
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
 
 

  



Neem even de tijd 
 

Neem even de tijd, heel even maar, 
om je naaste te zien, 

te ontmoeten op je weg. 
Neem even de tijd, heel even maar, 

om in stilte, Zijn schepping 
te bewonderen op je weg. 

Neem even de tijd, heel even maar, 
om te genieten, 

dankbaar te zijn op je weg. 
Neem even de tijd, heel even maar, 

om te denken dat elke dag, 
elke nieuwe dag, 

een gave, maar ook een opgave is op je weg. 
Neem even de tijd, heel even maar, 

om te kijken waar je kan helpen 
op je weg. 

Neem even de tijd, heel even maar, 
om gelukkig te zijn, 

door uit jezelf te treden ruimte te geven 
aan de ander, en die Ander, op je weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cliënten, aan vrienden en sympathisanten, 

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  

 FAM (flexibel aanbod meerderjarigen)  
erkenningsnummer: SE40 
erkenning voor 2986,11 punten. 
aantal te ondersteunen cliënten: 47 (outputindicator) 

 RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp)  
erkenning sedert 1 april 2015 
erkenning voor 10 punten op jaarbasis (7,5 punt in 2015) 

 opvang van personen met een PVC (persoonsvolgende convenant) 

 opvang bij noodsituatie 

 

2. BESTUUR 

 

Raad van Bestuur voorzitter Raf Van Helden 

 secretaris Paula Vanmierlo 

 ondervoorzitter Mathieu Meurs 

 leden Paul Meuleman  
Rik Geerits 
Carla Wouters 
Irène Thijs 

 waarnemer cliëntenraad 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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cliëntenraad voorzitter Lia Vosch 

 secretaris Mil Claes 

 leden Irène Dewaelheyns 
Martin Vanhove 
Paula Winters 
Lucia Cappelletti 
Fina Winters 
Rita Verhaegen 
Annie Aegten 
Jos Aegten 
Johan Joosten 
Myriam Simons 

toezichtsraad voorzitter Carlos Deelkens 

 secretaris (afgev. RVB) Raf Van Helden  

 afgevaardigde cliëntenraad Fina Winters 

interne klachtencommissie afgevaardigde cliëntenraad Lia Vosch 

 afgevaardigde Raad van Bestuur Raf Van Helden 

 onafhankelijke derde Marie-Louise Van Houdt 
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3. DE OPDRACHTVERKLARING 

 

Home Monsheide is een voorziening voor volwassen personen met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking.  
 

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

‘actief op zoek gaan naar de juiste maat van ondersteuning, in een warme en 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 cliënt betrachten we door: 

 maximale kansen te bieden tot integrale ontplooiing rekening houdend met zijn kunnen 
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, nl.: 

 het wonen: de woonvormen verschillen in begeleidingsintensiteit en locatie; 

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

  



 

 

B.  STRUCTUUR 

1. 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.

Raad van Bestuur 

Algemene Vergadering 

directeur 

DV 
dagactiviteit 

dag 

activiteiten 

8  
begeleiders 

DV 

 administratie 

sociale dienst 

1 

maatsch. 
werker 

5 

 administr. 

medewerkers 

 

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 

1 
medewerker 

vlinder 

2 

medewerkers 

DV  

medische  
dienst 

2 verpleegk. 

1 
geneesheer 

DV  
logistiek 

technische 
dienst 

2  

medewerkers 

keuken  

onderhoud 
washuis 

10  

medewerkers 

stafdiensten 

aanwezig op 
staf-

vergadering 

ortho- 

pedagoog 

preventie- 

adviseur 

pastoraal 
medewerker 

kwaliteits-
coördinator 
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2. CLIËNTEN 

