raad van Bestuur voorzitter Raf Van Helden 

 secretaris Paula Vanmierlo 

 ondervoorzitter Mathieu Meurs 

 leden Paul Meuleman  
Rik Geerits 
Carla Wouters 
Irène Thijs 

 waarnemer gebruikersraad Lia Vosch 

 afgevaardigd bestuurder Rik Grevendonk 

Algemene Vergadering leden van de Raad van Bestuur zie hoger 

 aanvullende leden May Koyen  
Jef Van de Weyer  
Marcel Vanderhoydonc 
Piet Vandeur 
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gebruikersraad voorzitter Lia Vosch 

 secretaris Mil Claes 

 leden Irène Dewaelheyns 
Martin Vanhove 
Paula Winters 
Lucia Cappelletti 
Maria Bijnens 
Fina Winters  

toezichtsraad voorzitter Carlos Deelkens 

 secretaris (afgev. RVB) Raf Van Helden  

 afgevaardigde gebruikersraad Fina Winters 

interne klachtencommissie afgevaardigde gebruikersraad Lia Vosch 

 afgevaardigde Raad van Bestuur Raf Van Helden 

 onafhankelijke derde Marie-Louise Van Houdt 
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B.  NUMERIEKE GEGEVENS 

 

1. PERSONEEL  

1.1. AANWERVINGEN 
 vervangingscontracten en contracten van bepaalde duur: 37 

 contracten van onbepaalde duur: 6 
 

1.2. PERSONEEL IN SWT (STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFTOESLAG) 
 aantal personen: 7 

1.3. TITULARISSEN 2014 (VOLTIJDSE EQUIVALENTEN) 
       

 

bezigheidstehuis be-
schermd 
wonen 

Sociale 
Maribel 

VIA  
midde-

len 

VOP deeltijds 
leren/  

deeltijds 
werken 

nood-
opvang 

totaal 

maximum 
kader 

reëel  
kader 

 

directeur 1,0000 1,0000      
 

1,0000 

administratief  
personeel 

3,5000 3,0788 0,1579     
 

3,2367 

logistiek 
personeel 

6,0717 5,1372 0,0298 0,4995  0,2105 0,5000 
 

6,377 

geneesheer 0,6160 0,2500      
 

0,2500 

ortho- 
pedagoog 

0,7000 0,6711 0,0789     
 

0,7500 

paramedisch  
personeel 

4,1334 3,7643      
 

3,7643 

sociale 
dienst 

0,4200 0,1976      
 

0,1976 

opvoedend  
personeel 

21,9964 20,7786 1,0830 1,3346 1,0000  0,5000 
 

0,1393 24,8355 

hoofd- 
opvoeders 

4,8370 4,0392      
 

4,0392 

opvoeder- 
groepschef 

1,4000 1,3684 0,0653     
 

1,4337 

bijzonder  
personeel 

0,3333 0,0000      
 

0,0000 

totaal 45,0078 40,2852 1,4149 1,8341 1,0000 0,2105 1,0000 
 

0,1393 45,8840 
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1.4. LEEFTIJD 
 leeftijd uitgedrukt in percentage t.o.v. de volledige personeelsgroep 

 
    gemiddelde leeftijd: 44,60 jaar  
 
 

1.5. AANTAL DIENSTJAREN IN MONSHEIDE  
 aantal dienstjaren in Monsheide uitgedrukt in percentage t.o.v. de volledige personeelsgroep 

 
            gemiddelde dienstanciënniteit: 17,18 
             gemiddelde baremieke anciënniteit: 21,18 
 
 

1.6. VERHOUDING MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS  
 verhouding mannelijke en vrouwelijk werknemers uitgedrukt in percentage op basis van FTE                                                       
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mannen 12,00 % 

vrouwen 88,00 % 
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1.7. VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE WERKNEMERS  
 voltijdse en deeltijdse werknemers uitgedrukt in aantal 

 
1.8. SOLLICITANTEN 
 sollicitanten per dienst uitgedrukt in aantal 

 
 

1.9. EVOLUTIE VERZUIMKENMERKEN 
 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

ziekteverzuim < 1 jaar   4,38 6,12 6,44 5,92 9,37 6,22 5,29 3,55 % 

% binnen gewaarborgd 
loon     2,86 3,49 3,1 2,91 4,18 3,56 3,54 2,42 % 

gemiddelde periode ziekte 50,70 57,56 63,31 76,82 99,31 78,65 64,90 71,37 Uren 

 
 
1.10. ANDERE CIJFERS  
 

aantal werknemers 73 
 thematisch verlof   2 werknemers 

tijdskrediet   3 werknemers 

landingsbaan   8 werknemers 
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 deeltijds 59 
 

   (zonder inbegrip landingsbanen) 

wonen + nacht 106 
 medische dienst 14 
 dagactiviteit 9 
 logistieke dienst 2 
 andere diensten 5 
 Totaal 136 
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1.11. STAGIAIRS EN ALTERNATIEVE TEWERKSTELLING  
 

januari - juni 

 Katholieke Universiteit Leuven ‘Master pedag. Wetenschappen (orthopedagogiek)’: 1 

 Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) ‘Bachelor orthopedagogie’:  2 

 Hogeschool PXL ‘Bachelor ergotherapie’: 1 

 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen ‘Bachelor orthopedagogie’:  1 

 VSPW ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’: 6 

 Mater Dei Overpelt ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’: 1 

 Mater Dei Overpelt ‘Leefgroepenwerking’: 1 

 

september - december 

 Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) ‘Bachelor orthopedagogie’: 3 

 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen ‘Bachelor orthopedagogie’:  1 

 VSPW ‘Graduaat orthopedagogie’: 2 

 VSPW ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’: 1 

 CVO STEP Zonhoven ‘Graduaat orthopedagogie’: 1 

 Agnetendal Peer ‘Onthaal & public relations’: 1 

 

