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Woord vooraf
Vorig jaar stelden we in de inleiding van ons jaarverslag vast dat we telkens weer
rapporteren over dezelfde thema’s die ons de afgelopen jaren hebben bezig
gehouden. Logisch toch, zou je zeggen, als je kijkt naar de opdracht die we met onze
vzw opnemen en naar de doelgroep van personen met een beperking die we
ondersteunen. Maar het is niet alleen omwille van de doelgroep dat we met
momenten in herhaling vallen, maar ook en vooral omwille van de veranderingen in
het zorglandschap die ons nu al een zestal jaren beroeren en bezorgen!
Net als het vorige werkjaar was het werkingskader voor Klim en voor de gehele sector
van personen met een handicap het “flexibel aanbod voor meerderjarigen”, FAM
genoemd. De overheid paste de reeds lang bestaande regelgeving in 2015 en 2016 aan
om ons toe te laten deze op een meer flexibele wijze te hanteren. Bovendien
formuleerde het VAPH de expliciete vraag om meer te doen met dezelfde middelen.
Als Klim vzw hebben we daar de afgelopen jaren over nagedacht en op ingespeeld. Dit
hield in dat we met beide huizen samen van 90 naar 93 ondersteunde bewoners zijn
gegaan. Al deze bewoners werden in de loop van april-mei 2016 via het - door de
overheid voorziene - inschalingsinstrument voorzien van een zorgzwaartecijfer. Dit
met het oog op de toekomstige toekenning van een “PVB”, een persoonsvolgend
budget.
Met veel zorg en nauwkeurigheid werd deze oefening opgenomen door het team van
ortho-agogen en maatschappelijk werkers binnen Klim. Bovendien werd deze
inschaling getoetst aan dezelfde oefening van de andere voorzieningen binnen het
samenwerkingsverband Havinet. Uit de controle-inschaling door het Vlaams
Agentschap later in het jaar, bleek de consistentie van het door onze ploeg geleverde
werk.
In het voorjaar kregen we dan de mededeling van het VAPH dat de regering besliste
om het nieuwe financieringssysteem van de Persoonsvolgende Financiering reeds
vanaf 1 januari 2017 te laten ingaan in plaats van op 1/01/2020. ‘De voorzieningen zijn
er klaar voor’ werd door de overheid enthousiast medegedeeld. We waren zo al eens
van onze stoel gevallen de vorige jaren, een blauwe plek meer of minder?
Maar goed, in 2016 werden dan ook alle zeilen bijgezet om het schip van de PVF in
beweging te krijgen. De raad van bestuur bezon zich over de keuzes die we zouden
moeten maken. De staf van Klim probeerde een praktische vertaling te maken van
regelgeving naar concrete uitwerking, maar de onduidelijkheid over de regelgeving
groeide. Misschien waren de voorzieningen er klaar voor, maar het VAPH iets minder.
Na de inschalingen en de controle er op, bleken er in het zorgzwaarte-instrument een
aantal onvolkomenheden te zitten, die tot grote verschillen en ernstige financiële
consequenties konden leiden voor de voorzieningen. De overheid stuurde het
inschalingsverhaal dan bij, hetgeen opnieuw tot vreemde effecten leidde.
Voor Klim betekent dit dat de - aan onze cliënten toegekende - zorgbudgetten tot 9%
lager liggen dan de ingeschaalde punten waarop ze recht hebben. Daaruit volgt dat
ook de middelen die Klim via de cliënt uit de zorgbudgetten kan generen, zowel voor
personeelskosten als organisatie- gebonden kosten, 9% lager liggen dan eigenlijk in de
PVF- reglementering voorzien.

Voor de cliënten die op 31/12/2016 in Michielsheem of De Klink verbleven, verandert
er voorlopig weinig in de zorgondersteuning of de woon- en leefkosten. Voor de
nieuwe cliënten die vanaf 1/01/2017 worden opgenomen, zullen we de
zorgondersteuning moeten afstemmen op de zorgvraag en op de hen toegekende
budgetten.
In het overleg met de zes voorzieningen die deel uitmaken van het
samenwerkingsverband Havinet, hebben we een aantal denk- en werkgroepen
opgericht met medewerkers van verschillende disciplines, om in 2016 en ook in de
komende jaren een gepast antwoord te formuleren op de uitdagingen die ons vanaf
1/01/2017 te beurt vallen.
Ook binnen de huizen van Klim heeft de veranderende regelgeving heel wat praktische
gevolgen. Het subsidiëringssysteem en de administratieve regelgeving verandert
grondig. Dit vraagt heel wat flexibiliteit van de staf en de administratie van Klim.
Het gesprek en de relatie met de cliënt krijgt een nieuwe dimensie, waar
maatschappelijk werkers en de leefgroepbegeleiding nieuwe werkvormen in moeten
vinden. De variatie in zorgvragen en aanwezigheden zal sterk wijzigen, hetgeen leidt
tot aanpassingen in het aanbod of in de structuur van onze organisatie.
En dan niet te vergeten, de bewoners, onze cliënten. Ook voor hen is de PVF een
belangrijke verandering. Daarom organiseerden we, zowel in het voorjaar als in het
najaar, infovergaderingen voor alle ouders en familie van de bewoners. Ook bij hen
leven vele vragen en bezorgdheden over de nieuwe financieringsvorm, de
zorginschaling van hun kind of familielid, en de wijze waarop zij in de toekomst van
een aangepast aanbod kunnen gebruik maken. Om grote schokken in de
zorgondersteuning of in de kosten voor wonen en leven te voorkomen, kiezen we er
als Klim vzw voor om voor de ondersteunde cliënten in 2016 nog tot einde 2019 met
de klassieke bijdrageregeling voor woon- en leefkosten te werken. Dat geeft nog
enkele jaren duidelijkheid over zorg- en woonkosten. Met alle medewerkers werken
we ondertussen voort aan het formuleren van een gepersonaliseerd zorgaanbod en
een transparante en solidaire kostenstructuur, en hopen op die wijze de slogan, Klim
vzw – ruimte voor mensen met een beperking, te kunnen waarmaken.
Tot slot en opnieuw zoals elk jaar een woord van dank aan al diegenen die het
afgelopen werkjaar meewerkten om de vele uitdagingen die zich stelden aan te gaan.
Dank ook aan al diegenen die de dagelijkse opdracht, die we kwalitatief willen invullen
ten aanzien van onze bewoners, mee waarmaken. Bestuurders, beleidsmedewerkers,
vrijwilligers en vooral de medewerkers die het dichtst bij onze bewoners staan, geven
dagelijks het beste van zichzelf.

Gerd Demandt
algemeen directeur
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De voorbereiding van de omschakeling van het FAM naar de PVF kwam op
verschillende domeinen naar voor het afgelopen jaar. Zo werden de inschalingen die
in 2015 reeds gemaakt waren, nu samen met de teamverantwoordelijken en met de
coördinator, per groep overlopen. Deze waarden ( de begeleidings- en de permanentienood) moesten we dan doorsturen naar het VAPH. Ook de inschalingen van de
drie nieuwe bewoners die we opnamen na de overlijdens, moesten doorgegeven
worden. In de tweede helft van het jaar kregen we controle op de ingestuurde
inschalingen door het MDT van de Brailleliga. De familieleden die dit wilden, zaten
mee aan tafel bij deze her- inschaling, samen met een begeleider.
Bij de drie open plaatsen in huis de Klink, bekeken we of er interne verschuivingen
wenselijk waren. We opteerden één keer om een bewoner van groep te veranderen.
Voor de twee andere open plaatsen dachten we dat de kandidaten die zich aanboden,
best in de groepen met de open plaatsen zouden passen. In het kader van het FAM
was het gelukkig niet nodig ( dit in tegenstelling tot vroeger) om de bewoner die ter
observatie naar Zoersel ging , hier uit te schrijven. Hij kon gewoon als afwezig
aangeduid worden. In het PVF zal dit niet meer kunnen.
Om bewoners op alle levensdomeinen op een zo goed mogelijke manier te begeleiden,
deden we het afgelopen jaar beroep op externe diensten ( bv advies voor
grensoverschrijdend gedrag aan het outreach-team uit Bierbeek, advies voor NAHproblematiek aan de NAH-afdeling van Bierbeek , advies voor psychische problematiek
aan de Knoop Mortsel en ’t Zwart Goor Zoersel). De veelvuldige overlegmomenten
gebeurden
met
leefgroepbegeleiders/maatschappelijkwerk/pedagoge/families.
Speciaal was dit jaar de vorming van de Parkinsonliga. Opmerkelijk is toch dat steeds
meer bewoners gediagnosticeerd worden als Parkinson patiënt. Wellicht omdat er
meer onderzoek gedaan wordt naar de ziekte van Parkinson, of omdat er bij klachten
steeds vaker wordt gedacht aan Parkinson. Soms zijn deze typische symptomen ook
een nevenwerking van andere psychofarmaca.
Dit jaar ging er ook extra aandacht naar bewoners met meer nood aan een autismevriendelijke aanpak. We gingen op bezoek naar OTB . We bezochten er een leefgroep
en een atelier specifiek met een auti-werking. Ook werd er een hele dag vorming rond
autisme aangeboden door Vonx, en de externe dienst Houvast werd ingeschakeld
voor een bewoner. Het is de bedoeling om voor bewoners die er nood aan hebben, in
de toekomst een meer gestructureerde woon-/dagbesteding te kunnen aanbieden.
Ook naar infrastructuur van de lokalen zal gekeken worden.
Individuele begeleidingen gebeuren voor sommige bewoners nog steeds wekelijks.
Diverse problematieken zijn dan aan de orde; oa rouwverwerking, hechtingsproblemen, agressie. In een jongere leefgroep werd afgelopen jaar ook gewerkt met
de ‘doos van gevoelens’. De bedoeling was dat bewoners hun emoties zouden kunnen
benoemen en verwoorden, en ze beter bij anderen zouden herkennen.
Omdat we in de ABC- groepen toch met een ouder publiek zitten, schakelden we in
2016 meermaals Omega in. De contacten met leefgroepbegeleiders, deelname aan
teamoverleg, overleg met dokters en ziekenhuizen onder hun supervisie, zijn vaak een
grote hulp bij het begeleiden van bewoners in hun laatste levensfase. Ook het op
papier zetten van wilsbeschikkingen hoort hierbij. Zelf deden we enkele keren beroep

