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Woord vooraf                                                                

 
 
Beste lezer 
 
Graag stellen wij u bij deze ons jaarverslag voor over het werkingsjaar 2019. 
Net zoals de vorige jaren was ook het afgelopen jaar opnieuw een jaar met als 
voornaamste uitdaging kwalitatieve zorg bieden aan de cliënten van onze beide huizen, 
De Klink in Diegem en Michielsheem in Dilbeek. Verder in dit document vindt u meer 
informatie over hoe we dit in 2019 trachtten waar te maken.  
 
In het eerste deel - accenten in onze werking - gaan we daar dieper op in en brengen we 
u een impressie en verslag van de highlights die ons in dit verband bezigden. Twee 
thema’s die speciaal aan bod komen zijn hierbij de tevredenheidsmeting die we het 
afgelopen jaar hielden bij de leden van de gebruikersraden en het werken aan 
psychosociaal welzijn bij en voor onze medewerkers. 
 
In het luik statistische gegevens vindt u relevante gegevens over de bewoners/ cliënten 
die onze beide voorzieningen verblijven en de samenstelling van het personeelskader 
van Klim vzw. De geleidelijke veroudering van zowel de bewonerspopulatie als het 
personeelskader is hier een aandachtspunt voor de toekomst. 
 
In deel drie vindt u onze exploitatiecijfers die getuigen van een zorgzaam maar ook 
voorzichtig beleid waarbij de uitdaging groter wordt om alsmaar grotere noden van 
bewoners en verwachtingen van personeel te koppelen aan steeds schaarse middelen. 
De uitdagingen die ons wachten in de nabije en verdere toekomst maken het niet 
makkelijk. 
 
Tot slot een woord van dank aan alle cliënten en familieleden die met veel appreciatie 
gebruik maken van onze dienstverlening. Dank aan de vele vrienden en familie, 
sympathisanten en sponsors die ons steunen. 
 
Dank ook en vooral aan de medewerkers en vrijwilligers van Klim vzw die het beste van 
zichzelf geven dag in dag uit. 
 
 
Gerd Demandt 
Algemeen directeur 
2019 
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In een notendop 2019            05 

Je kunt natuurlijk terecht op de facebookpagina van Klim maar we willen ook in het 
jaarverslag een kort overzicht maken van de veelheid der gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar. Heel wat kleinere en grotere momenten die we meemaken in De Klink 
of Michielsheem halen het jaarverslag niet vandaar dat we daar een keertje snel 
overheen gaan als via een dronevlucht bij wijze van spreken. 

 
Traditioneel startten wij ons jaar met beste wensen aan bewoners, familie, vrienden, 
personeel, professionele contacten, leveranciers en en aan vele anderen.  
 
 
 
Sinds jaren steunt UPS Belgium de werking van Huis De Klink via ondersteuning tijdens 
de Lenteactie en via giften. Op 8 januari mochten wij een cheque van 18.000 U.S. Dollar 

(+/- 15.700 euro) 
ontvangen voor de 
inrichting van de 
nieuwe leefgroep in 
Diegem. Deze gift 
komt ons goed van 
pas voor de 

specifieke 
aanpassingen die 
we voorzien voor 
minder mobiele be-
woners en rolstoel-
gebruikers. 
 
 
 
 



 
 

 
 

De week van de vrijwilliger 
In de week van 3 maart was er de week van de vrijwilliger. Bij deze dan ook aan de 
vrijwilligers van klim vzw, namens de bewoners van Huis De Klink en Huis Michielsheem 
veel dank voor 
de inzet, de 
steun, en het 
fijne 
gezelschap dat 
we van hen 
mogen 
ontvangen. In 
de Klink 
vierden we dit 
met een kleine 
receptie en een 
geschenkje van 
de bewoners 
en de bege-
leiding van de 
Senioren-
werking. 
 
 

 
Femma Itterbeek bedacht Huis Michielsheem met de opbrengst van een bloemenactie. 
Enkele bestuursleden bezochten op 4 april Michielsheem en hadden een cheque mee 
van 1.000 euro voor de inrichting van de belevingstuinen van de leefgroepen Kattebroek 
en Kerselaar. Ann Maesen, teamverantwoordelijke therapie, ontving de dames en 
mocht ook de cheque in ontvangst nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van 1.000 euro voor de inri 



 
 

 
 

Jaarlijks personeelsfeest Klim in zaal Kattenbroek, Dilbeek op 17 april 2019. Het eten 
was lekker, de ambiance was er en de sfeer was goed. 
 

 

 
TheAter+  
Een aantal bewoners van Huis De Klink was sinds enkele maanden en dit samen met 
bewoners van OTB en De Ark intensief aan het oefenen voor een theaterstuk dat ze twee 
keer brachten in het Gemeenschapscentrum De Linde in Haren. 
Zij die het stuk gezien hebben kunnen getuigen dat de 22 repetities die ze achter de rug 
hebben tot een prachtig resultaat hebben geleid waar ze niet alleen daverend applaus 
en felicitaties voor kregen en waar ze bovendien zelf veel plezier en voldoening aan 
hadden. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

19 juni 2019 
Menu vandaag in huis Michielsheem met de 
complimenten van Angelique: 
knolseldersoep, kabeljauwhaasje met 
mediterraanse saus, puree en rauwkost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli – augustus 2019 
De eerste hittegolf van het jaar is 
misschien voorbij, maar een ijsje smaakt 
altijd. Onze NoordLink bewoner, LNS - 
Zorg voor uw ICT, verkoopt vanaf deze 
week tot eind augustus ijsjes voor het 
goede doel! Kom zeker eens langs en 
steun KLIM vzw! 

 
 

 
Kaas en wijnavond – Huis 
Michielsheem 
Zondag 20 oktober 2019 
organiseerde de gebruikersraad 
haar jaarlijkse Kaas- en 
wijnavond ten voordele van Huis 
Michielsheem in Dilbeek. 
 



 
 

 
 

Op vrijdag 8 november hielden wij een 
misviering ter herdenking van de 
overleden bewoners van Huis De Klink in 
Diegem. De viering werd voorbereid door 
bewoners, familie en personeel van De 
Klink. Iedereen is was van  harte welkom 
om deze viering bij te wonen in de kerk 
van Diegem. 
 

 

 
Na 20 jaar dienst zal Gerd 
Demandt op 1 april 2020 
met pensioen gaan. We 
gaan dus tijdig op zoek 
naar een opvolger! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

ACCENTEN IN ONZE WERKING 
 
 
 



 
 

 
 

Jaarwerking in De Klink            11 
 
Net zoals we het jaar 2018 afronden werd het jaar 2019 ingezet met veel interne 
overlegmomenten en gesprekken met de syndicale afgevaardigden.  
Het zorgconcept van De Klink werd onder de loep genomen in het veranderende 
zorglandschap. Net zoals andere voorzieningen wilden we nagaan of onze kijk op zorg 
aanbieden moest aangepast worden binnen het huidige kader. Hierbij werd ook het 
huidige kader besproken waarbij alternatieve werkvormen en mogelijks structurele 
aanpassingen werden overlopen. Deze gesprekken leunen ook aan tegen de 
personeelsbezetting, waardoor de gesprekken gevoelig werden en het moeilijk werd om 
antwoorden te vinden.   
 
