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DATA
Datum volgende vergadering:
maandag 20 december
2021.

GEBRUIKERS
Overlijden van Juliette Rogiest
(09.05.21), moeder van Filip
Dick (lfgr.1).
Overlijden van Ginette De
Graeve (16.06.21); bewoonster
van (lfgr 3).
Opname van Maria Loete
(03.07.21) in AMO/DC.
Overlijden van bewoner AMO
(09.07.21). Naam niet vermeld
omwille van privacy-redenen.
Verhuis van Dirk Meiresonne
(Lousberglaan) en Steven De
Rijcke (Hovingen) (AMO).
Opname van Kim De Pourck
(RTH) in Patronagiestraat, 43.

Op 23 september kwam het collectief overlegorgaan voor de
eerste keer opnieuw fysiek samen. Een greep uit de besproken
punten
MOESTUIN.
Annedien Hutsebaut kwam als verantwoordelijke de
moestuin voorstellen aan het COO. Er werd een
rolstoeltoegankelijke serre geplaatst, een geplaveid pad alsook
een aantal verhoogde bakken om groenten en fruit te kweken.
Niet alleen arbeid staat centraal maar ook beleving (geuren –
smaken – kleuren). De groenten zijn voor eigen gebruik of om
door te verkopen. We zijn op zoek naar vrijwilligers om mee te
helpen in de tuin. Een nieuw tuinhuis wordt het sluitstuk van
dit project. Een lekkere tas soep met groenten uit de tuin sloot
de voorstelling af.
CORONA.

Iedere wettelijke vertegenwoordiger kreeg in september een
brief met de stand van zaken van de coronamaatregelen.
Mondmaskers voor begeleidend personeel blijven verplicht.
Ouders kunnen hun kinderen/familieleden afhalen aan de
toegang tot de leefgroep. Ondertussen kregen enkele
kwetsbare cliënten een uitnodiging voor een derde
vaccinatie in het vaccinatiecentrum waar men
gedomicilieerd is. Het coronateam blijft ondertussen
actief.
2DE EVALUATIE STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018 2022.

Volgende items worden opgevolgd: nieuwe en
bestaande infrastructuur, HR beleid, sectorale en
intersectorale
samenwerking,
(alternatieve)
financiering van de voorziening, kwaliteitsbeleid,
beeldvorming naar de buitenwereld, digitalisering,
gedeelde
zorg
op
maat,
uitwerking
competentieprofielen. In december volgt een derde
en laatste evaluatie van dit beleidsplan.

Figuur 1: Koekjes voor Verviers

STAND VAN ZAKEN VAN HET BOUWDOSSIER.

De omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente en hierop kwamen een aantal
opmerkingen van externe partners zoals Fluvius, watergroep, Telenet. Ook moet nog gekeken
worden of iedere zorgflat als aparte entiteit zal gezien worden. We hopen de bouwvergunning te
krijgen tegen halfweg december Het aanbestedingsdossier wordt voorbereid. Start werken in de loop
van 2022 (zie huidige problemen met leveringen kostprijs materialen binnen de bouw).
TOEKOMSTVISIE VAN DE VOORZIENING.

Een van de speerpunten binnen het volgende strategisch plan zal de toekomst van de voorziening
zijn de komende jaren. Blijven we zelfstandig, gaan we voor een formeel samenwerkingsverband of
een alliantie of komt een fusie in vizier. Vandaag is hierop geen antwoord maar dit komt er de
komende jaren. Ook het COO wordt betrokken in die oefening.
OPMAAK STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2022 -2025.

Onder leiding van Jan Gillaerts zal een werkgroep die bestaat uit directie, stafleden, leden raad van
bestuur en COO om zich te beraden over een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende jaren.
Albert Leydens en Romain Hulpia zetelen in de werkgroep namens het COO.
BESPREKING VAN MISSIE, VISIE, WAARDEN, OBJECTIEVEN, DOELEN, REFERENTIEKADER.

Om de 2 jaar wordt dit geëvalueerd door de raad van bestuur. Dit werd voorbereid in een werkgroep
waar Romain Hulpia namens het COO in zetelde. De werkgroep kwam tot het besluit dat een
grondige herwerking meer tijd in beslag zal nemen. De huidige beperkt herwerkte versie staat
binnenkort op de website of is te consulteren in de voorziening (zie ingang).

Figuur 2: Groepsfoto reis Everbeek 2021

AFNAME TEVREDENHEIDSMETING VERTEGENWOORDIGERS LEEFGROEP 3.

Omwille van corona is er ook in 2021 geen afname. Is nu voorzien voor maart 2022 voor leefgroep
3. Ook zullen de vertegenwoordigers van de nieuwe gebruikers bevraagd worden. De huidige
vragenlijst wordt geëvalueerd en bijgestuurd op de volgende bijeenkomst van het COO.
BESPREKING NIEUW ORGANOGRAM.

In het kader van de nieuwe VZW wetgeving doen een aantal nieuwe termen hun intrede:
bestuursorgaan (raad van bestuur), interne comité (dagelijks bestuur) directie – dagelijks
bestuurder en ook de nieuwe naam AMO (ambulante en mobiele ondersteuning). Het organogram
is te bekijken op de website.

GOMM EN COLLECTIEF OVERLEG.