 

 
 
  



Monsheide – Jaarverslag 2014 
 

  9     

 

2. BEWONERS 

 

2.1. BEZETTING 
 

 tehuis niet-werkenden beschermd wonen  

erkenning 42,00 4,00  

bovenop de erkenning 1,00 0,00  

logeerdagen 0,00 niet van toepassing  

gemiddelde bezetting 41,9096 4,00  

tijdens weekends 32,6360 4,00  

dagopvang boven de er-
kenning 

1,00 niet van toepassing 
 

weekendopvang boven 
de erkenning 

1,00 niet van toepassing 
 

 
 

2.2. WIJZIGINGEN 
 

 tehuis niet-werkenden beschermd wonen  

ontslagen 0,00 0,00  

overlijdens 0,00 0,00  

opnames 1,00 0,00  

 

2.3. LEEFTIJD 
 

jonger dan 40 jaar 4 

40 tot 44 0 

45 tot 49 3 

50 tot 54 3 

55 tot 59 13 

60 tot 64 14 

65 tot 69 4 

70 tot 74 1 

75 tot 79 3 

80 en ouder 1 



Raad van Bestuur

Algemene Vergadering

directeur

DV 
dagactiviteit

dagactiviteit

8 
begeleiders

DV

administratie

sociale dienst

1

maatschap-
pelijk werker

5

admini-

stratief

mede-

werkers

DV wonen

4 
leefgroepen

3
team-

begeleiders

17 
begeleiders

3 
aanleun-
woningen

1 
team-

begeleider

6 
begeleiders

beschermd 
wonen

1 
team-

begeleider

2 
begeleiders

nachtdienst

7 
begeleiders

socio-
cultureel

2 mede-

werkers

DV 

medische  
dienst

2
verpleegk.

1

geneesheer

DV 
logistiek

technische 
dienst

2 

mede-

werkers

keuken 

onderhoud 
washuis

9 

mede-

werkers

stafdiensten

aanwezig op 
staf-

vergadering

ortho-
pedagoog

preventie-

adviseur

pastoraal 
mede-
werker

kwaliteits-
coördinator

 

C.  ORGANISATIE EN WERKING 

1. HET ORGANOGRAM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Legende 
De vermelde aantallen zijn hoofdelijk, dus niet in FTE. 
Het betreft een lijnorganogram waarin ook de verantwoordelijkheden binnen de stafvergadering een plaats krijgen.
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2. DE OPDRACHTVERKLARING  

Home Monsheide is een voorziening voor volwassen personen met een verstandelijke beperking 
en biedt vijf begeleidingsvormen aan: 

- tehuis niet-werkenden: nursing 
- tehuis niet-werkenden: bezigheid 
- beschermd wonen 
- logeermogelijkheid 
- opvang bij noodsituatie 

 

 
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 integri-
teit van de medegebruikers 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 harte-
lijke 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 bewoner betrachten we door: 
- maximale kansen te bieden tot de integrale ontplooiing rekening houdend met zijn kun-

nen én aankunnen 
- evenwaardig en respectvol met hem om te gaan 
- mogelijkheden te bieden tot maximale participatie aan de samenleving en tot volwaardig 

burgerschap, rekening houdend met maatschappelijke en culturele normen 
- 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 
- 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, na-
melijk: 
- 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, verbonden-
heid, 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 
in samenspraak met andere voorzieningen en instanties. Samen met hen trachten we aan de 
noden van de regio tegemoet te komen. 



Monsheide – Jaarverslag 2014 
 

  12     

 

3. ALGEMEEN BELEID, BIJZONDERHEDEN IN 2014 

Het algemeen beleid van Monsheide wordt aangestuurd door volgende drie overlegorganen:  
de Raad van Bestuur, de stafvergadering en de coördinatievergadering. 
 

3.1.  ZORGINHOUDELIJK BELEID 
 visie van kwaliteit van leven eigen maken in Monsheide 

 inhoudelijk en organisatorisch aanpassen van de manier van ondersteunen van bewoners aan-
gepast aan hun gewijzigde noden: 
- verhuis van enkele bewoners 
- evalueren en bijsturen van de reorganisatie van de dagactiviteit en woonactiviteit 
- bijsturen van de aanwezigheid van begeleiding 
 

 bewaken van de kwaliteit van leven van bewoners binnen het Flexibel Aanbod 
Meerderjarigen (FAM) 
 

3.2.  ORGANISATORISCH BELEID  
 in het kader van zelfevaluatie: 

- evalueren van alle overlegmomenten 
- organiseren van een denkdag in het kader van het globaal beleidsplan (2015-2018) 

 een verhoogde aanwezigheid van stafleden op de leefgroepvergaderingen 

 de viering van ons 40-jarig bestaan: organisatie door werkgroep festiviteiten 
- een bewonersfeest 
- een kwisavond 
- een eetdag 

 vervroegde instap Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) vanaf 1 januari 2015 

 opstarten Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 

 visieontwikkeling i.v.m. nieuwe organisatiestructuren (cfr. Masterclasses 2014) 
 

3.3.  FINANCIEEL BELEID 
 besprekingen i.v.m. financiële draagkracht van de voorziening in functie van:  

- het project Gansheide 
- de aankoop van een nabijgelegen perceel voor extra parking 

 vorming i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten 

 lerende netwerken: intervisie m.b.t. de Persoonsvolgende Financiering (perspectief 2020)  
 

 aanbestedingen conform de wetgeving op de overheidsopdrachten 

 zoeken naar samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke aankopen (conform de 
wetgeving op de overheidsopdrachten) 

 visieontwikkeling m.b.t. de Persoonsvolgende Financiering 

 aanbesteding bouwproject Gansheide 

 zoeken naar een gezond financieel beleid rekening houdend met: 
o door de overheid opgelegde bezuinigingen:  

indexsprong, 1,07% voor de sector OPH op de totale subsidie-enveloppe 
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o toenemende kosten zoals de arbeidsgeneeskundige dienst (2016), Softwel, 
VWV, fietsvergoeding, … 