In de loop van het hele jaar werd vanuit huis De Klink en onder impuls van Lieve Aerts 
gewerkt aan een theatervoorstelling. Dit werd georganiseerd onder de titel Theater+, 
een samenwerking tussen verschillende voorziening. In mei was het dan eindelijk zover. 
Ook vanuit de klink namen er enkele bewoners deel. Zij repeteerden maanden 
tweewekelijks elke dinsdag en konden zo aan vrienden, familie, … tonen waar ze al die 
tijd mee bezig waren geweest. Al de deelnemers gaven het beste van zichzelf. De 
voorstelling was een groot succes, er werd dan ook beslist dit project verder te zetten. 
Vanaf september 2020 startte een nieuw werkjaar voor Theater+.  
In de zomer moesten we jammer genoeg afscheid nemen van Annie Mees. Bewoonster 
van leefgroep D. Het afscheid heeft ons allen diep geraakt. De uitvaart van Annie ging 
door op het terrein van De Klink. Het was een mooie afscheidsviering onder de bomen 
op het terrein van De Klink.  
September 2019, een nieuw schooljaar, ook voor de coördinatoren voelde dit zo aan. 
Pieterjan Ceuppens maakt de keuze om de overstap te wagen van 
teamverantwoordelijke naar coördinator. Jennifer Somers maakte eind september de 
overstap als coördinator naar huis Michielsheem. 
Pieterjan is geen onbekend gezicht voor de medewerkers en bewoners van De Klink. Hij 
werkte reeds 13 jaar in de voorziening, eerst als begeleider en later als 
teamverantwoordelijke. Met veel goede moed begint hij aan de deze nieuwe uitdaging. 
Er komen al snel heel wat uitdagingen op zijn pad.  
Sinds geruime tijd werden we geconfronteerd met problemen in de 
personeelsbezetting. Het vinden van vervanging voor langdurig zieken, mensen 
verwijderd omwille van zwangerschap en ouderschapsverlof enz. staat de 
personeelsinzet onder grote druk. De plotse afwezigheid van enkele andere collega’s, 
door ziekte, vergrote de uitdaging op organisatorisch vlak. Collega’s van de 
dagbesteding kwamen diensten doen in de leefgroep, medewerkers van de ene 
leefgroep deden diensten in andere leefgroepen. De opvangsystemen voor deze 
afwezigheden konden het grote aantal afwezigen niet opvangen. Het aantal overuren 
ging hierdoor ook omhoog. Uiteindelijk kon alles geregeld worden, en bleven de 
diensten draaien. Niet altijd op de meest optimale manier, maar de ondersteuning van 
de bewoners was gegarandeerd dankzij de inzet van al de collega’s, waarvoor dank! 
We probeerden dit te compenseren door de laatste 4 maanden extra contracten te 
voorzien intern, en vervangers voltijdse contracten te geven. Hierdoor slaagden we er 
in een deel van de overuren te recupereren.  
 



 
 

 
 

Een andere uitdaging die al snel op Pieterjan zijn pad kwam, lag moeilijker. Naar 
aanleiding van de beslissing van de de raad van bestuur om in De Klink voortaan met 5 
leefgroepen te werken in plaats van met 6 leefgroepen. Dit had men liever anders gezien 
en er werd aan de RVB gevraagd om deze beslissing te herbekijken. 
Het personeel van De Klink voerde actie om dit aan te kaarten. 
Er werd een overleg moment georganiseerd waarbij de raad van bestuur de gelegenheid 
nam om de argumenten van de begeleiders te beluisteren. Hierna werd de beslissing 
voor een bepaalde tijd on holt gezet. Van deze tijd zou gebruik gemaakt worden om met 
alle stakeholders eventuele alternatieven te bekijken binnen het kader van de 
beschikbare zorgpunten. Dit zou de nodige tijd vragen en voor 2020 werd een datum 
geprikt waarop dit verder besproken zou worden. 
Nu de piek van afwezigen voorbij was, kwam er tijd voor andere zaken. Er werd gewerkt 
rond het beleidsplan personeelsinzet. 
De 2 teamverantwoordelijke die in het clusterverhaal hun rol als teamverantwoordelijke 
niet meer konden opnemen, werden terug aangesteld als volwaardig 
teamverantwoordelijke en maakten vanaf dan terug deel uit van de stafvergadering. 
Dit gaf een grote overlap tussen verschillende vergaderingen en er werd beslist om te 
bekijken hoe dit beter op elkaar kan afgestemd worden. De agenda’s van zowel staf al 
functie overleg zullen in 2020 beter op elkaar worden afgestemd. 
We bekeken samen met de staf of we in 2020 terug vakanties met bewoners kunnen 
organiseren. Aan het organiseren van vakanties werden enkele voorwaarden gekoppeld 
zodat de organisatie hiervan terug kan opstarten.  
In december hielden we onze jaarlijkse kerstactie. De senioren- en atelierbegeleiders 
hadden weer hun uiterste best gedaan om samen met de bewoners leuke en lekkere 
dingen te maken die konden verkocht worden in de kerstwinkel. Er was zoals gewoonlijk 
iets de drinken en te eten, en de kerstmuziek vrolijkte alles op. We kunnen opnieuw 
spreken van een succesvolle editie.  
2019 was een jaar met vele veranderingen en uitdagingen op ons pad. Niet voor alle 
uitdagingen konden in het afgelopen jaar antwoorden geven. Het zette ons aan het 
denken en deze processen hebben soms tijd nodig. Samen met al de medewerkers en 
stakeholders van Klim willen we in 2020 verder schrijven aan dit verhaal. 
 
 
 
 
 

Dagbesteding in De Klink                                              12 
 
2019 was een werkjaar waarbij eens te meer verandering kwam binnen het 
zorglandschap. De persoonsvolgende financiering ( PVF) zorgt al enkele jaren ervoor dat 
tal van voorzieningen gedwongen werden na te denken hoe ze zichzelf in de toekomst 
willen profileren en hoe ze zich bij potentiële cliënten zichtbaar kunnen maken.  
We deden die oefening ook in De Klink. Snel kwamen we tot de conclusie dat 
zichtbaarheid een werkpuntje is. Op welke fora maken wij ons bekend? Open plaatsen 
binnen woon- en dagbesteding kunnen we misschien nog beter in de verf zetten via 
facebook? Er werden ideeën aangereikt om ons zichtbaarder te maken bij scholen, v.b. 
via het aanbieden van oefenplekken bij BUSO- studenten. 



 
 

 
 

Meteen kwam ook het idee om een folder uit te werken, waarin we onze dagbesteding 
in de kijker zetten. Dit omdat niet elke schoolverlater een budget woonondersteuning 
toebedeeld krijgt maar wel vaak een budget dagbesteding. 
We vinden het belangrijk dat potentiële cliënten zich snel een idee kunnen vormen of 
ze met de bestaande VAPH-middelen in huis De Klink een gepaste ondersteuning 
kunnen vinden. Wie een RTH of een PVB –budget heeft, kan inderdaad bij ons terecht 
en een zorgpakket dagbesteding inkopen.  
Daarnaast willen we ook op een bondige manier ons aanbod in de kijker stellen. Wij 
bieden zowel atelierwerking aan, als activiteiten in kleinere groep. En wie op leeftijd 
komt, kan doorstromen naar een seniorenaanbod op maat. Hoe daarin geschakeld 
wordt, dat wordt individueel bekeken tijdens een kennismakingsgesprek. “Samen 
maken wij jouw programma” 
Onze leefgroepen zochten foto’s samen, illustratief voor ons interessante en 
gediversifieerde aanbod.  
Wij zijn een kei in begeleiden. Maar de lay-out van deze folder waar we fel op wilden 
inzetten hebben we uitbesteed aan mensen die daar meer verstand van hebben – 
schoenmaker, blijf bij uw leest is het niet? 

 
Het eindresultaat mag er dan ook zijn! Kort, bondig, aantrekkelijk en met de intentie 
nieuwsgierig te maken naar meer. Wat ons betreft: mission completed!  
De folder dagbesteding samen aanbieden met de folder wonen, biedt een nog 
duidelijker beeld van waar De Klink voor staat. We mikken dus op een vervolg!.   
 
 
 
 



 
 

 
 

Jaarwerking in Michielsheem                                   14 
 
Evaluatie clusterwerking:  
In het najaar van 2016 werd in Michielsheem gestart met de clusterwerking. Dit 
betekent dat twee leefgroepen samen één cluster vormen en dat één 
teamverantwoordelijke rechtstreeks leidinggevende is van twee teams. Zo vormen 
leefgroep Kattebroek en leefgroep Kerselaar cluster 1, en vormen leefgroep 
Kasterlinden en leefgroep De Bergen cluster 2. Het opzet om te starten met de 
clusterwerking was vooral om de beschikbare uren efficiënter in te zetten in de 
leefgroepen, en ook de afstand  te verkleinen tussen de medewerkers en de staf, 
doordat de teamverantwoordelijken mee in de staf zitten. Zo kunnen signalen van de 
leefgroepen rechtstreeks doorgegeven worden aan de staf, in plaats via via.  
 