2.1.  BEZETTING 
 

FAM  aantal cliënten 47 

 dagen woonondersteuning 15.578 

 dagen dagbesteding 15.794 

 afwezigheidsdagen 1.756 

 percentage aanwezigheidsgraad woononder-
steuning  

 
89,87  

PVC aantal cliënten 2 

 dagen woonondersteuning 444 

 dagen dagbesteding 441 

 afwezigheidsdagen 26 

 percentage aanwezigheidsgraad woononder-
steuning 

 
94,47 

RTH aantal cliënten 2 

dagopvang buiten erkenning aantal cliënten 1 

weekendopvang buiten erkenning aantal cliënten 2 

opvang in noodsituatie aantal cliënten 1 

 
2.2.  WIJZIGINGEN 

 

overlijdens 1 

opnames 5 

interne verhuis 1 
 

2.3. LEEFTIJD 
 leeftijd uitgedrukt in aantal cliënten per leeftijdgroep 

jonger dan 30 3 

30-35 0 

35-40 3 

40-45 0 

45-50 2 

50-55 3 

55-60 13 

60-65 16 

65-70 4 

70-75 0 

75-80 3 

ouder dan 80 2 
 

 gemiddelde leeftijd: 57,86 jaar  
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2.4.  AANMELDINGEN 
 aantal aanmeldingen 

RTH  2 

noodsituatie  4 

PVC intensieve woonondersteuning 3 

FAM  middenfrequente woonondersteuning 3 

zorgbemiddeling  5 

 

3. MEDEWERKERS 

3.1.  AANWERVINGEN 
 vervangingscontracten en contracten van bepaalde duur: 29 

 contracten van onbepaalde duur: 1 
 

3.2.  TITULARISSEN 2015 (VOLTIJDSE EQUIVALENTEN) 
       

 

FAM Conve-
nant 

RTH Sociale 
Maribel 

VIA  
midde-

len 

VOP deeltijds 
leren/  

deeltijds 
werken 

nood-
opvang 

totaal 

directeur 1,0000       
 

1,0000 

administratief  
personeel 

3,2762 0,0176      
 

3,2938 

logistiek 
personeel 

4,8284 0,0431  0,6186  0,1738 0,5000 
 

6,1639 

geneesheer     0,25       
 

0,2500 

ortho- 
pedagoog 

  0,75       
 

0,7500 

paramedisch  
personeel 

3,8025 0,3423 0,0523     
 

4,1971 

sociale 
dienst 

0,2632       
 

0,2632 

opvoedend  
personeel 

23,1596 0,6804 0,0698 1,1842 1,0000  0,3325 
 

0,1519 26,5784 

hoofd- 
opvoeders 

3,0944       
 

3,0944 

opvoeder- 
groepschef 

1,4342       
 

1,4342 

totaal 41,8585 1,0834 0,1221 1,8028 1,0000 0,1738 0,8325 
 

0,1519 47,025 
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3.3.  LEEFTIJD 
 leeftijd uitgedrukt in aantal werknemers per leeftijdgroep 

 
 

3.4.  AANTAL DIENSTJAREN IN MONSHEIDE  
 aantal dienstjaren in Monsheide uitgedrukt in aantal  

 
         

3.5.  VERHOUDING MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS  
 verhouding mannelijke en vrouwelijke werknemers uitgedrukt in aantal                                                      
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jaar 
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jaar 

ouder dan 
55 jaar 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 tot 5 jaar 6 tot 10 11 tot 15 16 tot 20 meer dan 
20 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

mannen vrouwen 

jonger dan 35 jaar 19 

35 tot 44 jaar 19 

45 tot 49 jaar 8 

50 tot 54 jaar 12 

ouder dan 55 jaar 22 

0 tot 5 jaar 26 

6 tot 10 jaar 9 

11 tot 15 jaar 9 

16 tot 20 jaar 6 

meer dan 20 jaar 30 

mannen 8 

vrouwen 72 
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3.6.  VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE WERKNEMERS  
 voltijdse en deeltijdse werknemers uitgedrukt in aantal 

 
 

3.7. SOLLICITANTEN 
 sollicitanten per dienst uitgedrukt in aantal 

 
 

3.8.  EVOLUTIE VERZUIMKENMERKEN 
 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
2015 

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

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

 
     

 

 