 

3.4.  PERSONEELSBELEID 
 toepassingen m.b.t. het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 

 vorming omtrent verzuimbeleid 

 2 personeelsleden op (brug)pensioen 

 aanwervingen in functie van de vervangingsplicht van bruggepensioneerden (SWT) en de op-
timalisering van de Sociale Maribel 

 extra aandacht voor loopbaanplanning en jobrotatie 

 het arbeidsreglement afstemmen op de nieuwe regelgeving 

 personeelsbeleid afstemmen op middelen Flexibel Aanbod Meerderjarigen 
 

3.5.  KWALITEITSBELEID 
 organiseren van een eerste denkdag ter ontwikkeling van het Globaal Beleidsplan 2015-2018 

 implementeren van de procedure: ‘Zelfevaluatie’ 

 herziening van de procedures: 
- ‘De intake’ 
- ‘Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het bewonersdossier’ 
- ‘Het beëindigen van de ondersteuning’ 
- ‘Het afhandelen van klachten van gebruikers’ 
- ‘Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag t.a.v. 

gebruikers’ 
- ‘De vrijheidsbeperkende maatregelen’ 
- ‘Het ondersteunen en evalueren van medewerkers’ 
- ‘Alcohol-, drugs- en medicatiebeleid’ 
- ‘Verzuimbeleid’ 
- ‘Het toetsen van de tevredenheid van de gebruikers’ 

 nieuwe verbeterprojecten in 2014: 
- aanpassen Charter en Protocol 
- aanpassing arbeidsreglement en huishoudelijk reglement 
- administratieve taken op pc in leefgroepen en dagactiviteit 
- afbouw gebruik studio 
- evaluatie van beschikbare ruimte 
- fietsen voor bewoners 
- gebruik handelingsplan vereenvoudigen 
- invoeren medicatiecontrolesysteem 
- optimaliseren tijdstippen overlegfora 
- samen aankoop brood 
- slikproblemen 
- verwarming aanleunwoningen 
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 toevoeging van de procedure ‘Verantwoorde risico’s’ 

 de doelstellingen ten aanzien van de doelgroepen vormgeven in drie onderdelen: 
algemeen, het wonen, de dagactiviteit 

 bewaken van de uitvoering van het Globaal Beleidsplan 

 aanpassen van de procedures in het kader van FAM 
 

3.6. VTO-BELEID 
3.6.1. Algemeen 

 een aanzienlijk deel van het vormingsbudget besteden aan interne opleidingen omwille van 
timemanagement en het bereiken van een grote groep werknemers 

 organiseren van de studiedag ‘Mijn (t)huis van de toekomst’ door Ronny Dierendonck voor 
begeleiders van het wonen, familieleden, externe begeleiders en bewoners 

 organiseren van aparte momenten van in-service trainingen per dienst 
 
3.6.2. Vorming intern 

 kwaliteitszorg: visietekst ‘Kwaliteit van leven’ 

 in-service training logistieke dienst 

 noodplan 

 in-service training nieuwe medewerkers 

 in-service training dagactiviteit: autisme 

 effectief en efficiënt communiceren 

 SMOG 

 verpleegkundige handelingen 

 ‘Mijn (t)huis van de toekomst’ (Ronny Dierendonck) 

 workshops snoezelen 

 EHBO 

 ‘Fluitend naar je werk’ (Arteria) 

 verzuimbeleid 

 vloeibare medicatie 

 zintuiglijk vieren 
 

3.6.3. Vorming extern 

 ‘Omgaan met kritiek van familie’ (Zorg-Saam) 

 ‘Kwaliteit van Bestaan’ (Vlaams Welzijnsverbond, KHLim, Provincie Limburg) 

 ‘Begeleiden van volwassenen met visueel meervoudige beperkingen’ (Zorg-Saam) 

 ‘Zorgdragers zijn ook maar mensen! Kleine ondeugden voor zorgdragers’ (Vlaams Welzijnsver-
bond, Limburgs Coördinatiecomité voor personen met een handicap, Bisdom Hasselt-vicariaat 
diaconie en Caritas) 

 ‘Heppiemassage. Een aangepaste massagevorm voor mensen met ASS’ (Vibeg) 

 ‘Infoavond over vzw’s’ (CD&V Peer) 

 ‘Kostenmanagement in de zorgsector’ (Escala) 

 ‘Talentmanagement als motor voor je organisatie’ (Voca Training & Consult) 

 ‘Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid’ (vzw Stijn) 
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 ‘Ja, maar … Nee, tenzij…Inspiratiedag: omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen’ (Vlaam-
se werkgroep vrijheidsbeperkende maatregelen i.s.m. Steunpunt Expertisenetwerken) 

 ‘Masterclasses veranderen’ (LUS vzw) 

 ‘Postgraduaat Woundmanagement’ (PXL-Healthcare) 

 ‘Masterclass videoanalyse: ontdekkend kijken’ (Stichting M.M. Delacroix) 

 ‘Acute opvang en nazorg na ingrijpende gebeurtenissen: de rol van de opvangverantwoordelij-
ke of het opvangteam’ (Vibeg) 

 ‘Kritische zelfreflectie: waarom doe je wat je doet’ (vzw Stijn) 

 ‘Isabel 6’ (Isabel NV) 

 ‘Brandpreventie: nieuwe regelgeving’ (Provinciaal Veiligheidscomité Limburg) 

 ‘Lezing Theo Compernolle: ontketen je brein’ (C-mine Genk) 
 

