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Op 25 april kwam het collectief overlegorgaan voor de eerste 

keer fysiek samen in 2022. Een greep uit de onderwerpen die 

werden besproken.  

VOORSTELLING VAN HET HELDENHUIS DOOR CINDY DE 

KESEL. 

Het Heldenhuis werd opgericht in 2015 door een aantal 

ouders die op zoek waren naar woonondersteuning eenmaal 

hun kind met een beperking volwassen zou worden. Zij 

streefden naar een kleinschalig, inclusief project voor 12 

jongvolwassenen met een beperking. 

Ondertussen werd een ganse weg afgelegd en heeft men een 

stek gevonden op de site van de kleuterschool Sint Janneke 

in Eeklo. Een bouwdossier werd opgesteld samen met 

Pathmakers en er werd een VIPA-aanvraag gedaan. Men 

hoopt in de loop van 2024 effectief te kunnen starten met 

woonondersteuning. Ondertussen werd de samenwerking 

met Humival als vergunde zorgaanbieder beklonken die de 

zorg op zich gaat nemen. Ondertussen worden al een aantal 

jongvolwassenen al opgevangen in Humival in afwachting 

van de effectieve start. 

Om geld in het laatje te brengen organiseren zij op zondag 5 

juni op de site van Sint Janneke in Eeklo helden@ambiance 

locale met muzikale omkadering, foodtrucks en nog veel 

meer. Place to be: Brugsesteenweg 47 in Eeklo. Inkom 2 euro 

in VVK en 3 euro aan de kassa.  

AFSCHEID CHANTAL DE CLERCQ. 

Na het overlijden van Nelly De Clercq moeten wij afscheid 

nemen van haar zus Chantal die zetelde in het COO. Een 

woord van dank door de voorzitter van het COO en directie 

van Humival en een passend geschenk maakt een einde aan 

de jarenlange inzet van Chantal in het COO. We danken haar 

voor de belangeloze engagement en de oprechte bezorgdheid 

voor alle cliënten. 

 

DATA 

Datum volgende vergadering: 
Ma 5 september en ma 12 
december  
 

GEBRUIKERS  

† Roger De Wagter (07.01.22), 
grootvader van Nicky Van 
Hecke (DC/AMO).  
 
† Nelly D Clercq (22.01.22), 
bewoonster van leefgroep 3 en 
zus van Chantal De Clercq 
(COO). 
†  Raphaël Reyniers (20.02.22), 
vader van Katrien Reyniers 
(leefgroep 1). 
 
† Eddy De Decker (09.03.22), 
bewoner van leefgroep 3.  
 
† Ria Van De Winckel 
(13.03.22), schoonzus van Rita 
De Somville (leefgroep 3). 
 

PERSONEEL  

† Germaine Poelman 
(22.02.22), moeder van 
Marleen Geerinckx 
(administratie). 
 
† Yvona  Cremers (13.03.22), 
moeder van Eddy Verselder 
(logistiek).  
 
† Diana Blomme (20.03.22), 
grootmoeder van Silke Van 
Vynckt (dagcentrum). 

 

 

  

 

 



VOORSTELLING INGE CLAEYS. 

Inge Claeys wordt de nieuwe voorzitster van de raad van bestuur in opvolging van Koen Lefevre. 

Inge is geen onbekende voor Humival en was 7 jaar vrijwilligster in Humival. Beroepshalve is zij 

directrielid van Groeipunt, het vroeger CVO VSPW en CVO Perspectief. We heten haar van harte 

welkom. 

JAARLIJKS TRAKTAAT MET TAART VOOR DE CLIËNTEN. 

Net zoals vorig jaar ging het traktaat met taart voor de cliënten en personeel opnieuw van op 

afstand door. De talrijke taarten werden vergezeld van een leuke videoboodschap van alle leden 

van het COO. Wij danken de leden van het COO nogmaals voor hun inzet voor het welslagen van 

die actie.  

VERLOOP CORONA. 

Na een rustige periode was er 

opnieuw een kleine opstoot van 

corona in Humival (2 cliënten en 2 

personeelsleden). Omwille van het 

welzijn van de cliënten werden de 

meeste restricties opgegeven in 

overeenstemming met de VPAH-

instructies. Er werd wel een 

risicoanalyse gemaakt met 

betrekking tot de blijvende 

mondmaskerplicht bij het 

personeel. Vertegenwoordigers die 

graag de verslagen van het coronateam wensen te ontvangen kunnen dit laten weten via 

marc.sercu@humival.be. 

FAMILIEFEEST. 

Omwille van de onbeschikbaarheid van de feestzaal De Kring (18 maanden) kan er opnieuw geen 

familiefeest georganiseerd worden in 2022. Het COO denkt mee aan een alternatief. 

EINDEVALUATIE STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018 – 2021. 

De eindevaluatie van de 12 doelstellingen werd voorgesteld. Hierbij werd aangegeven welke 

(deel)doelen er bereikt werden en welke nog verderlopen. 

VOORSTELLING VAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2022 – 2025. 

De opmaak zit in zijn eindfase door de werkgroep met leden van RvB, COO, staf en personeel o.l.v. 

Jan Gillaerts. Volgende doelen worden vooropgesteld: uitbreiding doelgroep, intake, 

samenwerkingsverbanden en sociaal ondernemerschap. Deze gaan nu naar de raad van bestuur 

voor bekrachtiging. Tevens wordt er een timing opgesteld. 