In het najaar van 2018 werd de clusterwerking binnen Michielsheem geëvalueerd aan 
de hand van een enquête. Deze enquête bevatte zowel gesloten vragen waarbij een 
cijfer moest gegeven worden aan bepaalde stellingen (kwantitatief materiaal), als open 
vragen waar gevraagd werd naar suggesties om de clusterwerking te optimaliseren 
(kwalitatief materiaal). Alle medewerkers van het zorggebonden personeel kregen deze 
enquête: leefgroepbegeleiders, therapeuten, zorggebonden logistiek, medische dienst 
en de stafleden. Zij konden deze enquête invullen tot eind december 2018, zodat de 
resultaten in januari verwerkt konden worden en in de loop van 2019 teruggekoppeld. 
Indien nodig, kon er ook bijgestuurd worden in de werking van de clusters.  
 
Ongeveer 62% van het zorggebonden personeel heeft de enquête ingevuld. De scores 
lagen tussen 2,65 en 4,26 op 6. Wat opviel was dat de clusterwerking zeer genuanceerd 
beoordeeld werd: weinig enquêtes waren volledig negatief of volledig positief ingevuld. 
Er werd heel wat commentaar geschreven bij de open vragen. Uit de open vragen 
kwamen er heel wat voor- en nadelen rond het werken met clusters samen met 
voorstellen om de clusterwerking te optimaliseren.  
 
In 2019 werden de resultaten van de enquêtes meegedeeld op de teamvergaderingen 
van alle zorggebonden teams. Ook hier was er ruimte om nog vragen en suggesties te 
geven rond de clusterwerking. Daarna werden deze resultaten en voorstellen uitgebreid 
besproken op de stafdag van Michielsheem. We spraken af om de suggesties mee te 
nemen in het gesprek met de teamverantwoordelijken om op deze manier de 
clusterwerking bij te sturen. In samenspraak met de teamverantwoordelijken stuurden 
we de werking van de clusters op volgende wijze bij: 
-er werden concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het evenwicht tussen het 
meedraaien in de leefgroepen en het maken van administratieve dagdiensten. 
-er werden afspraken gemaakt zodat de manier van werken van de 
teamverantwoordelijken toch wat uniformer verloopt.  
 
Werkgroep Uurroosters 
In de loop van 2018 werd een werkgroep rond uurroosters gestart binnen 
Michielsheem. Hierin werd elke leefgroep vertegenwoordigd door een 
leefgroepbegeleider, er was steeds een teamverantwoordelijke aanwezig samen 
met  de coördinator en ortho-agogisch coördinator.  



 
 

 
 

 
De vraag waaruit deze werkgroep vertrok, was het gevoel dat er minder personeel op 
de werkvloer aanwezig is. Om dit te objectiveren, vergeleken we de uurroosters van 
2013, 2015 en 2017 voor één leefgroep. We concludeerden het volgende: er is niet één 
oorzaak voor de slechtere bezetting van de laatste jaren in de leefgroepen. Er zijn wel 
enkele factoren die hier een invloed op hebben, maar waar we zelf weinig invloed op 
kunnen uitoefenen. Zo is het aantal uren arbeidsduurvermindering fors gestegen, alsook 
het aantal niet vervangbare ziekte-uren. Ook werden er de voorbije jaren uren ingezet 
in de leefgroepen van andere diensten zoals de medische dienst en therapie wanneer 
deze wegens bijvoorbeeld langdurige ziekte niet op hun volledige bezetting zaten. 
Nu zijn deze diensten wel op volle bezetting en zijn deze uren dus niet meer ingezet in 
de leefgroepen. Er valt ook een aantal uur per maand weg wegens administratie van de 
teamverantwoordelijke.  
 
Tijdens de werkgroep uurroosters, kwamen ook andere thema’s rond uurroosters naar 
voor. Er werden thema’s zoals de voorkeuren, het verlof aanvragen, een betere inzet 
van personeel besproken. Via deze weg werden afspraken gemaakt naar de toekomst 
toe, die de vertegenwoordigers van de leefgroepen terugkoppelden naar de 
leefgroepen. Ook bleken er misverstanden te zijn over het systeem ‘Orbis Uurroosters’ 
waarin medewerkers hun overuren en verlofdagen kunnen raadplegen. De ortho-
agogisch coördinator verzamelde alle vragen met betrekking tot Orbis Uurroosters en 
maakte hier dan een handleiding over die raadpleegbaar is voor iedereen binnen Klim.  
 
 
 
 
 

Therapeutische ondersteuning in Michielsheem   15                          
 
De snoezelboerderij : 
Momenteel wordt in de boerderij vooral gewerkt rond de dieren die reeds aanwezig zijn 
in Michielsheem. Zo verzamelen we iedere dag het brood, dat in de boerderij gesorteerd 
wordt om te drogen zodat we dit later aan de geiten en schapen kunnen geven. De 
bewoners kunnen er naar de vogeltjes kijken en luisteren, sommige bewoners kunnen 
mee in de volière stappen. Het paard wordt in zijn stal gezet om te snoezelen, het paard 
wordt hier ook klaargemaakt als we paardrijden met de bewoners.  
Naast de dieren wordt de boerderij ook gebruikt voor het planten van bloemen 
(zonnebloemen, viooltjes,), water geven aan de planten, leegmaken van de kruiwagens 
met onkruid uit de tuinen of de mest van de stallen.  
De snoezelboerderij is ook de ideale manier om de omgeving te betrekken in de werking 
van Michielsheem. Sinds vorig schooljaar krijgen we maandelijks bezoek van een klas die 
ons komt helpen met verschillende werkjes in de boerderij, op deze manier maken ze 
ook kennis met onze bewoners, wat zorgt voor een mooie interactie. 
Er wordt nog volop gezocht hoe we de werking van de boerderij verder kunnen 
uitwerken zodat iedere bewoner op zijn/haar manier kan deelnemen aan de activiteiten 
in de boerderij, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en interesses!  
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Werken aan psychosociaal welzijn binnen Klim                17 
 

Naar aanleiding van de enquête rond psychosociaal welzijn van IDEWE in 2018, werd er 
binnen Klim vzw een traject gestart met een externe trajectbegeleider, Wouter 
Goolaerts.  
Volgende missie werd vooropgesteld voor het traject rond psychosociaal welzijn: 

 Klim vzw bouwt een merkbare vooruitgang m.b.t. het psychosociaal welzijn van al haar 

medewerkers 

 Psychosociaal welzijn wordt ervaren als gemeenschappelijke uitdaging voor Klim vzw, 

Michielsheem, De Klink én al haar medewerkers. 

 Klim vzw bouwt aan een cultuur van vertrouwen door onderlinge samenwerking 

De uitgangspunten van het traject waren:  

 Keuze voor een positieve focus 

o Oplossingsgerichte aanpak 

o Wat zijn de stappen richting de organisatie die we voor elkaar willen zijn? 

 Keuze voor maximale betrokkenheid 

o Gedeelde verantwoordelijkheid medewerkers en directie 

o Procesbegeleiding als tijdelijke hulp 

 Keuze voor realisme 

o Realiseerbaar binnen de huidige context, met de huidige mensen en middelen 

o Werken met quick wins en projecten op middellange termijn 

Vanuit de psychosociale enquête van IDEWE werden vier werven geformuleerd 
waarmee we dan verder aan de slag gingen: 

 SD01 Veerkrachtige medewerkers die zorgen voor elkaar 

 SD02 Organisatie van betrokken medewerkers 

 SD03 Cultuur van waardering en open communicatie 

 SD04 Gedragen door een team van nabije en sterke leidinggevenden 

Eind 2018 werd er een oproep gedaan om mee te werken aan dit traject onder de vorm 
van een enthousiaste kerngroep. Hier zetelden zowel personeelsleden van De Klink als 
Michielsheem in. De kerngroep kwam ongeveer om de zes weken samen. De 
strategische doelstellingen werden tijdens de overlegmomenten met de kerngroep 
verder geconcretiseerd en één voor één aangepakt. Er werd een logboek bijgehouden 
dat iedereen binnen Klim kon lezen en kon aanvullen wanneer bepaalde 
(deel)doelstellingen vervuld waren.  
Tijdens de overlegmomenten met de kerngroep viel op dat de prioriteiten van huis De 
Klink en huis Michielsheem op een ander niveau lagen. Vanuit de personeelsleden van 
De Klink was er veel bereidwilligheid om te kijken naar het zorgconcept, het organigram 
en de vergaderstructuur. Dit gesprek kreeg deels verder vorm op het functieoverleg. De 
personeelsleden van Michielsheem kwamen met heel veel concrete acties die we goed 
konden aanpakken. Zo zijn volgende projecten gerealiseerd: 

 Organisatie van de vorming ‘Verbindende communicatie: feedback geven en ontvangen’ 

in Michielsheem. Deze vorming werd zeer positief onthaald.  