 
3.9.  ANDERE CIJFERS  
 uitgedrukt in aantal werknemers 

werknemers in 2015 80 
 thematisch verlof   3 

tijdskrediet   0 

landingsbaan   7 

in SWT 
 

6 
 

0 

20 

40 

60 

80 

voltijds deeltijds 

0 

10 

20 
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70 

w
o

n
en

 + n
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t 

o
rth

o
p
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o
g 

d
agactiviteit 

lo
gistieke d

ien
st 

an
d

ere d
ien

sten
 

voltijds 7 
 deeltijds 73 
 

   (zonder inbegrip landingsbanen) 

wonen + nacht 60 
 orthopedagoog 11 
 dagactiviteit 21 
 logistieke dienst 44 
 andere diensten 5 
 Totaal 141 
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3.10.  SYNDICALE DELEGATIE 
 
effectieven Madeleine Cuypers 

Lut Houben 
Ruddi Claes 

plaatsvervanger Krista Lauwers 

 
3.11.  EXTERNE MEDEWERKERS/INSCHAKELING REGULIERE DIENSTEN 
 kinesisten 

 thuisverpleging 

 pedicure 

 logopedist 

 kapper aan huis 

 ICT-ondersteuning netwerkbeheer 

 onderhoud verwarmingsinstallatie 

 onderhoud telefonie 

 onderhoud liften 

3.12.  VRIJWILLIGERS 
 vrijwilligers per activiteit uitgedrukt in aantal 

 
 
 
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 cate-
gorie waarin ze het meest vertegenwoordigd zijn.  

 

  

aantal vrijwilligers 
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3.13.  STAGIAIRS EN ALTERNATIEVE TEWERKSTELLING 
 stagiairs per onderwijsinstelling en studierichting uitgedrukt in aantal studenten en aantal ge-

presteerde uren 

onderwijsinstelling studierichting aantal aantal uren 

Katholieke Hogeschool Limburg  bachelor orthopedagogie 3 576 

UC Leuven-Limburg  Stuwer bachelor orthopedago-
gie 

1 100 

Karel de Grote Hogeschool Antwerpen  bachelor orthopedagogie 2 600 

CVO STEP Zonhoven  graduaat orthopedagogie 3 995 

VSPW  graduaat orthopedagogie 1 340 

VSPW  jeugd- en gehandicaptenzorg 5 1200 

VSPW graduaat maatschappelijk 
werk 

1 200 

Mater Dei Overpelt  jeugd- en gehandicaptenzorg 1 277 

Mater Dei Overpelt  leefgroepenwerking 1 160 

Kopa Keerpunt Turnhout  social profit voor niet-
Nederlandstaligen 

1 38 

Totaal  19 4486 
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C. ALGEMEEN BELEID, B IJZONDERHEDEN VAN 2015 

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

1. HET GLOBAAL BELEIDSPLAN EN VERBETERPROJECTEN  

1.1.  HET GLOBAAL BELEIDSPLAN 2015-2018 
 

DOELSTELLING 2015 2016 2017 2018 
1. voorbereiding FAM  

1.1. inzicht krijgen in het systeem 

1.2. integratie binnen Monsheide 

1.3. voorbereiding persoonsvolgende financiering (PVF) 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

2. loopbaanbegeleiding: het benutten van interne veranderingen en ver-

anderingen vanuit de overheid om groeimogelijkheden en talenten 

van medewerkers kansen te geven 

2.1. competenties inzetten binnen leefgroepen = welke talenten heb-

ben medewerkers en welke taken kunnen hieraan gekoppeld wor-

den 

2.2. competenties inzetten over teams = goede teamsamenstelling rea-

liseren 

a) vervangingen van grote groep medewerkers die met pensioen 

gaan aangrijpen 

b) de interesse voor het project Gansheide aangrijpen 

c) rekening houden met de groepssamenstelling van cliënten 

d) efficiëntie van inzet van personeel in vraag stellen en optimali-

seren naar aanleiding van FAM/PVF 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

3. integratie van het handelingsplan binnen de praktijk X    

4. project Gansheide 

4.1. bouwproject 

4.2. opleiding personeel 

4.3. administratie 

4.4. logistieke omkadering: keuken + onderhoud 

4.5. opstart: waar eerste cliënten opvangen?  