3.6.4. Werkgroepen en intervisiegroepen  

 werkgroepen intern: 
- opdrachtverklaring 
- toneel 
- pastoraal 
- personeelsaangelegenheden 
- nieuwjaarsreceptie 
- Zorgonline 
- folder 
- SMOG 
- festiviteiten 
- verpleegkundige handelingen 
- leefgroepboekhouding 
- snoezelen 
- financiële commissie 
- huisorkest 
- tevredenheidsmeting 
- website 
- decoratie 
- visualisaties 
- redactie Monsheidenieuws 
- vakanties 

 

 intervisiegroepen en externe werkgroepen: 
- intervisie verpleegkundigen 
- intervisie kwaliteitscoördinatoren 
- intervisie pedagogisch verantwoordelijken 
- intervisie maatschappelijk werkers 
- diocesane pastorale werkgroep van het Vlaams Welzijnsverbond 
- werkgroep validen/mindervaliden Peer (SAVIPH) 
- lerende netwerken 
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 vorming aan personeelsleden en gebruikers over Flexibel Aanbod Meerderjarigen 
(FAM) en perspectief 2020 

 vormgeven van een opleidingsplan voor het project Gansheide 

 voorzien van meerdere vormingsmomenten voor de IST Reanimatie 

 IST noodplan op een andere manier brengen 

 andere invulling van teambuilding 
 

3.7.  REGELGEVENDE OVERHEID  
 opvolgen van de ontwikkelingen binnen perspectief 2020:  

- Flexibel Aanbod Meerderjarigen  
- Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
- Persoonsvolgende Financiering 

 opvolgen van de ontwikkelingen binnen de zorgregie en de afstemming hiervan op ons opna-
mebeleid 

3.8.  INFRASTRUCTUUR 
 voltooiing dakrenovatie leefgroep 1 

 laatste fase ontkoppelingswerken regenwater/afvalwater 

 heraanleg van paden en terrassen rondom leefgroep 1 

 installering WIFI-netwerk 

 schilderwerken  

 relighting bezoekzaal (LED-panelen) 

 relighting atelier, werkplaats, kelder (LED-TL) 

 verduisteringsgordijnen bezoekzaal 

 aanleg personeelsparking 

 nieuwe dienstingang (vanuit nieuwe parking) 

 klinkerwerken nieuwe toegang sporthal, fietsenstalling 

 plaatsing extra fietsenstalling personeel 

 installering elektronische deurknop tiklokaal 

 verfraaiing voortuin 

 nieuwe tuinverlichting 

 verwarmingsproblemen hoofdgebouw 
 

 afwerking dakrand van gerenoveerd dak (leefgroep 1) 

 verdere vervanging tuinverlichting 

 dooltuin leefgroep 1 

 schilderwerken slaapgedeelte leefgroep 1 

 duurzame oplossing verwarming hoofdgebouw 
 

3.9.  EXTERNE CONTACTEN 
 overleggen met Ganspoel kaderend binnen het samenwerkingsakkoord 

 overleggen met het stadsbestuur i.v.m.: 
- de renovatie van de weg naar de sporthal 
- de asfaltering van de nieuwe parking 
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- het RUP 
- de aankoop van de gronden voor het project Gansheide 
- de bouwvergunning voor het project Gansheide 

 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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4. DE DIENSTEN, BIJZONDERHEDEN IN 2014 

4.1.  HET WONEN 
4.1.1. Algemeen 

 voorzien van broodlevering aan huis (2x/week) 

 gebruiken van polsbandje per bewoner met telefoonnummer van begeleiding voor uitstappen 
in grote groep 

 verspreiden van teamvergaderingen doorheen de week 

 aanpassen organisatie en samenstelling deelnemers aan de woonactiviteit 

 leefgroepoverschrijdende samenwerking voor vakanties om beter te kunnen inspelen op de 
noden van de bewoners en een betere verhouding begeleiding - aantal bewoners te voorzien 

 stopzetten van de busrit georganiseerd vanuit Monsheide wegens niet meer voldoende bewo-
ners die naar huis gaan 

 vakanties: 
- leefgroep 1    01/09 tot 05/09: Venlo  
- leefgroep 2    12/05 tot 16/05: Kempervennen 
- leefgroep 3    12/05 tot 16/05: Kempervennen 
- leefgroep 4    02/06 tot 06/06: Kempervennen 
- wingerd     11/08 tot 15/08: Heers 
- appartement    28/04 tot 01/05: Maastricht 
- leefgroepoverschrijdend 08/08 tot 16/08: Blankenberge 

 

 evaluatie en bijsturing van het invullen van individuele activiteiten en vrijetijdsmo-
menten van bewoners 
 

4.1.2. De leefgroepen 

 leefgroep 1: 
- opname van een bewoner van leefgroep 3  
- plaatsing kasten in wasplaats  
- hospitalisatie van enkele bewoners  
- revalidatie van bewoner in MS-kliniek na totale knieprothese 
- aankoop rolstoelschelp en alternerende matras  
- voorzien van noodopvang van een bewoner 
- aandacht besteden aan extra hulp voor sommige bewoners: eten klein snijden, kleren 

klaarleggen,… 
- voorzien van extra mobiliteitsoefeningen tussen de middag voor 2 bewoners 
- inwerking nieuwe teambegeleider 

 samenwerking met nieuwe teambegeleider 

 opfrissen en verven van de slaapgang 

 inrichting van de veranda met snoezelhoekje 

 aankleding terras en dooltuin 
 

 leefgroep 2: 
- opname van een bewoner uit de Bosrank in de leefgroep 
- ondersteunen van verhuis van bewoner naar de Bosrank 
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- opname van een nieuwe bewoner 
- herverdeling taken bewoners 
- afbouwen van studiogebruik  
- wekelijks gebruik van de snoezelruimte  
- extra aandacht voor afspraken rond een bewoner met autismespectrumstoornis 
- opstarten comfortzorg voor een bewoner 
- viering pensionering begeleider en verwelkoming nieuwe begeleider 
- ondersteuning van het team door deeltijdse zorgkundige 
- wijziging van het team thuisverpleegsters en aanpassing badmomenten van sommige be-