Ondanks diverse pogingen van Romain kwam er weinig of geen reactie van de COO’s van De
Vierklaver, DVC De Triangel en Verburght. Humival zal daarom geen verder initiatief nemen.
VERSTERKING VAN HET COO VANUIT GEZIN EN HANDICAP EN FOVIG

De laatste tijd gaat er meer en meer aandacht naar de verdere professionalisering van het COO.
COO’s kunnen zich hierbij laten bijstaan door Gezin en Handicap of Fovig. Tot op heden is hier geen
vraag vanuit COO Humival.
LIDMAATSCHAP BIJSTANDSORGANISATIES.

PERSONEEL
Overlijden van Anna Van
Holderbeke (31.03.21) moeder
van Evelyne De Rynck (oud
werkneemster lfgr.2);
Overlijden van Mariette
Vermeersch (05.04.21)
schoonmoeder van Vicky
Tetaert (oud werkneemster).
Overlijden van Rudi Dhaenens
(12.04.21) broer van Els
Dhaenens (lfgr 3).
Overlijden van Eric Vanclooster
(27.05.21), echtgenoot van Mia
De Vleeschauwer
(zorgcoördinator).
Overlijden van Monika Depiere
(11.08.21), moeder van Patrick
Vyncke (RvB).
Geboorte van Gaston
(06.07.21), zoon van Marijke
De Pauw (lfgr. 2).
Geboorte van Florian
(04.08.21), zoon van Joke
Hassaerts (SV/lfgr.3).
Geboorte van Jenna (01.09.21),
dochter van Jacintha Fuchs
(keuken).
Uit dienst: Vicky Tetaert
(30.06.21) (lfgr.2) vervangen
door Sofie Laureyns.
Vervanging Sofie door
Namfonh en Baris
Antheunis (vervanger
Namfonh).
In dienst Lisa Bouaoud
(vlinder algemeen) en Louka
De Vliegher (logistiek).

Mensen met een nieuw PAB (persoonlijk assistentiebudget) of
PVB (persoonsvolgend budget) kunnen het eerste jaar gratis
lid worden van een van de 5 bijstandsorganisaties (Absoluut,
Alin, Zoom, Myasist of Onafhankelijk Leven). Daarna
bedraagt het lidmaatschap 50 euro per jaar. Ook de manier
van subsidiëring wordt aangepast via een jaarlijks forfait van
236 euro per lid. Voor nieuwe leden krijgt de
bijstandsorganisatie een forfait van 800 euro (50 euro lidgeld
en 750 euro werkingskosten).
Er is een afstemming tussen de regelgeving PAB en PVB.

Figuur 3: Optreden te goare

UITBREIDINGSBELEID 2021.

De Vlaamse regering kende een extra budget toe voor het
wegwerken van de wachtlijsten voor mensen met prioriteit 1.
Iedereen met Prioriteitsgraad 1 voor 01.01.20 kreeg in juli –
september 2021 een budget. Mensen op wachtlijst vanaf
01.01.20 tot 31.12.21 krijgen een budget tussen september
2021 en augustus 2022. Mensen die vanaf 01.01.21 een
prioritering kregen krijgen hun budget binnen de 18
maanden. In tegenstelling tot eerdere berichten is er geen
(deel)oplossing voor wachtenden met Prioriteit 2. Er zijn

voorstellen om wachtlijst Prioriteit 3 af te schaffen en door te verwijzen naar reguliere zorg of RTH.
Met dit laatste is de sector niet akkoord.
BELEIDSPLAN PERSONEEL 2021.

Op de bijeenkomst van december komt de vakbond de evaluatie van het beleidsplan personeel 2021
voorstellen en actieplan voor 2022.
HUISARTSEN EN KINESISTEN

De wegen van Dr. Smolders en Dr. Gehesquiere scheiden. Onderling spraken zij af dat Dr. Smolders
de hoofdarts van de voorziening wordt en Dr. Gehesquiere de backup. Wie toch Dr. Gehesquiere
verkiest of een andere arts laat dit weten aan Veronique. Ook binnen de kiné is er een wijziging: Fien
heeft de kinépraktijk verlaten en men is volop aan het zoeken naar een vaste vervanger. Peter blijft
wel verder komen.
NIEUWS VANUIT DE DAGELIJKSE WERKING:

-

Wijnactie ten voordele van Humival: zie flyer en info op facebook en website. Bestelling via
info@humival.be (8 euro voor een fles, 42 euro voor een karton).
Nogmaals aandacht voor Trooper: online bestellen via Trooper waarbij Humival een deel van de
aankoopsom krijgt. Zie info via website en flyer.
Aanleg van nieuwe terrasomheining voor de nieuwe tuin van leefgroep 1.
Aanschaf van ‘AMObiel’, een auto, voor de dienst ambulante en mobiele ondersteuning met
steun van garage Deleersnijder.
Schenking van 500 euro door Lionsclub Meetjesland voor tuinhuis.
Schenking van 5.000 euro (anoniem) voor de sociale kas.
Schenking van 5.000 euro door familie De Graeve voor aanschaf douchebrancard leefgroep 3.
Schenking van 1.000 euro door EH De Witte voor verfraaiing dagcentrum.
Schenking van 1.000 euro door garage Deleersnijder. Voor douchebrancard leefgroep 2.
Schenking van 1.340 euro door Dhr. Robert Schelstraete voor tuinhuis.
Schenking van TV door firma Loete – Versluys voor de hal.
Aanschaf tuinmeubilair voor logistiek en slaapvleugel.
Nieuwe rekken geplaatst in de kelder.

Figuur 4: Optreden de Lightnings in Humival

Figuur 5: Truckrun

Voor meer info zie facebookaccount Humival.
Niets van deze uitgave mag gepubliceerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.V.U. Romain
Hulpia