op de coördinator Ouderzorg van het AZ Jan Portaels, wanneer de informatiedoorstroom van dokters en verpleegkundigen naar De Klink niet optimaal verliep. Dit
bleek goed te werken.
Voor de DEF- groepen namen we de dagbesteding grondig onder de loep. Leefgroep D
legde al een aantal contacten in het najaar om externe activiteiten te kunnen
opstarten. Ze engageerden zich ertoe om aanvullend aan de bestaande dagbesteding,
groepjes bewoners te begeleiden bij buitenhuiswerk, zoals helpen in de cafetaria van
een rusthuis, meewerken in een pluktuin, …
Voor 2017 zullen we nog moeten afwachten hoe het er uit zal zien, hoe het loopt met
de punten van de inschaling. Zullen de punten zo zijn dat we kunnen blijven doen wat
we nu doen? Hoe zullen de afwezigheidsdagen van bewoners doorwegen op de
personeelspunten ? Zullen we nog de juiste bewoners voor de juiste leefgroep vinden?
Kortom, we hopen dat we bij onze doelgroep kunnen blijven en kunnen doen wat we
al vele jaren doen, daar waar ook onze expertise ligt.
In het najaar van 2015 onderging de staf van huis de Klink enkele veranderingen. Wim
De Bent begon als coördinator en Mary Konings verving Nicky Nuyts als maatschappelijk werkster. Na een korte aanpassingsperiode kwamen we in 2016 al vlug op
kruissnelheid. Gelukkig, omdat we als voorziening met de verschillende veranderingen
binnen de zorgsector geconfronteerd werden. We wisten dat de FAM- regeling er aan
kwam en voor we het goed en wel beseften zaten we er midden in.
Op zich veranderde de invoering van de FAM-regelingen niet veel in de dagelijkse
werking. Het was wel het signaal dat de invoering van de PersoonsVolgende
Financiering (PVF) er ook spoedig zou aankomen. Om klaar te zijn voor deze
omschakeling drongen zich enkele organisatorische aanpassingen op. Zo tekende het
beleidsvormend team een nieuw organigram uit wat goedgekeurd werd door het
bestuurscomité.
Samen met de leden van het functieoverleg starten we het proces om de elementen
van het nieuwe organigram, die hen aanbelangen, te implementeren. Een proces dat
nog niet afgerond was eind 2016, maar waarin we toch al enkele stappen gezet
hadden. Samen met de wijzigingen binnen de dagbesteding waren dit de twee
belangrijkste en voornaamste agendapunten die het afgelopen jaar de agenda
bepaalden.
Ook in 2017 zullen deze twee elementen een belangrijke rol spelen. Eerst en vooral
zullen we de invoering van het nieuwe organigram verder vorm geven en omzetten in
de praktijk. Daarnaast plannen we een eerste evaluatie en bijsturing van de
dagbesteding.
Tot slot zullen de gevolgen van de invoering van de PVF regeling belangrijk onderdelen
worden binnen de dagelijkse werking van De Klink.
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Ook in 2016 werd veel gewerkt rond PVF. We namen afscheid van FAM en spitsten ons
toe op PVF wat zich zou aankondigen in 2017. We moeten hier veel energie in steken
bovenop ons gewone werk.
In de zomer van 2016 verloren we, geheel onverwacht en heel kort na elkaar, twee
van onze bewoners. Michke (Michele) De Deyn uit leefgroep Kasterlinden en Gerarda
Van Vlasselaar uit leefgroep Kerselaar. Dit hadden we nog nooit meegemaakt sinds
Michielsheem startte. Ondanks de zomervakantie kwamen vele personeelsleden langs,
om samen met de mama van Michke afscheid te nemen van haar op de intensieve
zorgen in het OLV te Aalst. Op een bepaald moment met zo’n 10 personen rond het
bed afscheid nemen is hard, maar het had ook iets moois naar de erkenning van
Michke toe, iets wat mama enorm veel steun gaf. Een week er na overleed Gerarda
totaal onverwacht, zodat we vooraf geen afscheid konden nemen.
Aangezien Gerarda geen naaste familie had, namen wij deze rol over door haar
afscheidsmoment in huis Michielsheem te organiseren. Een eerste keer voor ons om
zo’n moment te organiseren in onze polyvalente zaal, samen met de
begrafenisondernemer. Al onze bewoners konden aanwezig zijn, alsook kwamen velen
van jullie met ons mee afscheid nemen. De uitstrooiing van haar stoffelijke resten op
ons domein, ter hoogte van het rolstoelpad waar Gerarda zo vaak wandelde , gaf ons
de mogelijkheid om Gerarda dicht bij ons te houden, net als zij dit deed bij ons. Dit
geeft ons, ondanks de pijn, een warm gevoel.
In 2016 mochten we ook meerdere nieuwe bewoners welkom heten. Ine De Leener in
Kasterlinden, Brenda De Bosscher in Kattebroek en Pauline Schroons in Kerselaar.
Plaatsen die vrij kwamen door overlijdens maar ook extra vrijmaakte kamers om in
elke leefgroep een 11de bewoner te kunnen opnemen. Op dit moment zijn in
Kattebroek en Kerselaar 11 bewoners. De andere leefgroepen zullen in 2017 een 11 de
bewoner ontvangen. Bij iedere nieuwe opname vergt het wat tijd om elkaar te leren
kennen en eventuele aanpassingen aan te brengen binnen de leefgroep. Maar vrij snel
zie je interacties ontplooien en nieuwe vriendschappen ontstaan.
2016 kondigde zich aan als een transitiejaar, onderweg naar de start van PVF op 1
januari 2017. De nieuwe regelgeving werd in de social profit onder politieke druk
sneller doorgevoerd dan oorspronkelijk ingepland. De onderliggende gedachte, om
met hetzelfde budget meer te kunnen realiseren, stuwt ons voort en noopt ons om de
totale werking van de voorziening vanuit financieel krappere marges te benaderen.
Dit leidde ertoe dat we hebben nagedacht over het opnemen van een elfde bewoner
per leefgroep, zodat er een buffer wordt gecreëerd en we mogelijke fluctuaties in de
bezetting kunnen opvangen in de toekomst.
Twee bewoners werden extra opgenomen in het voorjaar, maar door het onverwachte
overlijden van twee andere bewoners, eindigde de bezetting terug op status quo.
In het najaar planden we opnieuw twee opnames. Gelijktijdig kregen we nieuwe info
in verband met de toegewezen budgetten van de pas opgenomen bewoners,
waardoor we nieuwe opnames even on hold zetten tot het nieuwe jaar.
In functie van de geplande opnames, werd de bestaande woonruimte herbekeken. Het
bureau van de leefgroepen werd omgebouwd en als extra slaapkamer ingezet. Bij het
toewijzen van de slaapkamers houden we zoveel mogelijk rekening met de noden en