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

5. herformuleren van de opdrachtverklaring in kader van organisatori-

sche veranderingen 

  X X 

6. evenwichtige groepssamenstelling van cliënten creëren    X X 

7. beschikbaarheid van de eigen medische dienst organiseren X    
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8. uitwerken van een agressiebeleid  X   

9. aandacht voor de huiselijke sfeer binnen de leefgroepen naar aanlei-

ding van organisatorische veranderingen 

   X 

10. reorganisatie keuken  X X X X 

 

1.2.  VERBETERPROJECTEN 
aan de volgende verbeterprojecten werd in 2015 gewerkt 

 doelstellingen dagactiviteit 

 medicatiecontrolesysteem 

 samenaankoop brood 

 verwarming aanleunwoningen 

 beheer van gelden van cliënten 

 inschakeling van reguliere diensten binnen beschermd wonen 

 inbraakpreventie 

 infectiebeleid 

 renovatie vloer aanleunwoningen 

 reorganisatie aanleunwoningen 

 herbestemming verflokaal dagactiviteit 

2. ZORGINHOUDELIJK BELEID  

 in het kader van het Globaal Beleidsplan 
- de focus van het handelingsplan en de cliëntbespreking leggen op het werken met werkpun-

ten en deze actief houden binnen de teamvergaderingen, eventueel aan de hand van een 
hulpinstrument 

 het (dagbestedings)aanbod voor cliënten afstemmen op hun noden 

 uitwerken van de doelstellingen ten aanzien van cliënten binnen de dagactiviteit 

 het intensiever betrekken van cliënten en hun vertegenwoordiger op cliëntbesprekingen door 
- voorafgaandelijk tijdens de teamvergadering te evalueren op welke wijze de cliënt zelf kan 

betrokken worden 
- rechtstreeks de vertegenwoordiger te contacteren om datum en uur van de cliëntbespreking 

af te spreken 

 het uitwerken van een procedure met betrekking tot het omgaan met risico’s ten aanzien van 
cliënten 

3. ORGANISATORISCH BELEID 

 in het kader van het Globaal Beleidsplan 
- opstart FAM vanaf 1 januari 2015 
o besprekingen met het VAPH die resulteren tot een beheersovereenkomst 
o organisatorische aanpassingen  
 vervanging bij ziekte 
 calculatie van restpunten 
 inzet van restpunten 
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o administratieve aanpassingen zoals 
 registratie van aanwezigheden 
 facturatie 
 aanpassing van het charter en het protocol 

o informeren van medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten 
- reorganisatie keuken 
o bezoek aan gemeenschapskeuken ‘Vitas’ 
o studie ‘warmhoudsysteem’ keuken 

 opstart van RTH vanaf 1 april 2015 
- afstemming van de administratie 
- afstemming van de organisatie 
- intake en organisatie dagopvang voor 2 cliënten 

 opstart van opnames in het kader van PVC  

 organisatie en afspraken m.b.t. de medische permanentie 

 het vormgeven van een medicatiebeleid 

 reorganisatie van de aanwezigheid van begeleiding in de aanleunwoningen 

 

4. FINANCIEEL BELEID 

 in het kader van het Globaal Beleidsplan 
- Gansheide 
o besprekingen binnen de financiële commissie en de Raad van Bestuur i.v.m. financiële 

draagkracht van de voorziening 
o aankoop van de bouwgrond 
o afsluiten van een investeringskrediet 
o aanbesteding ruwbouw 

 PVF (perspectief 2020)  
- intervisie via de lerende netwerken 
- visieontwikkeling 

 lidmaatschap Care-O-Lim, een samenwerkingsverband voor gezamenlijke aankopen (conform 
de wetgeving op de overheidsopdrachten) 

 beheer van gelden van de cliënten 
- afstemming op het globaal beschermingsstatuut 
- stopzetting van de volmachten (voor Monsheide) op de individuele rekeningen van de  

cliënten 
- aanpassing van de leefgroepboekhouding 
- aanpassing van de maandelijkse afrekening 
- infosessies voor de vertegenwoordigers van de cliënten 
- stopzetting van de toezichtsraad 
- afstemming van het charter en het protocol 