woners 

 opnemen van extra bewoner in leefgroep 

 kamergebruik stimuleren door wegvallen van de studio 
 

 leefgroep 3: 
- logistieke dienst leefgroep laten poetsen omwille van woonactiviteit 
- verplaatsen van familiebezoek van weekend naar weekdag verplaatst o.w.v. vrijetijdsactivi-

teiten in het weekend 
- verwijderen van matten op slaapkamers en badkamers o.w.v. valpreventie 
- aankopen van nieuwe koelkast 
- bijsturing wijze van medicatietoediening om het aantal medicatie-incidenten te reduceren 
- updaten van leefgroepafspraken en specifieke afspraken m.b.t. bewoners 
- toevoeging nieuw item op bewonersvergadering: ‘vraag van de week’ (bewoners stimule-

ren om tevredenheden en/of ontevredenheden te formuleren) 
- opvangen van bewoner in noodsituatie gedurende 6 weken 

 

 nieuwe teamsamenstelling n.a.v. brugpensioen huidige teambegeleider 

 voorzien van zonneluifel terras aan de voorzijde van de woning 

 verder uitwerken en opvolgen van werkpunten bewoners op de teamvergadering en 
invoegen in het handelingsplan 
 

 leefgroep 4: 
- voorzien van nieuwe verlichting aan de voordeur 
- voorzien van slot op medicatiekast 
- uittesten van nieuw medicatiesysteem 
- plaatsing kasten in de wasplaats 
- plaatsing rekken in kleine berging 
- ondersteunen van verhuis van een bewoner naar andere leefgroep 

 samenwerking met nieuwe teambegeleider 

 zoektocht naar geschikte keukenstoelen 

 opstarten van de samenwerking met thuisverpleging 
 

4.1.3. De aanleunwoningen 
 bosrank: 

- trainen van het telefonisch oproepen van de nachtdienst  
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- aandacht voor gezond koken 
- werken met een contract voor enkele bewoners (afspraken en duidelijkheid) 
- bespreken van omgangsvormen en respectvol omgaan met elkaar op bewonersvergaderin-

gen (duimenactie) 
- opname nieuwe bewoner 
- aankoop nieuwe oven        

 

 nieuw takenbord/werken met takenpakketjes 

 werken rond een respectvolle omgang met elkaar 

 nieuwe uurrooster aangepast aan de noden van de bewoners 
 

 wingerd: 
- trainen van het telefonisch oproepen van de nachtdienst  
- korter opvolgen van persoonlijke hygiëne van enkele bewoners  
- blijvende aandacht voor het bieden van structuur en veiligheid 

 

 door middel van veiligheid en structuur het emotioneel welbevinden van de bewo-
ners behartigen 

 nieuwe uurrooster aangepast aan de noden van de bewoners 

 afscheid bewoner omwille van verhuis naar andere leefgroep 

 omgaan met verhuis van bewoner 
 

 appartement: 
- aandacht voor gezond koken 
- begeleiden van relaties van bewoners 
- opvolging persoonlijke hygiëne 
- onderlinge relaties verbeteren 

 zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer 

 werken rond gezonde voeding /extra beweging  

 werken aan de onderlinge relaties en contacten 

 relaties/contacten met het netwerk onderhouden 
 

4.1.4. Het beschermd wonen 

 besteden van extra aandacht aan emoties en gevoelens bij het ouder worden 

 persoonlijke en materiële ondersteuning t.g.v. fysische achteruitgang 

 aanbieden van extra hulp waar nodig 

 medische ondersteuning, begeleiding, opvolging 

 werken met internet, tablet, digitale TV 

 organiseren van feest voor 80 jarige 

 stimuleren van gezonde voeding 

 aangepaste vrijetijdsinvulling 

 inschakeling reguliere diensten 

 aandacht besteden aan valpreventie 

 comfort bieden 
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4.2.  DE NACHTDIENST 
 ingebruikname van  camera’s met WIFI voor een betere observatie van de bewoners  

 extra verzorging van ouderwordende en dementerende bewoners: verpamperen, wisselhou-
ding, begeleiding bij het slapengaan 

 opnemen van enkele taken vanuit de medische dienst: ordenen en controleren van medisch 
materiaal,maandelijkse bestelling opmaken van medicatie, poeders, siropen en druppels 

 overdracht studiedag: zorgdragers zijn ook maar mensen 

 formuleren van actiepunten uit studiedag ‘Mijn (t)huis van de toekomst’ 

 opfrissing brandalarm en rondgang voorzieningen (toevoer, handleidingen) 

 uitleg gebruik nieuwe labelprinter 

 inschakelen tijdelijke interim voor het opvangen van tekort aan uren 
 

 organiseren van specifieke vorming voor de nachtdienst 
 

4.3.  DE DAGACTIVITEIT 
4.3.1. Algemeen 

 verdere concretisering van een dagactiviteit-op-maat rekening houdend met het emotioneel 
ontwikkelingsniveau van bewoners 

 herschrijven van de visie en de  doelstellingen van de verschillende dagactiviteiten  die aange-
boden worden 

 aankoop tablet met de bedoeling om geïnteresseerde deelnemers het gebruik aan te leren 
 

 verder uitwerken en bijsturen van een dagbesteding-op-maat in samenwerking met 
het wonen 

 verflokaal functioneler inrichten zodat het optimaal benut kan worden qua capaci-
teit en ruimte 

 uitwerken van computeractiviteiten op maat van de deelnemers 
 

4.3.2. De activiteiten 

 werkplaats:  
- nieuwe artikelen bedenken en maken om in onze winkel te verkopen 
- artikelen maken op bestelling 
- zoeken naar variaties op de gekende technieken om zo onze producten modern en ver-

koopbaar te houden en streven naar een goede prijs/kwaliteitsverhouding 
- aanpassen van begeleiding en aanbod aan het niveau van onze deelnemers 