mogelijkheden van de bewoners. Dit betekent soms dat bij een opname een aantal
bewoners onderling van slaapkamer wisselen. Dit onder andere om mogelijk
probleemgedrag meer hanteerbaar te maken.
Zo werd het team van vleugel Kerselaar intens begeleid in het omgaan met de zorg
voor een zwaar dementerende bewoner die hevig en storend riep. Experten in verband
met akoestische beveiliging gaven tips rond hoe we de leefgroep hierin kunnen
beveiligen. Zes weken lang brachten we zijn roepen elk half uur in kaart en tekenden
op wanneer zijn roepen intenser werd, om zo mogelijk op contextvariabelen in te
spelen. Na de analyse brachten we veranderingen aan in hoe hij zijn dag startte: hij
wordt voortaan op zijn kamer gewassen en we vermijden overgangen naar de
badkamer. We proberen over- en onderprikkeling te voorkomen en ook therapie
wordt gevraagd wekelijks hem enkele momenten van een aanbod te voorzien.
Tegelijk krijgt hij ook milde antidepressiva toegediend.
In de aanloop naar het PVF verhaal diende voor alle bewoners een zorgzwaartemeting
te worden afgenomen. Een select team van begeleiders heeft samen met de orthoagoog bekeken hoe voor elke bewoner zijn individuele zorgbehoefte uitgedrukt kon
worden in Begeleidings – en Permanentie waarden. De B-waarde drukt de mate uit
waarin de bewoner overdag dient ondersteund te worden binnen zijn dagelijkse
zorgen. De P-waarde drukt uit hoe nabij de begeleiders dienen te zijn om een
woonomgeving te creëren die voor deze bewoner veilig is. De ernst van de
verstandelijke beperking en de onmogelijkheid om hulp in te roepen voor zichzelf of de
ander, maar ook het voorkomen van epilepsie, sondevoeding en andere medische
problematieken, zorgen ervoor dat deze P-waarde bij de meeste bewoners vrij hoog is.
Het creëren van een voorspelbare, stabiele omgeving waarin de cliënt optimale kansen
geboden wordt om zichzelf te kunnen handhaven, zit maar in kleine mate in dit
instrument vervat. Vrij vertaald betekent dit, dat bewoners waar fysieke zorgen
worden toegediend, hoger scoren dan bewoners die gedragsmatig heel veel
ondersteuning vragen.
Het aantal dagen en nachten dat de cliënt beroep doet op residentiële ondersteuning
werd mee vertaald in het hem toegewezen budget. Deze waarden dienden tegen 31
maart ingediend te worden bij het VAPH.
In het toekennen van deze waarden bestond er wat onzekerheid over hoe wij ons ten
opzichte van omliggende voorzieningen gedroegen bij het screenen. Was onze
inschatting juist? Tijdens een rondvraag intern binnen Klim en bij de ortho-agogen van
Havinet, bleek dat onze inschatting vergelijkbaar was met de inschattingsronde elders.
Tijdens de maand juli kregen we bericht dat er een tweede doorlichting werd
ingepland voor een controlegroep, en dit over alle voorzieningen van Vlaanderen, door
een neutraal MDT-team. Voor 6 bewoners van Michielsheem werd in de
vakantiemaanden een extra MDT-afname ingepland. Op deze MDT-afname werden
een aantal informanten uitgenodigd: een betrokken familielid en/ of de individueel
begeleider die beiden konden reflecteren over hoe deze cliënt vandaag functioneert.
Bij vergelijking bleek dat de door ons ingeschatte B- en P-waarden voor de
controlegroep lager lagen dan de B- en P-waarden ingeschat door het externe MDTteam. Toch blijft de laagste score gelden voor onze bewoners. Eens het VAPH zicht zou
hebben over hoe de MDT-afname over Vlaanderen heen was gebeurd, zou de vertaling
in de individuele budgetten plaats vinden. Deze terugkoppeling werd verwacht tegen
oktober, maar eind december bestond daar nog steeds geen transparantie over voor
onze voorziening.

Op 31/03 zien de toegewezen zorgcategorieën voor onze 40 bewoners er zo uit.
Cat VII: 1 cliënt
Cat VIII: 2 cliënten
Cat. IX: 5 cliënten
Cat Xa: 4 cliënten
Cat Xb: 19 cliënten
Cat XIa: /
Cat XI: 9 cliënten
In 2016 vond er in Michielsheem een reorganisatie plaats naar aanleiding van het
masterplan van Klim vzw. Er zijn twee clusters gevormd met in elke cluster één
teamverantwoordelijke, die de leiding heeft over twee leefgroepen. Het werken met
twee clusters en het opnemen van 4 extra bewoners betekent automatisch dat we qua
communicatie onderling en qua time- management dienden te herschakelen. Welke
handelingen zijn tijdrovend, kunnen anders of zijn overbodig? Het vorige werkjaar
werd reeds intensief ingezet op vorming binnen de teams rond ‘hoe efficiënter
communiceren binnen de leefgroep en met de familie’. Dit werkjaar is gestart met het
doorgeven van deze informatie van de participanten aan de teams, en van de
teamverantwoordelijken onderling. Daarnaast hebben de teamverantwoordelijken
hun teamdag ook ingevuld door te kijken naar het timemanagement tijdens de
verzorgingsmomenten: vb. hoe nodeloze transfers uitfilteren, zorghandelingen per
bewoner werden opgelijst en we stelden ons de vraag welke bewegingen noodwendig
waren dan wel uit automatisme gebeurden.
Het was ook de bedoeling dat vanuit de ortho-agoge trimestrieel een voedings-MDT
per leefgroep werd gevoerd. Op dit voedings-MDT komen alle voedingsafspraken per
bewoner aan bod en geëvalueerd. Door het wegvallen van de logopediste is dit slechts
2 maal kunnen doorgaan.
In het voorjaar vond er een vorming plaats voor de nieuwe medewerkers, waarbij er
aandacht voor de praktische werking, visieteksten en veiligheid van de medewerker
was.
In leefgroep Kattebroek werd in het najaar een nieuwe bewoner opgenomen. Zij heeft
nood aan een prikkelarme basisplek, op afstand van andere bewoners. Voor haar
werd, naast haar slaapkamer, een insprong van de gang met een poortje afgebakend,
zodat ze daar een speelzone kreeg waar ze op afgesproken momenten naar toe kan.
Op rustige momenten en voor een beperkte, afgesproken periode, kan zij het aan om
in de leefgroep te bewegen. Er werd ook een eetstoel voor haar geïnstalleerd in de
leefgroep waarbij ze de stoel en tafel niet kan omverwerpen, en waar ook haar bord
zelf in vast zit. Op die manier kan ze, in de nabijheid van andere bewoners, op een
rustige en veilige manier de maaltijd gebruiken.
Er wordt nog gewerkt aan verlichting op haar basisplekje, en aan een tweede
beveiligde basishoek waar ze enerzijds dichter betrokken is bij het leefgroep gebeuren,
maar anderzijds toch op veilige afstand van medebewoners is.
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We vierden de opening van het nieuwe belevingspad in de tuin. Dit gebeurde officieel
tijdens de lente actie, hoewel er nog wat werk aan de winkel was. Naast de
windgongen, de evenwichts- en bewegingstoestellen en de spiegel, willen we nog
zorgen voor een zandbak en verschillende voeldozen. We kochten ook 2 zitbanken om
langs het pad te zetten.
De werkgroep ‘dagbesteding’ maakte een analyse van de werking van de
dagbesteding. Naast werken in de verschillende ateliers, konden bewoners ook
wekelijks genieten van individuele aandacht van een begeleider gedurende 2 uren.
Maar de kost daarvan woog door: enerzijds maakte dit dat in de ateliers een (te) grote
groep bewoners bijeen kwam. Wat vaak ten koste was van de rust en de productiviteit
binnen een atelier. Bovendien vroegen we ons af of we dit systeem konden volhouden
binnen de Persoonsvolgende Financiering. Hoe zou het worden als nog meer cliënten
zich zouden aandienen, met een vraag voor enkel dagbesteding? Nog meer volk in
onze ateliers kon echt niet meer.
Gezien een reorganisatie van de dagbesteding een grote impact zou hebben op allerlei
vlakken, besloten we om de werkgroep ‘dagbesteding’ zijn werking te laten
continueren en werkten we aan dit thema verder met de teamverantwoordelijken van
de leefgroepen binnen het functie overleg. Het doel was: een gevarieerde aanbod van
dagactiviteiten maken, op maat van de huidige bewoners en de toekomstige cliënten,
rekening houdend met hun zorgvraag, binnen een inclusieve en haalbare context. Dit
is een hele mond vol! We startten met een behoefte analyse per bewoner: wat zijn de
eigen mogelijkheden, interesses, vaardigheden? Wat is een goed evenwicht tussen
activiteit en rust? Is deze persoon eerder gebaat bij een actief of bij een passief