 aangepaste regeling i.v.m. het kledinggeld voor cliënten 

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

  indexsprong en 1,07% bezuiniging voor de sector ondersteuning van personen met een  
handicap op de totale subsidie-enveloppe 
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- toenemende kosten zoals de arbeidsgeneeskundige dienst (2016), Softwel, Vlaams Welzijns 
  verbond, fietsvergoeding, … 

 bijzondere begrotingsuitgaven voor 2016 
- vernieuwing computernetwerk 
- vernieuwing telefonie en zusteroproep 
- aankoop minibus 
- vernieuwing keukens (bosrank, wingerd en leefgroep 1) 
- project Gansheide 

 

5. PERSONEELSBELEID 

 in het kader van het Globaal Beleidsplan 
- extra aandacht voor loopbaanplanning en jobrotatie 
- personeelsbeleid afstemmen op middelen FAM, o.a. inzet van leefgroepbegeleiding rekening  

houdend met hun kwalificatie 
- aanwervingen in het kader van 2 persoonsvolgende convenanten 

 optimaliseren van het personeelskader binnen de Sociale Maribel 

 aanpassing van het arbeidsreglement conform de huidige bepalingen (in overleg met de  
syndicale delegatie en alle medewerkers) 

 2 personeelsleden op (brug)pensioen (SWT) 

 actiepunten syndicale delegatie 
- vorming: psychosociale risico’s, wijzigingen tijdskrediet, SWT 
- bespreking Sociale Maribel: wijziging van functie van tewerkstelling 
- syndicale aanpak en zorgvernieuwing in de sector 
- bespreking eenmalige middelen Sociale Maribel 
- goedkeuring aanpassingen in het arbeidsreglement 

6. KWALITEITSBELEID  

 resultaten van externe audit zorginspectie 09/01/2016 
- geen tekorten 
- aandachtspunten 
o afspraken inzake opname en onthaal duidelijker opnemen in de intakeprocedure 
o de manier waarop de cliënt het inzagerecht kan uitoefenen, opnemen in het charter 
o terminologie: wettelijke vertegenwoordiger wijzigen in vertegenwoordiger 
o kenbaar maken aan cliënten waaruit het cliëntendossier bestaat 

 

7. VTO-BELEID 

 in het kader van het Globaal Beleidsplan 
- vormgeven van een VTO-plan m.b.t. Gansheide 

 bijkomende VIVO-subsidies bij het volgen van vorming door bijzondere doelgroepen 

 thema’s interne vormingen 
- FAM en perspectief 2020 
- het Globaal Beleidsplan 
- ‘mijn (t)huis van de toekomst’  
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- omgaan met kritiek 
- SMOG 
- verpleegkundige handelingen 
- reanimatie 
- veiligheid en preventie 
- autisme 
- visuele problemen 
- IST logistieke dienst 
- ergonomie medewerkers 

 thema’s externe vormingen 
- FAM 
- perspectief 2020 
- RTH 
- geïnterneerde personen met een beperking 
- visuele beperkingen 
- zelfzorg 
- preventieve gezondheidszorg 
- hulpmiddelen voor cliënten 
- autisme 
- schoonmaaktechnieken 
- pastoraal 
- omgaan met verandering 
- oplossingsgericht onderhandelen 
- beroepsgeheim 
- emotionele ontwikkeling 
- diabetes 
- nieuwe tarifering arbeidsgeneeskundige dienst 
- wondverzorging 
- vrijwilligerswerking 

8. PREVENTIEBELEID 

 actualisatie verzuimbeleid 

 actualisatie procedure psychosociale belasting op het werk 

 maatregelen in kader van inbraakpreventie 

 ontwikkelen van een infectiebeleid 

 aanpassingen intern noodplan naar aanleiding van nieuwe wetgeving 

9. REGELGEVENDE OVERHEID 

 opvolgen van de ontwikkelingen binnen perspectief 2020: voorbereiding op de PVF 

 opvolgen van de ontwikkelingen binnen de zorgregie en de afstemming hiervan op ons opna-
mebeleid 
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10. GEBOUWEN EN TERREINEN 

 in het kader van het Globaal Beleidsplan 
- bouwproject Gansheide: start bouwwerkzaamheden, november 2015 

 afwerking dakrand van gerenoveerd dak (leefgroep 1) 