 

 updaten van keuzeboek 

 overlegmoment begeleiding plannen  
 

 atelier: 
- bedrijfsbezoek aan Zweko Bocholt 
- eenmalige samenwerking met All Import 
- integratie van het ‘papier atelier’ binnen de werking van het atelier 
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 sorteersysteem dopjes vernieuwen 

 gerichter op zoek gaan naar eenmalige semi-industriële werkjes 
 

 beweging: 
- zoeken naar ondersteuning-op-maat op vlak van beweging voor iedere bewoner om het 

functioneren in het dagelijkse leven zo goed mogelijk te behouden 
- netbalcompetitie in klasse 4  
- buitenfitness in Overpelt 

 

 blijven zoeken naar een gevarieerd aanbod om de deelnemers op een plezierige 
manier actief te houden 

 gebruiksaanwijzing per toestel opstellen 

 sportmateriaal inventariseren 
 

 jobs: 
- het goed opvolgen van bestaande jobs en multidisciplinair bespreken van eventuele pro-

blemen  
- voortzetting job op een zorgboerderij voor 1 van onze deelnemers 
- voortzetting job soepbedeling op de kleuterschool van Peer voor 2 van onze deelnemers  

 

 kastanje: 
- bestelling kerstpakketten (advocaat, porto, koffielikeur, gelei, koekjes) 
- verwelkoming nieuwe deelnemer  
- samenstelling van verschillende ééndoosactiviteiten 
- aankoop van TV/DVD 
- uitproberen van moderne media: WII 

 visualiseren van het gestructureerd weekschema 

 maken van fotoalbums : verschillende thema’s: seizoenen, feesten,… (combinatie 
van foto’s en prenten) 
 

 ‘crea’ waarbij door middel van opdrachten en eenvoudige knutseltechnieken (tekenen, verven, 
stempelen, papier-maché) de deelnemers zich expressief uitdrukken op een hoger niveau 

 registreren van activiteiten 
 

 ‘tekenen’ waarbij de deelnemers de kans krijgen om te tekenen en te kleuren om zich op deze 
manier expressief uit te drukken, er wordt themagericht gewerkt, kerst, Pasen, Valentijn… 

  ‘lezen, schrijven’ waarbij 5 deelnemers de kans krijgen om lees- en schrijfvaardigheden te on-
derhouden 
 

4.4.  DE SOCIO-CULTURELE DIENST 
4.4.1. Toneel 

 opbouwen van een nieuwe voorstelling 

 vierde keer toneelkamp te Woutershof in Molenbeersel: in orde maken van draaiboek  
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 toneelkamp 23 tot 26 februari, zelfde locatie 

 datum plannen nieuwe voorstellingen 
 

4.4.2. Praatcafé 

 inschakeling nieuwe vaste vrijwilliger in het praatcafé 

 wisseling verantwoordelijke bewoner voor drankbedeling  

 voorzien van plastic tafellakens op tafels 

 consumpties noteren en door secretariaat laten afrekenen 
 

 realiseren van geplande sfeerverlichting  

 plaatsing muziekinstallatie 
 

4.4.3. Weekendactiviteiten 

 organiseren van activiteitenaanbod voornamelijk binnen Monsheide 
(bewoners kunnen makkelijk aansluiten, eigen leefgroeppersoneel kan zelf activiteit aanbieden 
of buitenshuis gaan met thuisblijvende bewoners) 

 bij activiteitenaanbod rekening houden met beperkt begeleidend personeel 

 2-maandelijks relaxatie/snoezelen aanbieden 

 opzoeken, bewerken en aanbieden van beeldmateriaal uit het verleden 
 

 2-maandelijks deelnemen aan dansnamiddag G-move in Reppel 
 

4.4.4. Vakantie-uitstappen 

 spreiding van activiteitenaanbod over juli, augustus en september  

 activiteiten verkorten in duur: meer aanbod mogelijk voor de steeds groter wordende groep 
van deelnemers 
 

 alle activiteiten bundelen onder 1 noemer: zowel vakantie- als weekendactiviteiten 

 kalender in tiklokaal voorzien als overzichtsinstrument voor iedereen (minder over-
lappingen en vergissingen mogelijk) 

 
4.4.5. Integratieactiviteiten 

 halloweenevenement:  
- 244 deelnemers 
- diverse sponsors 
- samenwerking met katapultclub Bree en vrijwilligers  
- uitwerking draaiboek  

 organisatie uitstap Planckendael door Fifty-One voor de bewoners 

 deelname motorrun 
 

 terug uitwisseling met kinderopvang Gerdingen  

 ingaan op activiteiten georganiseerd door derden 

 aanvulling werkgroep halloween met 2 nieuwe vrijwilligers en inschakeling perso-
neel bij voorbereiding en opruim 
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4.4.6. Interieur 

 ontwerp en uitvoering creatiesculptuur trappenhal 

 plaatsing en afwerking sculptuur 
 

4.5.  DE DIENST PASTORAAL 
 werken aan ons jaarthema: ‘Wijs me de weg naar… vriendschap, troost, de ster, de anderen, 

rust’ loopt door tot december 2014 

 werken rond solidariteit: vastenacties t.v.v. Broederlijk delen, adoptiekind Alma Karketta uit 
India  

 beleving van een ziekenzalving voor een bewoner met haar familie 

 aandacht voor onze jaarlijks terugkerende vieringen  

 maandelijkse deelname aan de eucharistieviering in de parochie 

 organiseren van vorming ‘zintuiglijk vieren’ 