aanbod? Hoe functioneert hij in groep? We deden echter geen bevraging naar de
behoefte aan een activiteitenaanbod in de regio. En we werkten ook niet bewust aan
het creëren van zinvolle samenwerkingsverbanden in de omgeving. We besloten, na
heel wat afwegingen te hebben gemaakt, dat we het vertrouwde systeem van de
individuele vrije voor- en namiddagen zouden loslaten. In de leefgroepen met oudere
bewoners was dit systeem immers al een hele tijd niet meer haalbaar. Samen met de
begeleiders van de dagbesteding ontwikkelen de verantwoordelijken van de
leefgroepen en meer gevarieerd aanbod.
Doel is om te komen tot een gevarieerder activiteitenaanbod, in werkbare groepen,
met mogelijkheid tot participatie van personen met een handicap die een
overeenkomst afsluiten voor enkel dagbesteding, meer rekening houdend met de
individuele behoefte aan rust, interesse en het eigen ritme van de bewoners.
Voor personen met autisme: een duidelijkere structuur met meer voorspelbaarheid en
visuele ondersteuning. Voor personen met een grotere zorgvraag: een uitgebreider
aanbod waar de beleving eerder centraal staat. Meer oog voor sport en beweging,
meer gericht op inclusie in de maatschappij en allerlei mogelijke
samenwerkingsverbanden, waarbij we bovendien ook nog regelmatig individuele
aandacht kunnen bieden aan de bewoners.
Daarnaast komen er voortdurend tal van medische zaken bij, zoals onderzoeken,
ziekenhuisopnamen, tandartsbezoeken en dergelijke. Het is niet verwonderlijk dat we,
om dit alles kwaliteitsvol te verwezenlijken, nood hebben aan meehelpende handen.
Dit kan onder de vorm van het eigen (familiale) netwerk van de bewoner die een taak
op zich neemt, of de inzet van vrijwilligers. Meer dan ooit moeten wij beroep doen op
deze personen!
Vandaar deze oproep aan alle mensen die nog wat tijd over hebben, en deze graag
inzetten ten behoeve van de bewoners van De Klink: u kan zich aanmelden als
vrijwilliger, om met een bewoner een kopje koffie te gaan drinken, een wandeling te
maken, op uitstap te gaan, te knutselen, te vervoeren, te gaan sporten, te schilderen,
te… alles wat het leven de moeite waard maakt!
Neem contact op met Lieve Aerts, via mail: lieve.aerts@klim-vzw.be of per telefoon op
het nummer 02/720.99.88.
Het wordt vast een jaar vol boeiende uitdagingen, ook binnen de dagbesteding!
Tot slot nog deze inbreng van Tamara Doumont en Hilde Vertongen:
Elke donderdag vertrekken we met de minibus om 9u30 richting Herent. We gaan daar
werken. Samen met ons zijn er daar ook nog andere voorzieningen, Oostrem,
Alvinnenberg en Rozemarijn. We werken daar allemaal samen en zo ontmoeten we
andere mensen. Het kan er wel heel erg druk zijn, met zoveel mensen samen. Er is
ook veel werk, zoals, dozen maken, inpakwerk, sorteerwerk, T-shirts,…veel werk en
meestal ook wel veel ambiance. Om 12 uur eten we samen aan lange tafels, soep en
fruitsap krijgen we daar, onze boterhammen en fruit brengen we mee. De pauze is
niet lang, tot 12u45 en dan gaan we terug aan het werk. Rond 14u45 werken we alles
af en dan beginnen we aan de opruim, alle stoelen op de tafels en uitvegen zodat alles
weer netjes klaar staat voor morgen. Om 15 u sluiten we af met een frisdrank. En dan
terug richting Diegem, al is het dan wel veel stiller in de minibus, we zijn dan moe van
het werken. En volgende donderdag, dan staan we terug paraat.

Therapeutische ondersteuning in Michielsheem 14
In 2016 kwam Marianne Devuyst de therapeutische ploeg aanvullen. Velen kennen
haar van leefgroep De Bergen, waar zij teamverantwoordelijke was. Zij nam deze
uitdaging met beide handen aan. Haar opdracht is voornamelijk om activiteiten en
materiaal voor onze bewoners met autisme alsook onze zwakkeren uit te denken en
uit te voeren. Zij zal ook mee de werking in onze snoezelboerderij bepalen en
opvolgen, zodat elke bewoner hier een plek en activiteit zal vinden.
De therapeutische ploeg is nog steeds niet voltallig. Het aanwerven van een logopedist
en kinesitherapeut blijkt aartsmoeilijk te zijn. Dit betreuren wij, want hierdoor konden
niet alle activiteiten doorgaan zoals voorheen. Wij geven niet op en blijven zoeken.

Medische begeleiding en ondersteuning
In 2016 starten wij een vernieuwde samenwerking met Mederi op. Dit via de
deskundige leiding van Payozorg te Schepdaal De samenwerking met de medische
dienst optimaliseren we door 1 keer per maand samen een medisch teamoverleg te
houden. Hierdoor kunnen we heel snel inspelen op acute en minder acute problemen.
Tevens worden heel snel exacte vragen en antwoorden heen en weer gemaild om de
werking te optimaliseren. Er kwamen nieuwe collega’s van Mederi over de vloer en dit
vergt wat aanpassing van onze bewoners en collega’s.

Sociale dienst

15

Bewindvoering
In beide huizen zijn we bezig geweest met bewindvoering.
In huis De Klink hebben bijna alle bewoners een bewindvoerder gekregen eind 2015.
Voor de nieuwe aangestelde bewindvoerders organiseerden we begin 2016 een
vergadering. Het ging zowel om familieleden als externen die deze taak op zich hadden
genomen. Met ondersteuning van Similes kregen ze wat extra uitleg en wisselden ze
ervaringen uit.
In huis Michielsheem merken we dat het vredegerecht van Lennik in 2016 begonnen is
met de reeds gekende bewindvoeringen en voogdijschappen om te zetten volgens de
nieuwe wetgeving. In september 2014 is er een nieuwe wet gestemd rond de
voorlopige bewindvoering. De nieuwe voorlopige bewindvoering gaat over twee
aanstellingen, enerzijds bewindvoering van goederen en anderzijds bewindvoering van
persoon. Elke voogd zal nu voorlopige bewindvoerder worden. Bij de nieuwe
wetgeving moet er jaarlijks een verslag afgegeven worden aan de vrederechter. De
grootste verandering is er voor de ouders, zij zullen voorlopige bewindvoerders
worden en ook jaarlijks verslag moeten uitbrengen.
Bijna bij alle omzettingen zijn de ouders of de vroegere familieleden/wettelijke
vertegenwoordigers opnieuw aangesteld. Bij twee bewoners is, op vraag van de
ouders, de bewindvoering voor goederen door een derde of een familielid
overgenomen, en is de moeder wel bewindvoerder van persoon gebleven of
overgenomen door een familielid. In de nieuwe wetgeving kan er ook een
vertrouwenspersoon aangesteld worden. Dit is bij één uitspraak een familielid
geworden. Dit jaar zijn bij een vierde van alle bewoners de bewindvoering omgezet
volgens de nieuwe wetgeving.
Overlijdens – nieuwe opnames
2016 werd jammer genoeg een jaar met verschillende overlijdens. Het blijft altijd
moeilijk om afscheid te nemen, waardoor er heel wat tijd ging naar het regelen van
afscheidsmomenten en het ondersteunen van families (emotioneel en administratief).
Dit betekent ook dat er nieuwe opnames moesten gebeuren, open plaatsen
registreren, het verzamelen van info over aangemelde kandidaten, opnamecommissies
oreganiseren. En later alles administratief in orde maken voor de nieuwe bewoners.
In 2016 was het eigenlijk ook een uitzonderlijk jaar voor opnames. In kader van het
PVF hebben wij nieuwe plaatsen moeten creëren. Er zijn twee extra plaatsen
bijgekomen in huis Michielsheem en 1 extra plaats in huis De Klink. Er waren in totaal
6 nieuwe opnames geweest in Klim vzw.
PVF
Uiteraard was 2016 ook hét voorbereidingsjaar op PVF. Beetje bij beetje kregen we
meer informatie en probeerden we ons zo goed mogelijk te informeren over alles wat
er op ons af kwam. Zo kwam dit aan bod in verschillende vergaderingen en
werkgroepen (o.a. werkgroep maatschappelijk werk). We gingen ook naar de vorming
‘kennismaking en intake na de zorgvernieuwing’. Dit om zo een duidelijk mogelijk
beeld te krijgen van alle vernieuwingen en onze eventuele nieuwe rol.

Voor familie en wettelijke vertegenwoordigers organiseerden we in juni een infovergadering. Ook om de familieleden, wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte te
brengen van wat we op die moment al wisten over PVF.
Ook werden ze geïnformeerd over de zorgzwaartemeting. We brachten hen ook
(individueel) op de hoogte van de B en P-waarden die toegekend waren.
We merkten ook dat anderen bezig waren met de voorbereiding op PVF, en minder
evidente vragen kwamen ook bij ons, zoals vb. de vraag voor enkel dagbesteding. Ook
de vraag naar een kennismakingsgesprek en rondleiding steeg.
Jarenlang zijn wij contactpersoon geweest voor CRZ, eind 2016 is hier een eind
aangekomen. Dit betekent dat wij afscheid moesten nemen van de families, die wij
begeleidden in het zoekproces naar een open plaats. De te volgen procedure is
helemaal gewijzigd in het PVF-verhaal en dit wekt bij de sociale diensten toch heel veel
ongerustheid.
Vanuit de werkgroep maatschappelijk werkers Vlaams-Brabant hebben we samen een
brief geschreven naar de Minister van Welzijn, waarin we onze bezorgdheden hebben
geuit over het hele intake gebeuren. Dit ging over het hele proces van het zoeken naar
een opvang en open plaats voor de mensen met een handicap. Volgende thema’s
kwamen in de brief voor: de moeilijke communicatie naar de personen met een
handicap, vraag naar een overzichtelijk stappenplan, de lange aanvraagprocedure en
de problemen daarrond, de zorgzwaartemeting, de lange duurtijd en niet erkennen
van noodsituaties, wat bij hogere zorgvraag, respijtzorg, de financiële gevolgen voor de
bewoners, enzovoort.