 
 

 
 

 In elke leefgroep in Michielsheem kwam een ‘flying desk’. Dit is een verrijdbaar bureau 

waar papieren veilig achter slot kunnen bewaard worden. Ook is er in elke leefgroep een 

nieuwe laptop voorzien die veilig kan opgeborgen worden in de ‘flying desk’.  

 Er werd een enquête in Michielsheem georganiseerd om de clusterwerking te evalueren 

die sinds eind 2016 van start is gegaan. Medewerkers konden voorstellen formuleren in 

deze enquête zodat deze konden meegenomen worden om op deze manier de 

clusterwerking bij te sturen. Dit is dan ook gebeurd. De resultaten van deze evaluatie 

werden met alle teams binnen Michielsheem besproken: leefgroepteams, logistiek, staf, 

administratie, therapie, medische dienst, nachtteam… 

 Elk personeelslid van Michielsheem en het Dienstencentrum nam deel aan de ‘integrity 

workshop’, een workshop met als centrale vraag: Hoe wil jij binnen Klim behandeld 

worden? Op deze manier kwamen we tot een waardenkader.  

 Binnen heel Klim worden voor alle personeelsleden op verschillende gelegenheden 

attenties ter waardering uitgedeeld: dag van de zorg, Nieuwjaar, Sinterklaas, Pasen,…  

Op het functieoverleg van De Klink werd volgend topic diepgaand besproken: Hoe ziet 
het zorgconcept van De Klink er in de toekomst uit? Concreet verkenden we volgende 
pistes: 

 Welke doelgroepen kunnen we naast onze huidige doelgroep ondersteunen?  

o Personen met een interneringsstatuut 

o Personen met een Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

o Personen met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES+) 

o Inzetten op cliënten die dagondersteuning zoeken 

o Inzetten op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 

o Externe cliënten begeleiden in de dagbesteding 

 

 Op welke manier kunnen we ons efficiënter organiseren binnen de zorg? 

 Is het haalbaar om van 6 naar 5 leefgroepen te evolueren? 

 Doorlichting van onze vergaderstructuur  

Begin september kwam het spijtige bericht dat Wouter Goolaerts ons (tijdelijk) niet 
meer kan ondersteunen. Wegens personeelswissels, bevallingsverlof, … Is de kerngroep 
in het najaar van 2019 niet meer doorgegaan.  
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De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor ‘vrijheidsbeperkende 
maatregelen’. Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is de algemene term voor 
alle maatregelen binnen een voorziening die de vrijheid van een cliënt beperken. 
Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen soms zeer uitgesproken zijn, zoals 
bijvoorbeeld bedsponden of een lendegordel waardoor een bewoner niet uit zijn bed 
kan komen. Het kan echter ook in kleine dingen zitten, zoals bijvoorbeeld het 
opzetten van een rem van een rolwagen of het op slot draaien van de kleerkast.  
We gaan steeds bewuster en omzichtiger om met vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Enkel waar echt nodig, en steeds kijken we naar de minst drastische maatregel. 
Wanneer we een vrijheidsbeperkende maatregel overwegen, kijken we steeds naar 
volgende drie beginselen: 

1. Proportionaliteit: staat de maatregel in verhouding tot de inbreuk of het gevaar? 
2. Subsidiariteit: Is dit de minst ingrijpende maatregel? 
3. Doeltreffendheid: Bereiken we met deze maatregel wat we willen bereiken?  

In januari 2019 was er een ‘thematische inspectie’ in Michielsheem over 
vrijheidsbeperkende maatregelen. Het was een zeer doorgedreven audit. In het 
algemeen was dit een goede inspectie, maar er werden enkele verbeterpunten 
vastgesteld:  

1. De gebruiker heeft geen mogelijkheden om te communiceren in de time-out ruimte 
2. De momenten van toezicht moeten om de 30 minuten genoteerd worden in een 

apart rubriek op het registratieblad. Om het uur moet de toestand van de gebruiker 
gecontroleerd worden en beschreven op het registratieblad.  

3. Er moeten concrete afspraken gemaakt worden met de vertegenwoordiger hoe ze op 
de hoogte wensen gehouden te worden indien de maatregel wordt toegepast.  

4. Het gebruik van de maatregel moet op tijd geëvalueerd worden, alsook in de 
zelfevaluatie beschreven staan. Daarnaast moeten er ook statistieken bijgehouden 
worden rond vrijheidsbeperkende maatregelen om op deze manier het beleid rond 
vrijheidsbeperkende maatregelen bij te sturen. 

 
We gingen onmiddellijk aan de slag om deze zaken op te lossen. Er werden 
maatregelen getroffen:  

1. Communicatie is bij al onze bewoners vaak moeilijk. Om dus beter toezicht te kunnen 
houden en om de signalen van de bewoner in TO sneller op te pikken, hebben we in 
elke TO een camera geïnstalleerd. 

2. Het registratiedocument werd aangepast zodat de momenten van toezicht om de 30 
minuten genoteerd konden worden in een apart rubriek. Ook is er nu plek om om het 
uur de toestand van de gebruiker te beschrijven op het registratieblad. 

3. Bij het overlopen van het individuele handelingsplan met de vertegenwoordiger van 
de cliënt, worden afspraken op papier gezet hoe zij op de hoogte wensten gehouden 
te worden indien de maatregel wordt toegepast.  

4. De structurele maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd op een teamvergadering of 
ze nog nodig zijn. De incidentele maatregelen worden elke keer op de 
teamvergadering besproken en indien nodig bijgestuurd. De evaluatie van 
vrijheidsbeperkende maatregelen wordt opgenomen in de zelfevaluatie. Via 



 
 

 
 

evaluatie streven we steeds naar afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Er 
werden indicatoren opgesteld zodat we statistieken rond vrijheidsbeperkende 
maatregelen kunnen bijhouden en indien nodig kunnen bijsturen.  

Ondertussen kregen we een opvolginspectie waarop een brief van het VAPH kwam 
met de mededeling dat “de openstaande tekorten binnen de tijdslimiet werden 
weggewerkt”. Tijdens de vervolginspectie was de inspecteur erg onder de indruk van 
de manieren waarop we afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen konden 
aantonen.  
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Interne preventie-adviseur  
Aurelie Van den Brande 
 

1. projecten en aandachtspunten 
 

 Psychosociaal welzijn 
Visie leeftijdsbewust personeelsbeleid 2018 – 2023 werd uitgewerkt. Er werd een visie 
ontwikkeld rond instroom, doorstroom/retentie en uitstroom. Bij elk van deze delen werden 
actiepunten opgesteld voor de komende vijf jaar. 

 

 Nieuwe infrastructuren/ Renovatie 
Nieuwbouw DK: Er werd in 2018 verder gewerkt aan een nieuwe vleugel voor leefgroep D en 
uiteindelijk begin januari 2019 kon de nieuwe leefgroep in gebruik worden genomen. 
In MH werd de snoezelboerderij verder afgewerkt. Het wordt een plaats waar zowel onze 
bewoners als externe personen met een handicap kunnen komen snoezelen in het boerderij 
thema. De snoezelboerderij werd uiteindelijk opgeleverd in oktober 2019. Een verfraaide 
werkomgeving en beter uitgeruste infrastructuur zorg ervoor dat mensen met meer “goesting” 
willen komen werken. 

 

 Procedure Arbeidsongevallen & registratieformulieren AO werden geupdatet  
De procedure AO was niet meer up to date. De procedure werd bijgewerkt en er werd een 
beslissingsboom aan toegevoegd. Deze boom geeft visueel weer in een paar stappen wat je 
moet doen wanneer je een AO voorhebt, dit zowel van als naar het werk, als tijdens het werk. 
De procedure werd in alle teams opgefrist met een toolbox. 