 deelname bedevaart naar Banneux georganiseerd door de parochie van Peer 

 deelname bedevaart naar Scherpenheuvel georganiseerd door Pastoraal Welzijnsverbond 

 deelname aan dekanale werkgroep van Peer ter voorbereiding van bedevaart naar Lourdes 
 

 nieuwe naam voor onze werkgroep ‘pastoraal’ lanceren: de Kring 

 Lourdesreis met de interdiocesane bedevaart 
 

4.6.  DE SOCIALE DIENST 
4.6.1. Intaketeam 

 opname: 
- tehuis niet-werkenden: 1 

 bespreken van aanvragen:   
- 1 aanvraag tehuis niet-werkenden 
- 1 aanvraag dagbesteding 
- 3 aanvragen noodsituatie: 2 personen werden opgevangen 
- 1 aanvraag convenant tehuis niet-werkenden 
- 1 aanvraag convenant beschermd wonen met dagbesteding 

 verhuisteam:  
- verhuis van 4 bewoners binnen Monsheide 

 4 kennismakingsgesprekken in het kader van het project dat zal opgezet worden in samenwer-
king met Ganspoel 
 

4.6.2. Gebruikersraad 

 informeren over de besluiten van het intaketeam  

 informeren over het aanbod aan vorming  

 informeren over het project Gansheide 

 informeren over de nieuwe wetgeving  “globaal beschermingsstatuut" 

 toelichten van de jaarrekening/jaarverslag  

 bespreken van de reorganisatie van de woonactiviteit /dagactiviteit  

 kwaliteitszorg  
- visietekst “kwaliteit van leven” 
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- bespreken van het signaal vanuit de gebruikersraad: verhoogde administratielast van de 
leefgroepbegeleiders 

- overzicht brengen van klachten en ontevredenheden - bespreken van besluiten van signa-
len van gebruikers  

- procedures: 
ter kennisname: 
o het beëindigen van de ondersteuning  
o de intake  
o het voorkomen, detecteren van en aangepast reageren op grensoverschrijdend ge-

drag t.a.v. de gebruiker 
ter goedkeuring:  
o het organiseren van collectief overleg met de gebruikers :het huishoudelijk regle-

ment van het collectief overlegorgaan “gebruikersraad Home Monsheide” 
o de klachtenprocedure 
o aanpassingen aan het Charter collectieve rechten en plichten 
o aanpassingen aan de Protocols 

- bespreken aanvullingen aan de IDO 
- bevraging in het kader van de denkdag “globaal beleidsplan” 
- informeren over verbeterprojecten 

 bespreken van de brochure “rechten en plichten” van het VAPH 

 bespreken/evalueren van praktische aangelegenheden bvb feestweekend 40 jaar Monsheide   
 

4.6.3. Opvolging ontwikkelingen in de zorg(regie) 

 informatie en intervisie contactpersonen:  FAM, RTH, Persoonsvolgende Financiering 

 individuele zorgbemiddeling  
 

4.6.4. Aanvragen tegemoetkoming en hulpmiddelen VAPH 
 
4.6.5. Regeling vervoer MMC 
 
4.6.6. Bezoeken aan Monsheide 

 21/01/2014: werkplekleren Mater Deï Overpelt 

 15/10/2014: 1ste jaars VSPW Hasselt 
 

 verkiezing van de gebruikersraad 

 herziening integratietegemoetkoming van enkele bewoners 

 informeren van de gebruikers betreffende de ontwikkelingen binnen FAM  
 

4.7.  DE PEDAGOGISCHE DIENST  
 vereenvoudiging handelingsplannen 

 vergroten van aanwezigheid orthopedagoog op teamvergadering door spreiding van teamver-
gaderingen en bewonersbesprekingen 

 evaluatie en bijsturing van de reorganisatie van de dagactiviteit en de woonactiviteit 

 voorzien van een luik ‘zelfbepaling’ binnen de individuele dienstverleningsovereenkomst 

 meer laagdrempelig maken van de procedure grensoverschrijdend gedrag 
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 bieden van inhoudelijke ondersteuning bij het vormgeven van de doelstellingen ten aanzien 
van de dagactiviteit 

 coördinatie cameragebruik als vrijheidsbeperkende maatregel 

 opvolging interne verhuis van enkele bewoners en opname nieuwe bewoners 

 in kaart brengen van gebruikte psychofarmaca 
 

 bewoners meer betrekken bij de bewonersbespreking en de individuele dienstverle-
ningsovereenkomst 

 bewonersbespreking anders uitwerken: minder begeleiders aanwezig, meer aan-
dacht voor nieuwe doelstellingen 

 visietekst ‘Emancipatorisch ondersteunen’ herwerken tot een eigen versie 

 stimuleren van het werken met werkpunten aan de hand van een hulpmiddel 

 de kwaliteit van leven van bewoners bewaken binnen het kader van FAM 

 inhoudelijke ondersteuning van de reorganisatie van de aanleunwoningen 
 

4.8.  DE MEDISCHE DIENST  
 coördinatie van IST: EHBO 

 introductie nieuwe huisarts in Monsheide 

 vieren pensionering dr. Van Oostveldt 

 overdracht van een deel van het medisch dossier aan de nieuwe huisarts 

 opstart van proefperiode met robotgedistribueerd medicatiesysteem 

 IST per leefgroep betreffende vloeibare medicatietoediening en zuurstofsaturatiemeter 