Werken aan kwaliteit
In 2016 werd vooral gewerkt aan de procedures over het ondersteuningsplan, dat we
nu echter terug ‘handelingsplan’ moeten noemen. Dit om geen verwarring te zaaien
met de het ‘ondersteuningsplan’ dat de “Dienst Ondersteuningsplan” (DOP) aflevert
wanneer een persoon met een beperking bij hen komt aankloppen in zijn zoektocht
naar de voor hem meest aangewezen ondersteuning. We vormden de 4 procedures
over het ontwikkelen, evalueren en bijsturen van het handelingsplan zo goed mogelijk
om tot 1 procedure, maar omdat er ook nog meer richtlijnen over het “Individuele
Ondersteuningsplan” (IDO) verwacht werden, konden we dit niet helemaal afwerken.
Ook andere procedures zijn door de implementatie van PVF niet meer ‘up to date’. De
opnameprocedure is bijvoorbeeld niet meer van toepassing, omdat ze volledig
gebaseerd was op de werking van de centrale wachtlijst die ondertussen niet meer
bestaat. Ook ons aanbod en onze opdrachtverklaring moeten herbekeken worden in
dit kader.
Het werken aan de punten die in de kwaliteitsplanning stonden, werd vaak
overschaduwd door het niet duidelijk weten wat de toekomst zal brengen. We namen
dan ook voor 2017 de beslissing om in de kwaliteitsplanning prioritair te werken aan
zaken die rechtstreeks aanleunen bij PVF. Visies die om de vijf jaar moeten herzien
worden, starten terug in dit ritme vanaf 2018. Er worden dus geen visieteksten
herbekeken in 2017. De opdrachtverklaring behoort wél tot de prioriteiten, en omdat
het netwerk van de bewoner centraal staan in het burgerschapsmodel, willen we eind

2017 ook een visie ontwikkelen over netwerken en inclusie. In 2016 kregen we een
aangekondigde audit van de Zorginspectie. De Zorginspectie voerde op 2 maart een
audit uit specifiek over grensoverschrijdend gedrag, met de focus op seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Er werd gezien of er een theoretisch kader is (visie en
procedure) en dit werd dan afgetoetst aan de praktijk. Begeleiders van leefgroep D
werden hierbij betrokken: er werd o.a. gekeken of de procedure genoeg gekend en
toegepast werd. De conclusie was positief. Er werden een paar aandachtspunten
geformuleerd, die we meenemen in de herziening van de visie die gepland is in 2018.
In 2016 werden 2 meldingen van grensoverschrijdend gedrag aan het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gedaan.
Ondertussen werd ook gestart met een nieuwe tevredenheidsmeting met vragen voor
de families en/of wettelijk vertegenwoordigers. De tevredenheidsmeting werd
voorgesteld op de twee gebruikersraden en de groep Inspraak, en zal uitgevoerd
worden in 2017. De vragen zullen gesteld worden in gesprekken die met alle wettelijke
vertegenwoordigers, in het kader van PVF-IDO, moeten gevoerd worden. Er werd
gekozen voor 2 duidelijke, open vragen. De maatschappelijk werkers nemen dit op
zich.

Vorming, training en opleiding (VTO)
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In het kader van de transitie naar PVF werden door de directie en stafleden van Klim
heel wat infosessies van het Vlaams Welzijnsverbond gevolgd. De informatie die daar
werd vrijgegeven, werd zo goed als mogelijk doorgegeven aan de medewerkers, want
al te vaak veranderden de besluiten van richting. Op de personeelsvergaderingen werd
een organigram voorgesteld met het oog op de toekomst. Alle familieleden en
wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners werden uitgenodigd op een infosessie
die handelde over de omslag naar PVF, toelichting rond de inschaling, de woon- en
leefkosten. Er werd vorming gevolgd in verband met een tool voor de nieuwe
kostprijsberekening. We beslisten om over te stappen naar het Orbis-instrument voor
de uurroosters. Daarvoor werd de nodige opleiding gevolgd door de personeelsadministrator, en de informatie doorgegeven aan de teamverantwoordelijken en
leidinggevenden. In het kader van veiligheid en preventie werden zoals ieder jaar
brandinstructies uitgelegd en een praktische evacuatie oefening gedaan. De wet legde
ons op om een ‘eerste hulpverlener’ aan te duiden, en een aantal ‘aangeduide
personen’. Na een opleiding gevolgd te hebben, zijn deze medewerkers in staat om
hun collega ’s bij te staan in geval van een ongeval, verwonding of onwel zijn op de
werkvloer. Er werd vorming gegeven over een goede handhygiëne. Nieuwe
medewerkers werden geïnformeerd over de belangrijkste visies, procedures en
afspraken. In verband met bewonersproblematieken en groepsdynamica werd er in
Huis De Klink opleiding gevolgd en doorgegeven rond de thema ‘s “plagen, pesten en
testen”, “wat vertel je mij? (niet-verbale communicatie),“niet-aangeboren
hersenletsel”, en “een autismevriendelijke leefgroep en organisatie”. We ontvingen
advies van het outreachteam rond bepaald probleemgedrag. Ter ondersteuning van
begeleiders die te maken krijgen met agressie, organiseerden we een vorming en een
terugkomdag rond “omgaan met agressie”. Op gezondheids- en medisch vlak werd er

vorming gevolgd rond “gezonde voeding” , “kant-en-klare maaltijden”, ziekte van
Parkinson, en “communicatie rond medische zaken”. In het kader van het
veranderende zorglandschap (vraag-gestuurd in plaats van aanbod-gestuurd; inclusie
en volwaardig burgerschap) werd vorming gevolgd rond “dagbesteding op maat”, en
“warme hechte buurtzorg”. Omdat we regelmatig te maken hebben met bewoners in
het laatste levensstadium, organiseerden we een vorming over “palliatieve
zorgverlening” “voorafgaande zorgplanning” en over “ comfortzorg en de laatste
zorgen toedienen”. De leden van het functie overleg hielden een werkdag om samen
vorm te geven aan de nieuwe toekomst binnen PVF, praktisch en organisatorisch.
Gezien de grote verscheidenheid aan zorgvragen, belangen en groepsculturen, was dit
alles behalve een gemakkelijke opgave. Op teamniveau werden enkele teamdagen
georganiseerd. De werkgroep “contextueel denken” houdt begeleiders uit de
leefgroepen en de dagbesteding alert om de bewoner met zijn mogelijkheden en
problematiek te ondersteunen vanuit zijn persoonlijke context: zijn eigen geschiedenis,
en dat van zijn netwerk. We kennen de toekomstige doelgroep niet. We weten niet
welke ondersteuningsvraag de toekomstige cliënt naar Klim toe zal richten. Toch
moeten wij ons met een duidelijk aanbod op de markt profileren. En toch willen wij
onze organisatie en medewerkers goed voorbereiden op die (onbekende) toekomst,
onder andere aan de hand van vorming en opleiding. We hebben het vermoeden dat
er een intensieve vraag zal zijn naar ondersteuning in verband met autisme.
Deze personen worden het best visueel ondersteund binnen een gestructureerde
omgeving in ruimte en tijd. Hierin willen wij een specialiteit ontwikkelen. Ook
verwachten wij meer vraag naar ondersteuning van personen met een grote fysieke
zorgvraag, en personen met veel probleemgedrag. Wij zullen waarschijnlijk ook
antwoord bieden aan personen uit de nabije omgeving die enkel een vraag stellen voor
bijvoorbeeld
dagbesteding, of deeltijds wonen. Bovendien willen wij
de
maatschappelijke evolutie volgen, die allerlei samenwerkingsverbanden stimuleert,
ook buiten de sociale sector. Om naar buiten te kunnen treden met een aantrekkelijk

aanbod, en professionele ondersteuning te garanderen daar waar nodig, moeten wij
appél doen op het eigen netwerk van de cliënten en op vrijwilligers. Deze personen
kunnen ons helpen om al deze doelstellingen te verwezenlijken. Ook zij hebben dan
baat bij extra vorming.
Wij moeten ons op al deze vragen en verwachtingen voorbereiden en herorganiseren.
Het vormingsprogramma zal hierop afgestemd worden. We houden de vinger aan de
pols.

Logistieke ondersteuning
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Dit team staat in voor het onderhoud van alle gebouwen van Klim, het onderhoud en
de organisatie van de buiteninfrastructuur en het voertuigenpark.
Medewerkers hebben hun vaste standplaats in Michielsheem, De Klink of het
Dienstencentrum, maar er wordt wel verwacht dat zij op vraag en in opdracht van de
teamverantwoordelijke inzetbaar zijn op alle sites van Klim.
Voor elke site is er een vaste medewerker die aanspreekbaar is voor de dagelijkse
klusjes: klinken, scharnieren, een kapot venster enzovoorts. Samen nemen zij
verantwoordelijkheid op voor een aantal grote klussen en opdrachten.
Voorbeelden van een aantal opdrachten die zij op die wijze tot een goed einde
brachten zijn de aanleg van de leefgroeptuin van leefgroep De Bergen in
Michielsheem, de herstelling van de dakgoten in Michielsheem, de bouw van de
tuinberging in De Klink, de herstelling van de serre in De Klink en de renovatie van
leefgroep B in De Klink.
Vanaf begin 2016 startten we met de renovatie van de bureauruimten in de
Kattebroekstraat en de voorbereidingswerken voor de wasserij. Deze werken zijn
inmiddels voltooid tot tevredenheid van de medewerkers van de administratie en
directie. In september 2016 konden we dan ook de administratieve ruimten in de
Kattebroekstraat volwaardig in gebruik nemen. Als teamverantwoordelijke logistiek en
infrastructuur ben ik nauw betrokken bij de voorbereiding, de onderhandeling met de
aannemers en de opvolging van de bouwprojecten van Klim in Dilbeek en in Diegem.
Op die wijze hebben we een deskundig en alziend oog ter plaatse bij de
bouwwerkzaamheden.
Verder werkt men vanuit het logistiek team in overleg met de leefgroepbegeleiding en
de therapeuten concrete en praktische aanpassingen uit voor de bewoners in de
kamers of de gemeenschappelijke ruimten.