 LED-verlichting: 
- buitenverlichting tuin 
- slaapgang leefgroep 4 
- gang sportzaal 

 dooltuin leefgroep 1 

 schilderwerken slaapgedeelte leefgroep 1 

 aanpassingen lift conform de huidige wetgeving 

 gedeeltelijke vernieuwing van de verwarmingsinstallaties van het hoofdgebouw 

 extra buitenverlichting met sensor in het kader van inbraakpreventie 
 

11. EXTERNE CONTACTEN 

 in het kader van het Globaal Beleidsplan 
- overleg met Ganspoel kaderend binnen het samenwerkingsakkoord 
- overleg met het stadsbestuur i.v.m. 
o de aankoop van de grond voor het project Gansheide 
o 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 

12. INSPRAAK VAN CLIËNTEN 

 cliëntenraad 
- wijziging terminologie: gebruikersraad wordt cliëntenraad 
- goedkeuring 
o procedure khb 4.7.4 verantwoorde risico’s 
o charter collectieve rechten en plichten 
o protocol van verblijf, behandeling of begeleiding 
o procedure khb 4.6.1 intake 

- organisatie verkiezingen 

 infoavonden in Monsheide voor vertegenwoordigers betreffende  

- FAM, PVF en beheer van gelden 
- het globaal beschermingsstatuut  
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D. DE DIENSTEN, BIJZONDERHEDEN VAN 2015  

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 

JANUARI 

 nieuwjaarsreceptie 

 aankoop van 2 tablets voor cliënten voor gebruik in kastanje en leefgroepen 

 startactiviteit: de Kring 

 nieuwe teambegeleider in leefgroep 1 en 4 

 viering 60ste verjaardag cliënt appartement 

 start met afbouw studio in leefgroep 2 

 omzetting van beschermingsstatuut ‘verlengde minderjarigheid’ naar bewindvoering i.s.m. 
het vredegerecht van het kanton Lommel (doorheen het hele jaar) 

 start maandelijkse deelname aan ‘G-move’ Reppel in het weekend 

 eerste deelname aan ‘Bal Special’ in Genk 

FEBRUARI 

 ingebruikname elektrische duofiets 

 wijziging dienstrooster aanleunwoningen: grotere aanwezigheid van begeleiding omwille 
van toename ondersteuningsbehoeften cliënten 

 aswoensdagviering (18/02) met lancering vastenactie ten voordele van Broederlijk Delen 

 wandeling ten voordele van Broederlijk Delen 

 carnavalbal 

 toneelkamp (23/02-26/02) 

 viering 80ste verjaardag cliënt leefgroep 4 

 start Oréus fractioneringsysteem voor medicatie bij apotheek Meysen voor alle leefgroe-
pen 
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MAART 

 verhuis van cliënt uit de aanleunwoningen naar leefgroep 2 

 vastenactiedag 

 vrijwilligersfeest 

 sport- en activiteitenweek (30/3-3/4) in Dommelhof Neerpelt 

 met de dagactiviteit op bezoek bij het sorteercentrum voor dopjes ten voordele van de 
blindengeleidehonden in Tongeren   

 inzetten van vrijwilligers uit gespecialiseerde trajectbegeleiding VDAB 

 start samenwerking met thuisverpleging in leefgroep 4 

APRIL 

 verandering terminologie in kader van perspectief 2020: ‘bewoner’ wordt ‘cliënt’ 

 opname nieuwe cliënt in leefgroep 4 

 opname nieuwe cliënt in leefgroep 3 

 2 cliënten RTH sluiten aan in leefgroep 4 en dagactiviteit  

 dagopvang binnen RTH voor 2 cliënten 

 brugpensioen teambegeleider leefgroep 3 en verwelkoming nieuwe teambegeleider 

 uitstap naar ‘Houden van’ in het sportpaleis 

 witte donderdagviering (02/04) en paasfeest 

 Kruisweg (03/04) 