 
2. Vormingsaccenten 2019 

Technische en preventierondleiding nieuwe medewerkers. 
Vorming brandveiligheid: Blus en evacuatietechnieken in Pivo te Asse 
Train-de-trainer “Omgaan met agressie” 
Toolbox Arbeidsongevallen 
 
Jaarlijkse bijscholing voor: 

 Eerste hulpverleners en Aangeduide Personen 



 
 

 
 

 Hef-en til coach 

 Interne preventie-adviseur  
 

3. Vooruitblik op 2020 
 

Voorstel werkpunten preventie en veiligheid voor 2020 
Psychosociaal welzijn:  
Verderzetting kerngroep olv Wouter Goolaerts: voorstelling procesbegeleider tijdens PV – 
Prioriteitenbepaling – Actieplan uitwerken obv de prioriteitenbepaling om het PSW terug te 
vergroten. 
WG Pesten op het werk: Uitwerken actieplan zowel preventief (wat kunnen we doen om pesten 
te voorkomen) als curatief (wat kan je doen als je gepest wordt) 
 
Brandveiligheid: 
Herevaluatie evacuatiewegen, intern noodplan, SOS-map 
Opstart evacuatieteam en interventieteam 
Procedure brandveiligheid updaten adv de herevaluatie en werking evacuatie- en 
interventieteam 
Vorming: Mensen bewustmaken van het brandgevaar + blus- en evacuatietechnieken  
Aanleren rekening houdend met onze infrastructuur en beperkingen van onze bewoners 
Evacuatiemomenten oefenen 
 
Ergonomie: 
Opstart werkgroep ergonomie  
Vorming: basisprincipes fysieke belasting 
Al aan de slag gaan met enkele cases binnen de leefgroepen die het meest nodig hebben 
Opleiding train-de-trainer verplaatsingsvaardigheden 
 
SOS-map: 
Telefoonnummers aanpassen in de SOS-map volgens het nieuwe telefoniesysteem 
Updaten personen in de SOS-map aangezien er veel personeelswissels zijn geweest de    
afgelopen 2 jaar. 
Updaten van de verwijsdocumenten die in beide huizen omhoog hangen: bijv.  technische  
ruimtes, noodnummers, … 

 
Technische controles/ Keuringen: 
Updaten registratie-systeem technische controles/ keuringen. Procedure uitschrijven 
 
Eerste hulpverlener: 

Aanduiden nieuwe eerste hulpverleners voor DK en DC.  
Opleiding voor deze EHV van drie dagen bij het rode kruis. 
 
Vertrouwenspersoon huis De Klink: 

Aanduiden nieuwe vertrouwenspersoon voor huis De Klink.  
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In het voorjaar van 2019 kregen we de kans om , in de campus Rooienberg te Duffel, een 
selectie . Onze technische dienst was er bijna een week in de weer om alles bij elkaar te 
verzamelen voor de beide huizen van vzw Klim. We verzamelden er hoog laag bedden , 
kasten, frigo’s , meubilair, …. We verzamelden er zoveel materiaal dan we een beroep 
dienden te doen op een verhuisfirma welke twee vrachtwagens vol konden laden. Op 
die manier bespaarden we een hoop geld uit . 
De afwerking en de voorlopige oplevering van de nieuwbouw in huis De Klink gebeurde 
eveneens in het voorjaar. Een supplementair terras werd door de technische dienst 
aangelegd aan lfg D en later in het jaar werd de groenaanleg gerealiseerd. 
Tussen alle aanpassingen door van meubels en infrastructuur werden er kasten op maat 
gemaakt en geplaatst (waslokaal lfg D, semi atelier en wol atelier). Diverse lokalen en 
kamers werden geschilderd en gerenoveerd. 
De vernieuwing van de brandbestrijdingsmiddelen kwamen tot stand in het 
Dienstencentrum. 
Nadat de vorige jaren we de renovatiewerken van de leefgroepen in huis De Klink 
werden uitgevoerd begonnen we in het najaar aan de renovatiewerken van leefgroepen 
in huis Michielsheem.  
Tussen deze werken door werden de maandelijkse preventieve taken uitgevoerd.  
Diverse kamerwissels werden in beide huizen door gevoerd waarbij de nodige herstel- 
en schilderwerken werden uitgevoerd.  
De binnen afwerking in de boerderij werd gerealiseerd.  
Aangezien er aanzienlijk wat schade was aan het plafond in leefgroep 2 door 
waterinfiltratie, werd door de technische dienst een deel van het groendak weggehaald 
en de oorzaak hersteld en werd het groendak teruggeplaatst. Eveneens werden 
ongeveer 300 meter dakrand vernieuwd en bekleed met alu muurdeksels. 
 
 
 
 
 
 

Dienst maatschappelijk werk                                    
 
Bewindvoering 
In september 2014 werd 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. Verlengde 
minderjarigheid werd afgeschaft en moest vervangen worden door voorlopige 
bewindvoering. Voor deze omzetting werd er 5 jaar voorzien en zouden de personen 
met verlengde minderjarigheid opgeroepen worden door het vredegerecht. Maar daar 
wrong het schoentje. Niet alle dossiers van verlengde minderjarigheid waren gekend op 
het vredegerecht. We kregen de melding van het vredegerecht dat de ouders zelf de 
omzetting moesten aanvragen en dit moest nog gebeuren in 2019. Dit heeft heel veel 
tijd in beslag genomen, vooral in huis Michielsheem omdat hier meer dan 80 procent 
van de bewoners onder verlengde minderjarigheid vallen.  



 
 

 
 

Voor veel ouders was dit toch een moeilijk gegeven. Zij hadden jarenlang in eer en 
geweten heel goed voor hun kind gezorgd en nu komt daar een derde partij tussen. Er 
was bezorgdheid dat de vrederechter zou kiezen voor een advokaat i.p.v. de familie. Die 
ongerustheid was onterecht, er werd altijd gekozen voor de familie. De samenwerking 
met het vredegerecht van Lennik verliep heel goed. De grootste verandering voor de 
ouders is dat zij nu een jaarlijks verslag moeten maken. Maar tijdens de omzetting is er 
door het vredegerecht beslist om voor ouders een vereenvoudigde vorm van jaarlijks 
verslag te laten opstellen. 
Als de ouders wat ouder waren werd er soms gekozen om de broer of zus aan te stellen 
als voorlopige bewindvoerders en de ouders werden als wettelijke 
vertrouwenspersonen aangesteld. Dit gaf dikwijls een dubbel gevoel, langs de ene kant 
was het een geruststelling voor ouders dat zij wisten dat nu de broer of zus zou kunnen 
blijven zorgen voor hun broer/zus, maar anderzijds gaf het ook een gevoel van geen 
ouder meer te zijn want de officiële papieren worden naar de wettelijke 
vertegenwoordiger gestuurd. 
  
Afscheid nemen – nieuwe opnames 
We hebben tot onze spijt ook dit jaar afscheid moeten nemen van 3 personen, 2 
bewoners zijn overleden en 1 bewoner is verhuisd.  Het blijft altijd moeilijk om afscheid 
te nemen! 
Nieuwe kandidaten vinden voor open plaatsen blijft toch een moeilijk gegeven vanaf 
PVF. In heel veel voorzieningen staan er plaatsen open. Wij hebben soms wel 
kandidaten, maar zij hebben dan geen budget. Het blijft koffiedikkijken hoe de 
toekenning gebeurd.  
Wij bieden nu ook RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) en dit blijkt hulpmiddel te zijn 
als tussenstap voor opnames.  
Er is éénmaal een RTH gebruikt bij een noodsituatie en in afwachting op een 
noodbudget. Het toekennen van noodbudget liep niet van het leien dakje, maar 
uiteindelijk is het omgezet naar een definitieve opname in het regulier kader.  
In huis De Klink hebben niet direct een nieuwe kandidaat gevonden, maar omdat er toch 
wat vraag was rond opvang overdag zijn er twee kandidaten opgenomen voor 
dagondersteuning.  
Bij één van deze twee personen is ook RTH als tussenstap gebruikt. 
  