Administratieve ondersteuning
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Een woordje uitleg over de Uurrooster in Orbis:
werkgevers worden verplicht om reële prestaties van personeel door te geven aan de
RSZ. Dit kadert in de ASR-wetgeving waarbij vanaf 2016 en volgende jaren,
ziekteperiodes en werkloosheid elektronisch doorgegeven worden aan mutualiteiten
en RVA. De werkgever vult geen formulieren meer in. Dit is de aanleiding om in Klim
de geplande en vervolgens de reële uurroosters als basis te nemen voor de
loonadministratie.

Teamverantwoordelijken en leidinggevenden die uurroosters opmaken doen dit
voortaan met de software uurrooster orbis. In 2016 leert iedereen werken met de
software; na dit testjaar zal in 2017 de loonadministrator de prestaties uit uurrooster
orbis overnemen in het loonprogramma. Controle op prestaties van werknemers
verhuist dus van coördinator en loonadministrator naar degene die roostert. Een last
minder voor de ene, maar meer voor de andere, zij het meer gespreid over een 10-tal
teamverantwoordelijken.
Voordeel voor wie roostert, is het beschikken over een exact saldo op elk ogenblik
inzake verlof, rimpeldagen en andere toegekende afwezigheden. Zij zien ook
opgetelde gegevens over teveel of te weinig gepresteerde uren t.o.v. de verwachte
uren, over ziekte-uren en andere afwezigheden. Mocht uurrooster Orbis in de
toekomst verbeteren inzake overzicht per team, dan zou het sedert jaren gebruikte
excel-uurrooster overbodig worden. Momenteel blijft de oude Excel nog een houvast
voor wie roostert.
Voor 2017 wil Klim alle medewerkers inzage geven in uurrooster Orbis – althans per
team.
Zo kan elk teamlid op elk ogenblik zien hoeveel gewerkt werd, verlof genomen werd,
ziek gemeld werd,..
De link van reële prestaties naar de loonfiche (die nu nog gebaseerd is op gemiddelde
jobtijd per dag) moet nog gebeuren, opdat aan de wettelijke verplichting voldaan
wordt.

Inspraak in huis De Klink
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Het enthousiasme om deel te nemen aan Groep Inspraak is vaak groot. Soms zitten we
met 15 bewoners rond de tafel, en dan is ons vergaderlokaal nipt, zeker met de
rolstoelen erbij. Iedereen heeft soms ook zo veel te vertellen dat we eerst een rondje
moeten doen om even te ‘ontladen’. De vergadering begint steevast met de datum, en
dan noemt iemand de deelnemers bij naam, zodat de verslaggever kan opschrijven wie
aanwezig is. Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend: soms moeten we nadenken over
iemands naam omdat we niet iedereen in huis even goed kennen!
Er werden boeiende onderwerpen besproken.
We hadden het o.a. over het werk van een begeleider en de verwachtingen naar hem
toe. Daar bleek vooral ‘vriendelijkheid’ belangrijk te zijn, maar naast het vriendelijk zijn
werden toch ook wel wat taken van een begeleider genoemd. Allen maar vriendelijk
zijn is blijkbaar toch niet genoeg!
We probeerden de Persoonsvolgende Financiering wat concreet te maken en uit te
leggen. Een bewoner gaf de suggestie om nog meer vrijwilligers te zoeken, want zij
doen toch wel heel goed werk! Een bezorgdheid werd toch ook wel geuit: wat gebeurt
er als mijn zakgeld op is?
Mary Konings kwam haar taak als maatschappelijk werker toelichten. Als we starten
met wat we Mary zien doen, dan gaat het over ‘bezig zijn met brieven en omslagen en
veel bellen’! We diepen de functie toch wat meer uit en kijken wat achter die brieven
en het bellen zit! Mary legt ons ook uit wat een bewindvoerder doet.
Er werd nog eens uitgelegd wat het ‘ondersteuningsplan’ is, hoe de nieuwe
gebruikersraad er uit ziet en de nieuwe tevredenheidsmeting werd toegelicht.
De vraag werd gesteld om Michielsheem eens te mogen bezoeken, en een steeds
weerkerende vraag is natuurlijk hoe ver het staat met de bouwplannen. Het is iets wat
iedereen bezig houdt. Sommigen zitten te popelen om te kunnen verhuizen, terwijl
anderen net bezorgd zijn en dit niet willen doen.

De gebruikersraden in Klim vzw

22

In het najaar van 2016 organiseerden we verkiezingen voor de gebruikersraad.
Voor beide huizen zijn nieuwe geëngageerde leden bijgekomen
In De Klink kwamen er 4 nieuwe leden bij. Deze 4 hebben samen 11 bewoners onder
bewindvoering. We namen na al die jaren afscheid van Robert Dewals als voorzitter, Dirk De
Schrijver neemt zijn taak over.
In huis Michielsheem is de vroegere gebruikersraad uitgebreid met 2 nieuwe leden .
We vinden het heel fijn dat de gebruik

Samenstelling gebruikersraden
Samenstelling gebruikersraad huis De Klink
Voorzitter:
De Schrijver Dirk (schoonbroer van Jos, Leefgroep F)
Secretaris:
Troost Herwig (broer van Herman, leefgroep B)
Leden:
Bellemans Michael (bewoner leefgroep D)
Buelens Gonda (zus van Denise, leefgroep B)
De Baerdemaeker Beatrice (zus van Willy, leefgroep F)
Debeckker Patric (bewoner leefgroep F)
De Cannart Emmanuel (broer van Regina, leefgroep C)
De Prins Staf en Denise – Thielemans (ouders van David, leefgroep E)
De Groote– Neckebroek Maggy (mama van Fredrik, leefgroep E)
De Schrijver Dirk (schoonbroer van Jos, Leefgroep F)
Dupont Danielle (zus van Marc, leefgroep F)
Holmens Iris (bewoonster leefgroep D)
Libin Andre (vader van Kristof, leefgroep E)
Loenders Jo ( bewindvoerder van verschillende bewoners)
Vanderbeke Leo (vader van Hilde, leefgroep A)
Van Doorslaer Jeannine (zus van Karel +)
Vercammen Lut (zus van Jos, Leefgroep F)
Woestijn Sylvia (moeder van Eline, leefgroep F)
Samenstelling gebruikersraad huis Michielsheem
Voorzitster:
Willems Arlette (moeder van Xavier, leefgroep Kattebroek)
Secretaris:
Ingrid Smedts, maatschappelijk werkster
Leden:
De Greef Christian (broer van Roland, leefgroep Kerselaar)
De Leener Luc (vader van Ine, leefgroep Kasterlinden )
De Ridder Sophia (zus van Piet, leefgroep Kattebroek)
De Troyer Edmond (vader van Pascale, leefgroep Kasterlinden)
Karine Engelen (moeder van Jonas en Pauline , leefgroep Kerselaar)
Samson Marleen (moeder van Bart D’Haese, leefgroep De Bergen)
Van de Genachte Henk
Van Goethem Dirk (broer van Ludo, leefgroep )

2

Samenstelling bestuursorganen Klim vzw
algemene vergadering
Bronselaer Geert
Daneels Jan
De Becker Elisabeth
De Greef Piet
De Leener Luc
De Ridder Sophia
De Schrijver Dirk
Hautman Benny
Janssen Staf
Libin André
Maris Greet
Peeters Stefan
Poulussen Peter
Troost Herwig
Van De Genachte Hendrik
Van Den Eynde Hans
Van Doorslaer Mariette
Vanfraechem Guido
Van Humbeeck Bart
Van Molle Hubert
Van Raemdonck Benny
Vermeulen Klaas
Willems Arlette
Willems Theo
Rombauts Karina

Liedekerke
Opwijk
Groot-Bijgaarden
Opwijk
Eppegem
Schepdaal
Wellen
Roosdaal
Riemst
Zaventem
Roosdaal
Machelen
Merchtem
Sint-Martens-Bodegem
Dilbeek
Asse
Niel
Meise
Grimbergen
Steenokkerzeel
Groot-Bijgaarden
Leuven
Neder-Over-Heembeek
Ternat
Machelen

raad van bestuur
De Becker Elisabeth
De Greef Piet
De Ridder Sophia
Hautman Benny
Janssen Staf
Peeters Stefan
Poulussen Peter
Troost Herwig
Van Doorslaer Mariette
Van Molle Hubert
Van Raemdonck Benny
Vermeulen Klaas
Willems Arlette
Willems Theo

Groot-Bijgaarden
Opwijk
Schepdaal
Roosdaal
Riemst
Machelen
Merchtem
Sint-Martens-Bodegem
Niel
Steenokkerzeel
Groot-Bijgaarden
Leuven
Neder-Over-Heembeek
Ternat
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Voorzitter: Poulussen Peter
Afgevaardigd bestuurder: De Greef Piet
Bestuurscomité: Poulussen Peter, Janssen Staf, De Greef Piet, De Ridder Juliane, Demandt
Gerd