 verbeterproject: vervolledigen en aanpassen van medische fiches 

 aanpassen van voedingsfiches in samenwerking met de diëtist 

 individuele opvolging van comfortdossier na activering  

 opvolging logopedist 

 inventarisatie van het gebruik van incontinentiematerialen 

 afwerking van het medisch dossier in samenwerking met de nachtdienst 

 opstarten van verbeterproject: herordenen van medische informatie op intradesk 

 introductie aan nieuwe collega verpleegkundige 

 kennismaking en introductie van het labo CMA 
 

 verder uitwerken van verbeterproject: herordenen van medische informatie 

 procedure opstellen rond slik- en verslikproblematiek 

 overdracht medisch dossier aan de huisarts 

 evalueren en bijsturen beschikbaarheid medische dienst 
 

4.9.  DE LOGISTIEKE DIENST 
4.9.1.  Algemeen 

 start van jaarlijkse IST, specifiek voor medewerkers logistieke dienst 

 reorganisatie dienstregeling en werkschema’s 
 

4.9.2. Centrale keuken 

 renovatie koelcel 
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 procedure serviesgoed keuken (terugbrengen) 

 positieve inspectie FAVV 

 evaluatie keukenbriefjes 
 

 inschakeling nieuwe keukenmedewerker 

 denkoefening reorganisatie keuken: o.a. maaltijdverdeling 
 

4.9.3. Onderhoudsdienst 

 reorganisatie onderhoudsschema n.a.v. reorganisatie dagactiviteit 

 inschakeling jobstudent tijdens de zomerperiode 

 invoering controleblad onderhoud toiletten aanleunwoningen 
 

 optimaliseren van het onderhoudsschema 
 

4.9.4. Wasserij 

 procedure verwerking ‘nat’ wasgoed 

 permanentieregeling wasserij: doel = elke werkdag is iemand van de wasserij aanwezig 
 

 mogelijkheid tot verwerking linnengoed als ‘job’ voor bewoners 
 

4.9.5. Technische dienst 

 inschakeling van 1 ‘deeltijds lerende/deeltijds werkende’ 

 inschakeling hulp van 6 studenten in het kader van de bezinningsdagen Don Boscocollege 
Hechtel 
 

 afwerking dakrand van gerenoveerd dak L1 

 verdere vervanging tuinverlichting 

 dooltuin L1 
 

4.10.  DE PREVENTIEDIENST 
 handhygiëne: installeren van papieren handdoekdispensers, ter vervanging van handdoekjes 

 nieuwe procedure afvalverwerking: ingebruikname van ondergrondse container en nieuw af-
valeiland in bezoekzaal en in gang burelen 

 3-jaarlijkse risico-analyse psychosociale belasting op het werk (tevredenheidmeting medewer-
kers) 

 implementatie nieuwe wetgeving: EHBO, brandpreventie, geneeskundige controles, risico-
analyse, brandinterventiedienst 

 parkeerbeleid: vrijwaren van toegankelijkheid voor (o.a.) hulpdiensten 

 studiedag: ‘fluitend naar je werk’ (omgaan met toenemende werkdruk) 

 extra aandacht voor potentieel vuur: gebruik elektrisch fornuis door bewoners, gebruik lucifers 
en aanstekers 

 valpreventie: maatregelen tot sneeuw- en ijsvrij maken van paden 
 

 implementatie nieuwe veiligheidswetgeving in intern noodplan 
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 evacuatieoefening 
 

4.11.  HET SECRETARIAAT 
 aandacht voor het nieuwe regeerakkoord inzake tijdskrediet en (brug)pensioen 

 voorschotberekening (via ISIS = webapplicatie VAPH) van de dienst beschermd wonen 

 opleiden van een extra medewerker in de personeelsdienst 

 bankrekeningen: aandacht voor rekeningafschriften, volmachten en koppeling aan de VZW 

 aanpassing modelcontracten naar aanleiding van het eenheidsstatuut 

 verdere optimaliseren van het personeelskader binnen de Sociale Maribel 

 

 het digitaal archiveren van boekhoudkundige documenten 

 FAM: nieuwe administratieve verplichtingen 

 Persoonsvolgende Financiering 
 

4.12.  DE DIENST ICT 
 aanschaffen van extra observatiecamera’s 

 installatie WIFI over het ganse terrein 

 organiseren van een actie rond het opruimen van computerbestanden 

 opstarten vernieuwde website: www.monsheide.be  

 onderhouden van het computernetwerk:  
- netwerkconfiguratie in functie van de toekomstige uitbreidingen 
- herstellingen 
- installatie nieuwe werkstations 
- installatie van nieuwe printer 
- update software, virusscan, …. 
 

 voorbereidingen m.b.t. nieuwe server en werkstations 

 intradesk gebruiksvriendelijker maken 
 

5.DE SYNDICALE DELEGATIE  

 samenstelling van de syndicale delegatie: onveranderd 

 ledenwerving/ledenbehoud 

 eenmalige middelen Sociale Maribel en inzet hiervan 

 acties als reactie op de besparingsmaatregelen van de regering 
 

 opvolgen aanpassingen arbeidsreglement 

 opvolgen van FAM en de gevolgen hiervan voor het personeel 

 omgaan met psychosociale risico’s 
  

http://www.monsheide.be/
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6.VRIJWILLIGERSWERK 

 organiseren van jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers met leuke quizavond 

 medewerking van vrijwilligers bij evenementen: 40 jaar Monsheide 

 samenwerking met Zandos: personeel van deze firma begeleidde mee een daguitstap naar de 
Efteling voor onze bewoners 

 stopzetting van 5 vrijwilligers omwille van gezondheidsproblemen 

 stopzetting van 3 vrijwilligers omwille van werk 

 aanmelding van 6 nieuwe vrijwilligers  

 Invulling van vrijwilligers: 
 

 
 

Legende 
Onder gastgezin wordt verstaan: alle vrijwilligers die op zelfstandige manier een activiteit doen 
met een van onze bewoners.   
 

 huidige netwerk van vrijwilligers onderhouden 

 aandacht voor eenmalige vrijwilligers 

 vrijwilligers inzetten voor Lourdesreis 
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