 vakantie leefgroep 2 en 3 (20/04-24/04): Weerterbergen (Nederland) 

 vakantie leefgroep 4 (20/04-24/04): Kempervennen (Nederland) 

 verfwerken in leefgroep 2 

 deelname aan motorrun 

MEI 

 1 meiviering op Maarlo 

 van mei tot september: uitwerken van bouwstenen uit ‘mijn (t)huis van de toekomst’ door 
iedere leefgroep 

 opvang cliënt in noodsituatie in leefgroep 3 (tot oktober) 

 atelier start met was plooien en strijken ter ondersteuning van de logistieke dienst 

 stappen van Heppeneert naar Monsheide ten voordele van Broederlijk Delen 

 vakantie appartement (26/05-29/05): Lommerbergen (Nederland) 

JUNI 

 netbalfeest 

 traktatie van de dagactiviteit voor de cliënten met een optreden van boer Martin 

 aankoop van nieuwe zetels in de bosrank 

 aankoop nieuwe terrasmeubels en gezellige aankleding terras met kruidentuin in het ap-
partement 

 aankoop milieukast voor gevaarlijke producten technische dienst 

 hoteldag 
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 zoo-dag ‘51 De Dommel’ 

JULI 

 overlijden cliënt uit leefgroep 2 

 installatie zonneluifel aan het terras van leefgroep 3 

 tweedaagse mobilhome (01/07-02/07)  

 Lourdesreis (11/07-16/07) 

 vakantie wingerd ( 27/07-31/07): Ham 

 leefgroepoverschrijdende vakantie (27/07-03/08): Groesbeek (Nederland) 

AUGUSTUS 

 initiatie G-judo voor cliënten 

 vakantie beschermd wonen (21/08-28/08): Friesland (Nederland) 

SEPTEMBER 

 deelname aan de dagactiviteit van 3 leerlingen van Mater Deï in het kader van hun  
projectweek 

 tweedaagse trekkershut (16/09-17/09) 

 tweedaagse mobilhome (23/09-24/09 en 28/09-29/09) 

 ICT: overschakeling van de SBS mailserver naar Office 365 

 plaatsing van handgrepen in de douche van de aanleunwoningen omwille van de veiligheid 

 wijziging invulling mentorschap in leefgroep 2: mentor coördineert, uitvoering van taken 
kunnen gedeeld worden met teamgenoten 

OKTOBER 

 opname nieuwe cliënt in leefgroep 2 

 start inschakeling familiehulp binnen beschermd wonen 

 start samenwerking met cadeauwinkel ‘Poire en Provence’: verkoop van producten uit de 
dagactiviteit  

 quizavond voor medewerkers en sympathisanten ten voordele van Monsheide 

 start tabletgroep voor cliënten 

 viering 60ste verjaardag cliënt leefgroep 1 

NOVEMBER 

 Halloween in Monsheide 

 uitbreiding herdenkingsmonument met nieuwe foto’s van overleden cliënten 

 herdenkingsviering 

 start advent met oproep om bewaarbare voedingsmiddelen te verzamelen ten voordele 
van Sint-Vincentius 

 voorzien van nieuwe deurborden aan alle deuren ter verduidelijking van de ruimte voor 
cliënten 

 viering 50ste verjaardag cliënt leefgroep 3 
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 opstart jaarlijks bezoek van geneesheerspecialist in Monsheide met betrekking tot ortho-
pedische problemen bij cliënten 

 aankoop nieuwe comfortabele stoelen in leefgroep 4 

 plaatsing sculptuur in de trappenhal met symbolische betekenis: de bijzondere ontmoeting 
tussen cliënt en begeleider 

DECEMBER 

 uittesten van een lichttherapiebril door medewerkers van de nachtdienst 

 voorbereidende besprekingen m.b.t. de nieuwe server en werkstations 

 organisatie leefgroep 2 afgestemd op verhoogde zorgnoden: regeling bezoek van familiele-
den, verhuis van cliënten naar nursingkamer 

 kerstmarkt en kerstconcert door ons huisorkest 

 kerstfeest in Monsheide voor cliënten en medewerkers 
 

 



 



 

 