Externe contacten
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Om de werking van Klim vzw mogelijk te maken bestaan er verschillende
samenwerkingsverbanden met andere organisaties binnen de sector of de regio
waarin bestuurders of medewerkers participeren.
Vlaams Welzijnsverbond
- Coördinatiecomité Gehandicaptenzorg Vlaams-Brabant, Mechelen
- Commissie sociale verhoudingen
- Commissie Flexibel Aanbod Meerderjarigen
- Comité van voorzieningen voor personen met een ernstig of diep mentale handicap
- Comité van voorzieningen voor personen met een niet aangeboren hersenafwijking
- Comité van personen met autisme of autismespectrumstoornis
Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg
- ROG – algemene vergadering Halle-Vilvoorde
- ROG – raad van bestuur Halle-Vilvoorde
- ROG – provinciale stuurgroep Vlaams Brabant en Brussel
- ROG – provinciale werkgroep afstemming en planning
- ROG – werkgroep personen met een mentale handicap en bijkomende psychische
en/of gedragsstoornissen
- ROG – overleg opvoeder - groepschefs in de gehandicaptenzorg
- BROG- Brussels Regionaal Overleg voor Gehandicapten, algemene vergadering
BWR- Brusselse Welzijnsraad
HAVINET vzw - operationeel samenwerkingsverband Halle-Vilvoorde
AVW – Softwell – Automatisatie Vlaamse Welzijnszorg,
VVAG - Vlaamse vereniging van artsen werkzaam in de gehandicaptenzorg
VVGZ - Vlaamse vereniging van verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg
VVHVG - Vlaamse vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten
WMW - Werkgroep maatschappelijk werkers werkzaam in de gehandicaptensector in
Vlaams-Brabant
EHSAL Hogeschool Departement Parnas – Resonantiegroep orthopedagogie
Multiplus expertisecentrum personen met ernstige meervoudige beperkingen
Werkgroep ad hoc gehoor en verstandelijke handicap
Overleg losgeslagen initiatief Halle-Vilvoorde
Gemeentelijke werkgroep gehandicaptenzorg Dilbeek
Natuurpunt Dilbeek, werkgroep natuurgebied Thaborberg

DEEL 2
STATISTISCHE GEGEVENS

Bewonersgegevens
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Bewonersgegevens op 31/12/2016
Door drie extra opnames in 2016 gaat deze leeftijdscurve over 93 bewoners.
De jongste bewoner is 19 jaar en oudste bewoner 90 jaar, liefst 71 jaar verschil!
De oudste bewoner verblijft in huis De Klink en de jongste bewoner in huis
Michielsheem.
Er zijn twee grote leeftijdsgroepen die er uitspringen, nl. de groep met de leeftijd
tussen 30-39 jaar (19 bewoners) en de groep tussen 50-59 jaar (25 bewoners).
In huis De Klink verblijven nog steeds 4 tachtigerplussers.

Leeftijdscurve Klim vzw
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In huis De Klink is de oudste bewoner 90 jaar en de jongste 21. Het leeftijdsgemiddelde
van 55 jaar, is ten opzichte van vorig jaar met 1 jaar gedaald. Vooral de leeftijdsgroep
50-59 jarigen springt er uit. (14 bewoners) en ook onze kranige 80-jarigen.

Leeftijdscurve Huis De Klink
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In huis Michielsheem bestaat de grootste groep uit de 30 -39 jarigen (12 bewoners) en
als tweede groep de 50-59 jarigen (11 bewoners). Het gemiddelde ligt hier 10 jaar
jonger, nl 44 jaar. De jongste is 19 jaar , de oudste 76.

Leeftijdscurve Huis Michielsheem
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Personeelsgegevens
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personeelsgegevens op 31 december 2016
Effectieve personeelsbezetting

vte

aantal

leefgroepen
nachtbegeleiding en permanentie
therapeutische begeleiding
medische begeleiding
logistieke ondersteuning
administratie
coördinatie

53,02
10,16
8,31
2,27
12,26
4,3
7,86

70
16
14
05
22
08
11

totaal aantal personeelsleden

98,18

146

gemiddelde jobtijd

0,66%

Leeftijdsopbouw personeel

mannen

vrouwen

jonger dan 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 en ouder

10
5
0
4
10

35
19
11
21
31

totaal

29

117

Aantal personeelsleden op 31/12/2016 naar geslacht en aard van het
contract
Bedienden
vrouwen
voltijds
31/12/2016

21

deeltijds
91

mannen
voltijds
11

totaal
deeltijds
18

141

Arbeiders
vrouwen
voltijds
31/12/2016

0

deeltijds
5

mannen
voltijds

totaal
deeltijds

0

0

5

Verdeling van het aantal leefgroepbegeleiders per klasse van
bezoldiging op 31/12/2016
aantal

%

Klasse 1
Klasse 2A
Klasse 2B
Klasse 3

44
34
3
2

53,01
40,96
3,62
2,41

totaal

83

100%

Klasse 1
Hoger onderwijs buiten de universiteit met sociale, pedagogische,
psychologische, paramedische of artistieke oriëntatie
Klasse 2A
Hoger secundair technisch onderwijs met pedagogische, sociale,
paramedische of artistieke oriëntatie
Hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke finaliteit van
kinderverzorger, sanitaire helper, gezins- en bejaardenhelper en
tewerkgesteld in een voor hun kwalificatie geëigende doelgroep
Klasse 2B
Hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke finaliteit in de
menswetenschappelijke richting
Hoger secundair onderwijs
Klasse 3
Lager secundair onderwijs

kwamen vast in dienst in 2016
Collin Esmeralda
Lisa De Cock
Sylvia De Pauw
Sarah Jacobs
Erika Luyten
Faik Nawale
Veronique Stroobants

logistiek personeel
begeleidster MH
begeleidster MH
begeleidster DK
begeleidster DK
nachtbegeleidster MH
medewerker personeelsadministratie

gingen uit dienst in 2016
De Backer Rita
Gauchez Nele
Gesthuizen Stephanie
Huygen Ingrid
Leuntjens Micheline
Massy Jana
Mertens Nasha
Veronique Stroobants
Verhoeven Katrien

nachtbegeleidster MH
begeleidster MH
nachtbegeleidster MH
nachtbegeleidster DK
onderhoudsmedewerkster MH
begeleidster DK
begeleidster MH
medewerker personeelsadministratie
begeleidster MH

tijdelijk in dienst als vervanger, jobstudent …
Adom Naoline (MH), Callens Stevens, De Broyer Tessa (MH), De Vos Mar, Khokhar
Jadhwn (MH), Lalleman Shana (DK), Oelbrandt Fien, Quinart Tine (MH), Spitaels Eva,
Vereycken Arno (MH), Bresseel Liese, Roelands Mathias (MH), Coenen Lotte (MH),
Cauwenbergh Els (DK), Reynders Greet (DK), Van Opstal Bjorn (DK), Crombé Nette
(DK), Van Mulders Annemie (MH), Camps Céline (DK), De Wind Emma (DK), Joseph
Laure (DK) , Hallaert Greet (DK), De Wael Sarah (MH), Allard Chabeli (DK), Roelands
Sarina (DK), Deprins Leni (DK), Debod Mandy (MH), Collin Esmeralda (DK), Gijsels
Frederick (MH)
personeelsleden met loopbaanonderbreking in 2016
Bollaerts Elke, Degreef An, De Lathouwer Regina, Hofmans Peggy, Ooms Barbara,
Pardaens Lindsey, Roels Lies, Salib Barsoom Besharah John, Seck Hadja, Van
Craenenbroeck Sarah, Vander Elst Kaatje, Verbelen Karen, Vertongen Hilde, Volckaerts
Ans
personeelsleden in zwangerschapsverlof in 2016
Cuypers Kim, Gauchez Nele, Verbelen Karen, Verhoeven Katrien, Wyns Karen
personeelsleden met tijdskrediet en/of einde loopbaan
Coosemans Carina, Dehandschutter Linda, De Keersmaecker Jan,
De Keyser Francis, De Ridder Juliana, Gentilini Jenny, Hoornaert Kristien, Paesmans
Dirk, Van Bellinghen Andre, Van Reusel Simonne

personeelsleden met brugpensioen in 2016
Braeckmans Luc, Lauwers Suzanne, Van De Weyer Marcel
arbeidsongevallen in 2016
In 2016 deden er zich 6 arbeidsongevallen voor met 6 medewerkers.
In totaal hadden we hierdoor 252.9 afwezigheidsuren of 33,28 vte afwezigheidsdagen.
Er waren 6 vrouwen en 0 mannen met een arbeidsongeval.
In huis De Klink waren er 6 arbeidsongevallen en huis Michielsheem 0. Er deden zich 4
arbeidsongevallen voor bij opvoedkundigen, 1 arbeidsongeval bij logistiek personeel
en 1 arbeidsongeval bij de administratie. Er was 1 ongeval tijdens woon-werk verkeer,
3 ongevallen waren het gevolg van een verkeerde beweging en er waren 2 ongevallen
als gevolg van calamiteiten.
Overzicht ziekteverzuim

aantal medewerkers één of meerdere
dagen afwezig. wegens ziekte
totaal aantal periodes van afwezigheid
wegens ziekte
totaal aantal ziektedagen
totaal aantal ziektedagen
met gewaarborgd loon
totaal aantal ziektedagen
buiten gewaarborgd loon
aantal ziekte uren op jaarbasis