PVF 
Het blijft toch opvolgen en een zoeken naar antwoorden in het steeds veranderende 
proces. De grote lijnen zijn zeker al duidelijk, maar er verandert toch wel heel veel.  
Er is ook een wijziging gekomen in de zorgzwaartemetingen. Voor de bewoners, die vóór 
2017 in Klim waren, werd er een nieuwe berekening gemaakt aan de hand van een 
nieuwe zorgzwaartemeting. Deze meting heeft meer categorieën als de eerste en deze 
rechtzetting gebeurt via correctiefase 2. Dit betekent dat het budget van sommige 
bewoners dalen en sommige stijgen. Er zijn kleine en grote dalingen en stijgingen.  
Bij de bewoners, die een zorgzwaartemeting gekregen hebben in 2017 en 2018, gaat er 
ook nog een correctie komen in 2020. De nieuwe zorgzwaartemeting van 2020 zal het 
nieuwe instrument zijn. 
 
 



 
 

 
 

Tevredenheidsmeting            24 
 
We rondden in 2019 een tevredenheidsmeting af die reeds eind 2016 gestart werd. Door 
omstandigheden lukte het ons niet om alle families aan te schrijven waardoor we 
besloten om met de 2 gebruikersraden aan de slag te gaan. Zij werden de 
referentiegroep en kregen volgende open vragen voorgelegd: 
1. Wat zou jij over Michielsheem/De Klink vertellen aan iemand die op zoek is naar een 
plaats om te wonen voor zijn familielid. Kan je positieve zaken benoemen waarvoor jij 
Michielsheem/De Klink zou aanraden? 
2. Waarover ben je minder tevreden of zou je toch wel graag verbetering zien? Heb je 
suggesties? 
De antwoorden van De Klink en Michielsheem werden apart verwerkt omdat ze vrij 
verschillend waren, er waren andere accenten. Er volgde dan een gesprek met elke 
gebruikersraad om de schriftelijke antwoorden samen te verduidelijken, en dan aan de 
staf van elk huis voor te leggen. Dat waren zeer boeiende gesprekken en naast de 
positieve punten kwamen er toch wel wat vragen naar verbetering.  
 
Positief was zeker dat er aandacht is voor specifieke zorgen. In de mate van het 
mogelijke wordt gehoor gegeven aan vragen en wensen van families en bewoners. “We 
voelen betrokkenheid, warmte, inzet.” Ook de mooie omgeving werd als een troef 
gezien. 
 
Vragen kwamen er vanuit de 2 huizen naar de dagbesteding: werking van ateliers en 
senioren in De Klink, werk en activiteiten buitenhuis, therapie in Michielsheem, en wat 
er in de leefgroepen aangeboden wordt. Voor De Klink volstond concrete info over wat 
er allemaal aangeboden wordt. In Michielsheem wordt gewerkt met een frequentielijst 
van activiteiten om te bewaken dat ieder aan bod komt. Deze lijst werd ook uitgebreid 
naar wat de leefgroepen aanbieden. Zij stelden zich ook de vraag of er voor de mobiele 
bewoners genoeg beweging aangeboden werd. 
Voor De Klink was er ook een belangrijke vraag naar duidelijkheid over vakanties: regels, 
visie, transparantie in de kosten. Ook de problemen met de was werden terug 
aangehaald. 
In Michielsheem vroegen ook volgende thema’s opvolging: lawaai in de leefgroep, 
communicatie met familie over medische zaken, duidelijkheid over wat stafpersoneel 
doet. 
Beide gebruikersraden zouden het fijn vinden als de nieuwsbrief terug opgestart werd.  
Waar het mogelijk was – soms ging het gewoon over een gebrek aan info-  werden de 
vragen al beantwoord. Voor andere zaken werd er aan de slag gegaan met 
verbeteracties. In 2020 volgt een evaluatie over de stand van zaken in de opvolging 
hiervan. 
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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) 
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 ( bewindvoerster 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 Klim vzw 

     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) 
Lammens Claire (moeder van Frank De Sutter, leefgroep Kerselaar) 
Marcelis Brigitte (moeder van Karolien De Groote, leefgroep Kattebroek) 
Peeters Nicole (moeder van Daan Wiercx, leefgroep Kerselaar) 
Samson Marleen (moeder van Bart D’Haese, leefgroep De Bergen) 
Van de Genachte Henk (externe raadgever) 
Van Goethem Dirk (broer van Ludo, leefgroep) 
Van Sande Ingrid (moeder van Dimitri Girassa, leefgroep Kerselaar) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Samenstelling klachtencomissie Klim vzw     
 
De procedure "Het afhandelen van klachten van gebruikers" voorziet een interne 
klachtencommissie. In deze commissie zetelen: 
 
Twee vertegenwoordigers van de raad van bestuur van de zorgaanbieder 
Van Raemdonck Benny 
Van Molle Hubert 
 
Twee vertegenwoordigers van de gebruikersraad van de zorgaanbieder 
Voor Huis De Klink:  Libin André 
Voor Huis Michielsheem:  Willems Arlette 
 
Een onafhankelijke derde:  Vandeweyer Luc 
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algemene vergadering 
Baelus Marc      Kalmthout 
Bronselaer Geert     Liedekerke 
De Becker Elisabeth     Groot-Bijgaarden 
De Leener Luc     Eppegem 
De Ridder Sophia     Schepdaal 
De RouckTom     Affligem 
De Schrijver Dirk     Wellen 
Fleurquin Ingrid     Heverlee 
Hautman Benny     Roosdaal 
Janssen Staf      Riemst 
Libin André      Zaventem 
Maris Greet      Roosdaal 
Peeters Stefan     Machelen 
Poulussen Peter     Merchtem 
Troost Herwig     Sint-Martens-Bodegem 
Van De Genachte Hendrik    Dilbeek 
Van Den Eynde Hans    Asse 
Van Doorslaer Mariette    Niel 
Vanfraechem Guido     Meise 
Van Humbeeck Bart     Grimbergen 
Van Molle Hubert     Steenokkerzeel 
Van Raemdonck Benny    Groot-Bijgaarden 
Vrijders Johan     Merchtem 
Willems Arlette     Neder-Over-Heembeek 
Rombauts Karina     Machelen 
 
raad van bestuur 
Baelus Marc      Kalmthout 
De Becker Elisabeth     Groot-Bijgaarden 
De Ridder Sophia     Schepdaal 
De Rouck Tom     Affligem 
Fleurquin Ingrid     Heverlee 
Hautman Benny     Roosdaal 
Janssen Staf      Riemst 
Peeters Stefan     Machelen 
Poulussen Peter     Merchtem 
Troost Herwig     Sint-Martens-Bodegem 
Van Doorslaer Mariette    Niel 
Van Molle Hubert     Steenokkerzeel 
Van Raemdonck Benny    Groot-Bijgaarden 
Vrijders Johan     Marchtem 
Willems Arlette     Neder-Over-Heembeek 
 
Voorzitter: Poulussen Peter 

Afgevaardigd bestuurder: Fleurquin Ingrid 

Algemeen directeur: Demandt Gerd 

Bestuurscomité: Poulussen Peter, Janssen Staf, Fleurquin Ingrid, Demandt Gerd 



 
 

 
 

   Externe contacten en samenwerkingsverbanden   28                 
 
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 persoonsvolgende financiering 
- Intervisiegroep 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 
- Provinciale werkgroep personen met een verstandelijke handicap en bijkomende 
psychische en/of gedragsstoornissen 
- BROG- Brussels Regionaal Overleg voor Gehandicapten, algemene vergadering 

 
BWR- Brusselse Welzijnsraad 
 
HAVINET vzw - operationeel samenwerkingsverband Halle-Vilvoorde 
- Algemene vergadering 

- Raad van bestuur 

- Werkgroepen 

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 
 
Odisee 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 
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Bewonersgegevens                 30 
 