STAND VAN ZAKEN VAN HET BOUWDOSSIER. 

De verkoopakte van de grond werd verleden. De aannemers werden aangesteld. Het is nu wachten 

op hun prijssetting. In juni volgt de opstartvergadering van de werf. Wij hopen eind 2023 te 

landen. 
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VOORSTELLING VAN DE NIEUWE TEVREDENHEIDSBEVRAGING. 

De aangepaste tevredenheidsbevraging door Luc Berckmoes werd goedgekeurd. Zij zal afgenomen 

worden in de loop van de maand november bij vertegenwoordigers van nieuwe cliënten en de 

cliënten van leefgroep 3. Verder nieuws volgt. 

TOEKOMST GEÏNTEGREERDE ONDERSTEUNING OP MAAT (GOMM). 

Overleggroep(bestuurders) komt samen op 28 april. Tot dan geen verder nieuws. 

ONDERTEKENEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COO. 

De aangepaste versie werd door alle aanwezigen ondertekend. Zij verschilt niet in wezen bijna niet 

met de vorige versie. 

JAARVERSLAG KWALITEIT. 

Zoals elk jaar werden de verschillende items van het jaarverslag kwaliteit besproken. Op basis 

hiervan wordt de zelfevaluatie (doelstellingenplan) opgemaakt voor 2022. De doelstellingen van 

2021 werden allemaal bereikt. Mia blijft als kwaliteitscoördinator verantwoordelijk voor het 

kwaliteitsstreven die een belangrijke plaats in neemt in de werking. 

NIEUWE FINANCIERING VAPH. 

Er ligt een voorstel op tafel waarbij subsidiëring van PVF-punten (vouchers) verdwijnt ten 

voordele van een cashsubsidiëring op basis van 847,55 euro per PVF punt. Hierbij houdt men ook 

ten dele rekening met de anciënniteit. Een eerste simulatie voor Humival troont aan dat dit niet 

ongunstig zou zijn (meer opbrengst van 50.000 euro). Een aantal zaken zoals variabele prestaties 

en de bijdrage A moeten nog uitgeklaard worden. Ook over de timing is nog discussie. Wordt 

vervolgd. 

OPBRENGST WOON- EN LEEFKOSTEN 2021 EN VOORSTEL  VOOR WOON- EN LEEFKOSTEN 2022. 

Uit de jaarberekening 2021 blijkt geen mindere inkomsten in vergelijking met het oude systeem 

van persoonlijke bijdrage in de 

dagprijs. De inkomsten waren 

voldoende kostendekkend voor de 

werkingskosten van 2021. 

Op basis van de hollende indexatie 

werd samen met de raad van bestuur 

beslist om in 2022 een eenmalige 

verhoging van 4% van de woon- en 

leefkosten door te voeren. Eind 2022 

wordt dan opnieuw bekeken of de 

bijdrage kostendekkend was. 

WERKINGSKOSTEN 2021. 

Uit het jaaroverzicht blijkt een min uitgave van 7,9% mede door de vele subsidies (bijna 20.000 

euro) die we kregen in kader van corona. Voor 2022 zullen we de kosten voor voeding en zeker 

energie goed moeten opvolgen. Opvallend in 2021 was de meerkost voor de brandverzekering. 

AFLOOP INSPECTIE DD. 28.03.22. 

Een tekort/inbreuk: het niet ondertekend zijn van de individuele dienstverlenings-

overeenkomsten door de wettelijke vertegenwoordigers van de gebruikers en 5 aandachtspunten 
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rond de accommodatie: te klein, meerpersoonskamers, verouderde infrastructuur, gebrek aan 

privacy, veilig opbergen gevaarlijke producten. We gaan aan de slag om die opmerkingen weg te 

werken. 

EVALUATIE PVF VANUIT GEBRUIKERSPERSPECTIEF. 

Leden COO worden uitgenodigd om mee te werken aan de evaluatie van de persoonsvolgende 

financiering en dit via de site het Vlaams Welzijnsverbond (wat blijkbaar niet goed lukt). 

BELANGRIJKE DATA. 

Ma 13 juni: algemene vergadering.  

NIEUWS VANUIT DE DAGELIJKSE WERKING:  

In en uit dienst:  
Baris Antheunis (02.01.22,) (leefgroep 2) vervangen door Jolien Velghe. 
Jan Adriaan Foré (03.02.22), (leefgroep 2) vervangen door Rani Lambert.  
Geraldine Huyvaert (15.02.22) (leefgroep 3), vervangen door Kayleich De Groo e.  
Tijdelijk in dienst Malaika D’Hont (logis ek). 

 
Varia:  

- Plaatsing van plafondverwarming In de badkamers met douche.  
- Plaatsing van tuinhuis (met steun van Cera). 
- Aankoop van een nieuwe professionele droogkast.  
- Aankoop van nieuwe laptop voor hoofdopvoeders en versterking wifi.  
- Gi  van 1000 euro voor verfraaiing kineruimte en herinrich ng ruimte. 
-  Coach Partners neemt vervoer Robby Cars over (vervoer DC). 
-  Dag van de zorg bij buurtpunt Landegem (OTP) op zaterdag 15 mei.  
- Opname van Patrick, Engels in leefgroep 3. 

 
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  
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