2016

2015

2014

2013

2012

131

127

119

121

126

319

248

296

284

275

5.706

5.040

5.230

5.033

5.216

2.479

1.342

1.499

1.513

1.548

3.227

3.698

3.731

3.520

3.668

26.807

27.017

27.846

26.492

28.581

Preventie en veiligheid
Sociale verkiezingen
Klim vzw organiseerde op 10 mei 2016 voor de derde keer sociale verkiezing van de
leden van het comité preventie en bescherming op het werk. Dertien werknemers (12
vrouwen en 1 man) stelden zich kandidaat om een mandaat op te nemen in het
comité. Dit resulteerde in 6 afgevaardigden (allen vrouwen) van de werknemers.
Hun mandaat in het comité duurt 4 jaar, tot 2020.
Samen met de 6 afgevaardigden van de werkgever vergaderen ze maandelijks om het
welzijn van alle medewerkers op het werk op te volgen.
Jaar
2008
2012
2016

aantal kiezers
118
145
142

verkozenen
3
3
3

verkozenen
3
3
3

Idewe
Overzicht preventieve medische onderzoeken 2016
aanwervingsonderzoek
periodieke gezondheidsbeoordeling
rijgeschiktheidsonderzoek
onderzoek i.v.m. moederschapsbescherming
gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting
spontane raadpleging
onderzoek op aanvraag
periodieke gezondheidsbeoordeling gericht
audiometrie
tuberculinetesten
boostrix vaccinaties
hepatitis B
hepatitis A+B vaccinaties
labo-analyses
algemeen bedrijfsbezoek
bijwonen comité CPBW
Info en adviesmomenten

07
48
01
04
18
01
02
33
05
61
08
01
01
11
01
03
05

(Per onderzoek en per werknemer kunnen er meerdere onderzoeken gebeurd zijn.)

DEEL 3
FINANCIËLE GEGEVENS

BALANS*
per 31/12/2016
ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

6.412.481
0

6.626.899
0

0

0

6.179.807

6.626.188
6.413.430

23

75.619

84.620

24

87.202

79.676

25

0

0

26

10.166

11.830

Vaste activa
I oprichtingskosten

20/28
20

II immaterële vaste activa

21

III materiële vast activa
a. terreinen en gebouwen
b. installatie, machines en
uitrusting
c. meubilair en rollend
materieel
d. leasing en soortgelijke
rechten
e. overige materiële vaste
activa
f. activa in aanbouw en
vooruitbetalingen

22/27
22

27

59.688

36.633

IV financiële vaste activa

28

2.400

711

Vlottende activa
vorderingen op méér dan
V één jaar
a. handelsvorderingen
b. overige vorderingen

29/58

2.876.453

2.799.611

0
0
0

0
0
0

3
30/36
37

12.070
12.070
0

16.657
16.657
0

vorderingen op ten hoogste
VII één jaar
40/41
a. handelsvorderingen
40
b. overige vorderingen
41

1.079.628
126.019
953.610

787.042
99.005
688.037

voorraden en bestellingen
VI in uitvoering
a. voorraden
b. bestellingen in uitvoering

29
290
291

VIII geldbeleggingen

50/53

5719

5.724

IX liquide middelen

54/58

1.768.994

1.975.015

V overlopende rekeningen

490/1

10.040

15.173

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

9.291.333

9.426.510

PASSIVA
Eigen vermogen
I kapitaal
a. geplaatst kapitaal
b. niet-opgevraagd kapitaal (-)
II uitgiftepremies

10/15
10
100
101
11

III herwaarderingsmeerwaarden 12

31-12-2016

31-12-2015

5.256.244
979.889
920.394
59.494
0

5.439.615
979.889
920.394
59.494
0

0

0

IV reserves
a. fondsen voor investeringen
bouw
b. onbeschikbare reserves
1. voor eigen aandelen
2. andere
c. andere bestemde fondsen
d. beschikbare reserves

13

692.565

692.465

130
131
1310
1311
132
133

692.450
0,00
0,00
0,00
115
0,00

692.350
0,00
0,00
0,00
115
0,00

V overgedragen winst

140

546.273

622.432

VI kapitaalsubsidies

15

3.037.517

3.144.829

184.423

178.193

184.423
0

178.193
0

17/49

3.850.666

3.808.702

17
170/4
170
173
174
175

2.489.691

2.551.686

1.395.764

1.395.764
0
1.155.872
0

Voorzieningen en uitgestelde
belastingen
16
a. voorzien voor risico's en
VII kosten
160/5
b. uitgestelde belastingen
168
Schulden
schulden op meer dan één
VIII jaar
A. financiële schulden
1.achtergestelde leningen
2.kredietinstellingen
3.overige leningen
B. handelsschulden
C. ontvangen
vooruitbetalingen op
bestellingen
D. overige schulden

176
178/9

schulden op ten hoogste één
IX jaar
42/48
A. schulden op meer dan één
j. te vervallen
binnen het jaar
42
B. financiële schulden
43

1.091.872

2.055

0
50

1.354.682

1.250.994

64.000

92.516
0

1. kredietinstellingen
2. overige leningen
C. handelsschulden
1. leveranciers
2. te betalen wissels
D. ontvangen
vooruitbetalingen op
bestellingen
E. schulden met betrekking
tot bel. en bezold.
en sociale lasten
1. belastingen, BV
2. bezoldigingen en sociale
lasten
F. overige schulden

430/8
439
44
440/4
441

108.337
108.337

46

0
0
92.815
92.815
0

0,00

45
450/3

1.173.133
188.692

1.056.145
185.921

454/9
47/48

984.441
9.213

870.224
9.518

X overlopende rekeningen

492/3

6.292

6.023

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

9.291.333

9.426.510

Resultatenrekening*
Over de periode 1 januari 2016 – 31 december 2016
Totaal 2016

Totaal 2015

Werkingsopbrengsten
Werkingsopbrengsten
Subsidies en giften
Andere
werkingsopbrengsten

7.409.141
1.021.876
6.037.389

7.347.537
1.002.166
5.976.519

349.876

368.852

7.389.121
495.864

7.320.563
491.605

431.404

382.392

6.055.295

6.029.216

63
64

Werkingskosten
Handelsgoederen
Diensten
en
div.
goederen
Bezoldigingen en soc.
lasten
Afschrijvingen
voorzieningen
Andere bedrijfskosten

356.655
49.903

372.780
44.570

III

Werkingsresultaat

20.020

26.493

IV

Financiële opbrengsten

1.663

4.472

V

Financiële kosten

947

689

VI

Resultaat uit de gewone
activiteiten

20.737

30.757

0

12.510

92.186

250

-71.449

43.017

-76.059

37.537

I
70
73
74
II
60
61
62

VII

Uitzonderlijke
opbrengsten

VIII

Uitzonderlijke kosten

IX

Resultaat voor belasting
Resultaat van het
boekjaar

(*) cijfers van balans en resultatenrekening zijn afgerond op een volledige euro

Colofon

___ ______________
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werkten mee aan dit jaarverslag
Lieve Aerts, Anne Callens, Katharina Casteur, Carine Coosemans, Wim De Bent, Machteld
Debrandt, An Degreef, Linda Dehandschutter, Regina De Lathouwer, Gerd Demandt,
Juliane De Ridder, Kristien Hoornaert, Yvan Meert, Ingrid Smedts, Luc Vanderweëen,
Aurelie Van den Brande

Contactgegevens
maatschappelijke zetel
Groenstraat 25
B 1831 Diegem
directie en administratie
Kattebroekstraat 199
B 1700 Dilbeek
Tel: 02 / 465.15.29
info@klim-vzw.be
www.klim-vzw.be
https://www.facebook.com/KLIMvzw

vestigingsplaatsen

huis De Klink

Groenstraat 25 – 1831 Diegem

Tel: 02 / 720 99 88

huis Michielsheem

Kasterlindenstraat 253 – 1700 Dilbeek

Tel: 02 / 466.15.96

Financiële steun is nodig en zeer welkom.
Voor elke gift vanaf € 40 op rekening nr. 799-5505201-65 van Klim vzw met de
vermelding ‘Gift’ ontvangt u een fiscaal attest voor het bekomen van
belastingvrijstelling.
BE18 7995 5052 0165

BIC GK CC BE BB

In 2016 werd onze werking ondersteund door
vele milde schenkers die rechtstreeks via giften, of onrechtstreeks via aankopen, bij
onze diverse acties en feestelijkheden een stevige duit in het zakje doen.
Wij bedanken met stip onderstaande particulieren, bedrijven en organisaties die met
een substantiële bijdrage onze projecten en de werking ondersteunden.
CM Innovatiefonds, CM Sint-Michielsbond, Coenen Irene, Cools Martine, De Brandt
Adolphina, Familie De Cannart Dhamale, Gemeente Dilbeek, Gemeente Machelen,
Hautman Benny, Familie Janssen-Driesen, Familie Joosten-Blokland, Kiwanis Vilvoorde,
Lions Club Zaventem-National Airport, Familie Libin-Luyten, Microsoft, Natuurpunt
vzw, Rotary Zaventem, UPS Foundation, Familie Van Cutsem - Vanderheyden, Familie
Vanderbeke, Van Doorslaer Jeanine, Van Raamdonck Benny, Vermuyten Stefan, Van
Ongeval Simone