 
Einde 2019 ondersteund Klim vzw een totaal van 92 personen. Het gaat dan om 49 
bewoners en 2 dagcentrumgebruikers van huis De Klink en 41 bewoners in huis 
Michielsheem. 
Bijkomend ondersteunen we de twee cliënten van vzw Wijblij in Koningslo in hun 
dagcentrum formule met inzet van pedagogisch personeel. 
De grootste leeftijdsgroep binne het cliënteel van Klim bevindt zich in de leeftijdsgroep 
van 50 – 59 jaar (23 bewoners). Geleidelijk wordt de leeftijdscategorie van een jongere 
generatie groter, 1/3 de van de populatie bevindt zich in de 2 jongste leeftijdsgroepen 
van 20-29 jaar en 30-39 jaar (30 bewoners). 
De oudste bewoner die we binnen Klim ondersteunen is 86 jaar en de jongste bewoner 
22 jaar. De gemiddelde leeftijd voor de gehele populatie binnen Klim vzw is 49 jaar. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Huis De Klink, Diegem 
De oudste bewoner woont in huis De Klink en heeft de gezegende leeftijd van 86 jaar. 
Het verschil tussen de jongste (23 jaar) en oudste bewoner(86 jaar) is 63 jaar.  
De gemiddelde leeftijd is 55 jaar. 1/5de van de bewoners zijn 70 jaar of ouder. 
De grootste groep blijft tussen de 50 en 59 jaar (12), gevolgd door de leeftijdsgroep 
van 40-49 jaar (10). 
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Huis Michielsheem, Dilbeek 
In huis Michielsheem is de gemiddelde leeftijd 45 jaar. 
De twee grootse leeftijdsgroepen zijn de groep van 50 - 59 jarigen (11 bewoners) en de 
30-39 jarigen (10 bewoners). De aanwezigheid van deze twee groepen in de 
leeftijdscurve is te verklaren door opnames van 21 jarigen bij het ontstaan van huis 
Michielsheem (50-59 jarigen) en de uitbreiding 13 jaar geleden (30-39 jarigen). 
De oudste bewoonster is 79 jaar en de jongste 22.  
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Personeelsgegevens                                32 
personeelsgegevens op 31 december 2019 
 

Leeftijdsopbouw personeel Mannen vrouwen 

 
jonger dan 35 jaar     12  34   
36 tot 45 jaar     7  18   
46 tot 50 jaar     0  8    
51 tot 55 jaar     2  20    
56 en ouder                  12  31 
 
totaal      33  111 

 
 

Aantal personeelsleden op 31/12/2019 naar geslacht en aard van het 

contract 

      
  Bedienden       

  vrouwen   mannen   totaal 

  voltijds deeltijds voltijds deeltijds   

            

31/12/2019 25 85 15 16 141 

            

 

      
  Arbeiders         

  vrouwen   mannen   totaal 

  voltijds deeltijds voltijds deeltijds   

            

31/12/2019 0 1 0 2 3 

            

 

 

Opleidingsniveau van het personeel op  31/12/2019 

   
   

  aantal % 

   
universitair 8 5,55 

bachelor      63 43,76 

graduaat       3 2,08 

hoger secundair onderwijs       33 22,91 

lager secundair onderwijs       16 11,11 



 
 

 
 

ongeschoold       21 14,59 

   

totaal 144 

      

100% 

   
 

 

Verdeling van het aantal leefgroepbegeleiders per klasse van bezoldiging 

op 31/12/2019 

   
  aantal % 

   
Klasse 1 50 54.95 

Klasse 2A 33 36.26 

Klasse 2B       8 8.79 

   

totaal 91 

      

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 

mensweten-schappelijke richting 

Hoger secundair onderwijs   
 

kwamen vast in dienst in 2019 
Gijssens Dirk    medewerker logistieke dienst 
Godderis Emmeli    verpleegkundige 
Grobet Olivier    leefgroepbegeleider MH 
Van den Brant Anne   leefgroepbegeleidster MH 
     
 
gingen uit dienst in 2019 
Ali Kaba Houleye    leefgroepbegeleidster MH 
Convents Godelieva   maatschappelijk werkster 
De Greef Martine    medewerkster logistiek 



 
 

 
 

Delbaere Francine    verpleegkundige 
De Vos Antoine    kinésitherapeut 
Konings Mary    maatschappelijk werkster 
Mommaerts Luc    psychiater 
Sanders Annita    leefgroepbegeleidster MH 
Shtraza Sindi    leefgroepbegeleidster DK 
Smits Bruno    keukenmedewerker DK 
Sneppe Vera    leefgroepbegeleidster 
Vanhorenbeeck Stefanie   leefgroepbegeleidster DK 
Van Opdenbosch Laurens   leefgroepbegeleider MH 
Verhasselt Marleen   leefgroepbegeleidster 
 
tijdelijk in dienst als vervanger, jobstudent … 
Alumba Mwaka Nathan   logistiek medewerker MH 
Bensoussi Douunia   leefgroepbegeleidster MH 
Bouarfa Yasmin    leefgroepbegeleidster MH 
Crombé Lisse    leefgroepbegeleidster DK 
De Braeckenier Kristoff   leefgroepbegeleider MH 
De Mey Largo    logistiek medewerker DK 
De Visscher Tiana    leefgroepbegeleidster MH 
De Wilde Jeroen    leefgroepbegeleider MH 
Dierickx Kato    logistiek medewerkster MH 
Du Four Luna    logistiek medewerkster DK 
Elabassi Hasnae    logistiek medewerkster MH 
El Boukri Samira    logistiek medewerkster DK 
Erard Charlotte    leefgroepbegeleidster MH 
Gijssels Pjotr    leefgroepbegeleider DK 
Khokhar Jadhwn    logistiek medewerker DK 
Peereboom Anaïs    leefgroepbegeleidster DK 
Rugovaj Loreta    leefgroepbegeleidster DK 
Selleslagh Birthe    leefgroepbegeleidster DK 
Vanhaecht Sabine    leefgroepbegeleidster DK 
Wauters Amber    leefgroepbegeleidster MH 

 
personeelsleden met zwangerschapsverlof in 2019 

Katharina Casteur, Vandersype Heidi 
 
personeelsleden met tijdskrediet en/of einde loopbaan in 2019 

Coosemans Carina, De Keersmaecker Jan, De Keyser Francis, De Vulder Kris, Gentilini 
Jenny, Hoornaert Kristien, Paesmans Dirk, Roels Lies, Van Bellinghen Andre, Van Reusel 
Simone 
 
personeelsleden met brugpensioen in 2019 Van De Weyer Marcel 
 

 
 
 



 
 

 
 

Arbeidsongevallen 2019 
In 2019 deden er zich 12 arbeidsongevallen op het werk voor met 12 verschillende 
medewerkers. Er waren 10 vrouwen en 2 mannen met een arbeidsongeval. Negen ervan 
zijn zorgkundigen, 2 medewerkers uit het onderhoud en één iemand in de keuken. 
Dit resulteerde in 40 verloren kalenderdagen of 304 werkuren = 0,15 fte. 
Agressie door bewoners was in 1 van de arbeidsongevallen de oorzaak, 3 ongevallen 
waren het gevolg van verkeerde manipulatie van hete voorwerpen in de keukens, 4 
ongevallen deden zich voor bij manipulatie van bewoners bij de verzorging en  1 door 
een val na uitglijden op het tuinpad.  
Er deden zich 3 arbeidsongevallen van en naar het werk voor met 3 medewerkers. 
Er werden 2 arbeidsongevallen geweigerd. 

 
 

Overzicht ziekteverzuim 
 

 
(Statistische gegevens van 2019 zijn momenteel nog niet voorhanden.) 

 
 
IDEWE 
 
Overzicht preventieve medische onderzoeken 2019 
aanwervingsonderzoek     10  
periodieke gezondheidsbeoordeling   95           
onderzoek i.v.m. moederschapsbescherming  6  
gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting  8   
spontane raadpleging     1  
onderzoek bij aanvraag lactatieverlof   3 
interventies bij psychosociale incidenten   0 
gerichte periodieke gezondheidsbeoordeling  2   
audiometrie      1  
visustesten       97 
longfunctietest      0  
tuberculinetesten      58   
vaccinaties       12   
labo-analyses      15  
algemeen bedrijfsbezoek     2  
bijwonen comité CPBW     2  
Info en adviesmomenten     10  
(Per onderzoek en per werknemer kunnen er meerdere onderzoeken gebeurd zijn.) 

 

 
 

2018 2017 2016 2015 2014 

aantal medewerkers één of meerdere dagen 
afwezig. wegens ziekte 

131 133 131 127 119 

totaal aantal periodes van afwezigheid wegens 
ziekte 

373 316 319 248 296 

totaal aantal ziektedagen 7.401 7.406 5.706 5.040 5.230 

totaal aantal ziektedagen  
met gewaarborgd loon 

1.237 1.417 2.479 1.342 1.499 

totaal aantal ziektedagen 
buiten gewaarborgd loon 

3.783 5.989 3.227 3.698 3.731 

aantal ziekte uren op jaarbasis 28.953 30.977 26.807 27.017 27.846 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

FINANCIËLE GEGEVENS 

 



 
 

 
 

 

 
 
BALANS* 
per 31/12/2019     

      
  ACTIVA  31-12-2019 31-12-2018 

     

     

  Vaste activa 20/28 7.043.948 6.851.411 

I oprichtingskosten 20 0 0 

     
II immaterële vaste activa 21 0 0 

     
III materiële vast activa 22/27   

 a. terreinen en gebouwen 22 6.752.962 5.843.906 

 

b. installatie, machines en 
uitrusting 23 165.500 132.058 

 

c. meubilair en rollend 
materieel 24 86.668 108.088 

 

d. leasing en soortgelijke 
rechten 25 0 0 

 

e. overige materiële vaste 
activa 26 15.475 15.308 

 

f.  activa in aanbouw en 
vooruitbetalingen 27 18.529 748.343 

     
IV financiële vaste activa 28 4.815 3.708 

     

  Vlottende activa 29/58 1.303.860 2.109.864 

V 
vorderingen op méér dan 
één jaar 29 0 0 

 a. handelsvorderingen 290 0 0 

 b. overige vorderingen 291 0 0 

     

VI 
voorraden en bestellingen 
in uitvoering 3 15.785 12.356 

 a. voorraden  30/36 15.785 12.356 

 b. bestellingen in uitvoering 37 0 0 

     

VII 
vorderingen op ten hoogste 
één jaar 40/41 719.365 998.068 

 a. handelsvorderingen 40 132.558 129.754 

 b. overige vorderingen 41 586.806 868.314 

     
VIII geldbeleggingen 50/53 5.682 5709 

     
IX liquide middelen 54/58 551.595 1.068.406 

     
V overlopende rekeningen 490/1 11.433 25.326 

     

  TOTAAL DER ACTIVA 20/58 8.347.809 8.961.275 



 
 

 
 

      
  PASSIVA  31-12-2019 31-12-2018 

     

     

  Eigen vermogen 10/15 4.601.412 4.979.707 

I kapitaal 10 979.889 979.889 

 a. geplaatst kapitaal 100 920.394 920.394 

 b. niet-opgevraagd kapitaal (-) 101 59.494 59.494 
II uitgiftepremies 11 0 0 

     
III herwaarderingsmeerwaarden 12 0 0 

     
IV reserves 13 692.565 692.565 

 

a. fondsen voor investeringen 
bouw 130 692.450 692.450 

 b. onbeschikbare reserves 131 0,00 0,00 

     1. voor eigen aandelen 1310 0,00 0,00 

     2. andere 1311 0,00 0,00 

 c. andere bestemde fondsen 132 115 115 

 d. beschikbare reserves 133 0,00 0,00 

     
V overgedragen resultaat 140 229.640 493.477 

     
VI kapitaalsubsidies 15 2.699.318 2.813.777 

     

  
Voorzieningen en uitgestelde 
belastingen 16 55.000 200.103 

VII 
a. voorzien voor risico's en 
kosten 160/5 55.000 202.103 

 b. uitgestelde belastingen 168 0 0 

     

  Schulden 17/49 3.691.397 3.781.465 

VIII schulden op meer dan 1 jaar 17 2.299.623 2.362.587 

 A. financiële schulden  170/4   

     1.achtergestelde leningen 170 1.395.764 1.395.764 
     2.kredietinstellingen 173   
     3.overige leningen 174 899.872 963.872 

 B. handelsschulden 175   

 

C. ontvangen 
vooruitbetalingen op 
bestellingen 176   

 D. overige schulden 178/9 3.987 2.951 

     
IX Schulden ten hoogste 1 jaar 42/48 1.387.794 1.418.821 

 

A. schulden op meer dan één 
j. te vervallen     

     binnen het jaar 42 64.000 64.000 

 B. financiële schulden 43   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     1. kredietinstellingen 430/8   

     2. overige leningen 439   

 C. handelsschulden 44 120.107 202.206 

     1. leveranciers 440/4 120.107 202.206 

     2. te betalen wissels 441   

 

D. ontvangen 
vooruitbetalingen op 
bestellingen 46   

 

E. schulden met betrekking 
tot bel. en bezold.    

     en sociale lasten 45 1.195.855 1.143.526 

     1. belastingen, BV 450/3 203.747 200.009 

     2. bezold. en sociale lasten 454/9 992.108 943.517 

 F. overige schulden 47/48 7.832 9.090 

     
X overlopende rekeningen 492/3 3.980 56 

     

  TOTAAL DER PASSIVA 10/49 8.347.809 8.961.275 



 
 

 
 

Resultatenrekening*                                           
Over de periode 1 januari 2019 – 31 december 2019 

       
   Totaal 2019 Totaal 2018  

      
I Werkingsopbrengsten  7.905.867 7.543.306  
70 Werkingsopbrengsten  1.113.173 1.063.252  
73 Subsidies en giften  6.460.454 6.145.560  
74 Andere opbrengsten  332.240 334.493  

      
II Werkingskosten  7.916.948 7.853.658  
60 Handelsgoederen  530.170 515.433  

61 
 

      Dienst / div. goederen  501.344 493.935  

62 
 
     Bezoldigingen / socsec  6.583.761 6.439.895  

63 
 
      Afschrijvingen / voorz.  259.976 366.599  

64 Andere bedrijfskosten  41.696 37.796  
 

      

  
        
III Werkingsresultaat  -11.081 -310.352  
  
        

      
IV Financiële opbrengsten  402 755  

      
V Financiële kosten  906 1.172  

      

         
VI Resultaat uit de gewone  -11.585 -310.769  

 activiteiten     
         

      
VII Uitzonderl. opbrengsten  419.297 249.327  

      
VIII Uitzonderlijke kosten  666.857 0  

      

 IX Result. voor belasting   -259.145 -61.442 
 
 

 

 
Result.  van het 
boekjaar  -263.837 -66.532  

 
 
 
 
(*) cijfers van balans en resultatenrekening zijn afgerond op een volledige euro 
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werkten mee aan dit jaarverslag 
 
Lieve Aerts, Anne Callens, Katharina Casteur, Carine Coosemans, Pieterjan Ceuppens, Brian 
De Bodt, An Degreef, Regina De Lathouwer, Gerd Demandt, Kristien Hoornaert, Koen 
Janssen, Ann Maesen, Ingrid Smedts, Jennifer Somers. 
 

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. BE18 7995 5052 0165 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  

 

mailto:info@klim-vzw.be
http://www.klim-vzw.be/


 
 

 
 

In 2019 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 Sint-Michielsbond, Coenen Irène, Cools Martine, De Brandt Adolphina, Fam. De 
Coninck-Haesaerts, De Vos Theo, Femma Itterbeek, Gemeente Dilbeek, Hautman 
Benny, Fam Janssen-Driesen, Gemeente Machelen, Kiwanis Vilvoorde, Lions Club 
Zaventem-National Airport, Microsoft, Natuurpunt vzw, UPS Belgium. Fam. Van 
Cutsem-Vanderheyden, Fam. Vanderbeke, Fam. Van der meulen-De Backer, Fam. 
Vanneste-Van Ongeval, Willems Arlette 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.google.be/imgres?q=kiwanis+vilvoorde+logo&hl=nl&biw=1440&bih=818&tbm=isch&tbnid=IgR9BrZw_kIWMM:&imgrefurl=http://www.kiwanis.be/vilvoorde/78/kiwanis-vilvoorde&docid=VhypuMBEoHCekM&imgurl=http://www.kiwanis.be/vilvoorde/files/images/Logo%201b.jpg&w=500&h=130&ei=5tPHT-eYAYnsObHCjNIO&zoom=1&iact=hc&vpx=680&vpy=401&dur=3613&hovh=104&hovw=400&tx=234&ty=61&sig=102421714563354791992&page=1&tbnh=53&tbnw=205&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:0,i:99

