Verslag van het Collectief overlegorgaan van
Ave Regina van 27/05/2019
Aanwezig: Suzanne De Cort- Vandendries, Raymond Leliaert, Saskia Flamaing, Maya Huls
Directie: Jirka De Schepper, Veerle Samyn
Verontschuldigd: Arabella D’ Havé, Werner Vanden Eynde, Ermelinde Vaes, Rita Ackermans,
Stefaan Segers, Katrien Van Tieghem, Jos Thys.
AGENDA
1.Bijkomde agendapunten
Selectie algemeen directeur: 2 kandidaten werden weerhouden. Deze week is er een verkennend
gesprek met de 2 kandidaten door Jirka De Schepper en Veerle Samyn. Daarna wordt de
beslissing genomen door de RVB.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 04.02.2018
Resultaten tevredenheid worden volgende vergadering geagendeerd.
Verslag is goedgekeurd.
3. Op te volgen punten
Toelichting brief aangifte inkomsten cliënten volwassenenzorg:
In functie van het gewaarborgd zakgeld dienen we van het VAPH rekening te houden met de
inkomsten van de cliënt (enkel op naam van de cliënt). Via het systeem van het gewaarborgd
zakgeld kunnen cliënten een deel van hun inkomen overhouden, ongeacht de grootte van de
factuur bij Ave Regina. Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking is dit 379,29 euro;
voor cliënten met een matig en ernstig verstandelijke beperking is dit 202,29 euro. Als cliënten
hun inkomen niet doorgeven, kan er geen rekening gehouden worden met gewaarborgd zakgeld
en moeten de cliënten toch de volle factuur van Ave Regina betalen.
Vroeger werden de inkomsten van de cliënten in het Kolveniershof nooit gevraagd omdat factuur
van Ave Regina niet hoog genoeg was waardoor de regel van het gewaarborgd zakgeld nooit kon
toegepast worden. Doordat cliënten in het Kolveniershof nu ook gebruik maken van verschillende
ondersteuningsvormen in andere voorzieningen, wordt dit standaard opgevraagd voor alle
cliënten.
Het systeem van het gewaarborgd zakgeld vervalt met de invoering van de woon-en leefkosten
(vanaf 1/1/21).
Het is belangrijk dat we op brief vermelden dat cliënten er kunnen voor kiezen om het niet door
te geven. Dit is niet verplicht. In dit geval kunnen ze dan geen gebruik maken van de regel voor
het gewaarborgd zakgeld en wordt de volle factuur van Ave Regina aangerekend.
4. Stand van zaken Persoonsvolgende Financiering
M.b.t. de volwassenenzorg (VZ): correctiefase 2 wordt doorgevoerd zodat alle cliënten met
dezelfde zorgzwaarte een zelfde budget krijgen, los van de voorziening waar ze ondersteuning
krijgen. De hele operatie moet budgetneutraal zijn. Er worden bijkomend besparingen op de
budgetten door gevoerd. Vooral cliënten die enkel gebruik maken van de dagondersteuning of
van de individuele ondersteuning zullen lagere budgetten toegekend krijgen. De aanpassing van
het budget wordt gespreid over 8 jaar, daardoor hebben we als voorziening gedurende 8 jaar
wisselende budgetten. Dit zal voornamelijk impact hebben op het Kolveniershof en Ardio.
De info van de correctie wordt bezorgd aan de cliënt zelf en niet aan de voorziening.
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M.b.t. de jongerenzorg (JZ): de conceptnota PVF Jongerenzorg is goedgekeurd. PVF zal ook
ingevoerd worden in de JZ, de termijn is nog niet duidelijk.

5. Mededelingen uit de leef- en werkgroepen
• Werkgroep draagkracht in de jongerenzorg: thema: hoe kunnen we de draagkracht van
opvoeders versterken gezien de problematiek bij de jongeren zwaarder wordt.
• Werkgroep jongens boven de 13 jaar: de bedoeling is dat jongens nu wel langer in Ave
Regina kunnen blijven en niet meer systematisch doorverwezen worden vanaf 13 jaar.
Deze werkgroep bereidt deze omschakeling voor.
• Werkgroep internering in de volwassenenzorg: Ave Regina stelde zich kandidaat om
aanbod te doen voor low-risk cliënten en dit zowel binnen dagondersteuning,
woonondersteuning en individuele ondersteuning. Het is belangrijk om een goede
inschatting te maken of we genoeg beveiliging kunnen bieden voor deze cliënten. In het
verleden ondersteunden we reeds cliënten met een interneringstatuut (vanaf 1995). Het
is niet nieuw voor Ave Regina maar deze cliënten krijgen nu wel een automatisch budget
toegekend en je moet je als vergunde zorgaanbieder registreren als je voor hen een
aanbod wil doen.
• tRede: hierbinnen zij we vooral op zoek naar verdere afstemming en samenwerking met
collega-voorzieningen in de nabije regio. E zijn verkennende gesprekken met Terbank en
Alvinnenberg.
6.Mededelingen uit de jongerenraad
Omkaderend team: aan de jongeren werd uitgelegd wie is wie binnen het omkaderend team van
hun leefgroep.
Voorstelling Tejo-huizen: dit is een huis in Leuven waar jongeren terecht kunnen voor een
therapeutisch gesprek (heel laagdrempelig en niet betalend).
7. Mededelingen uit de cliëntenraad
- Er werd gevraagd wie mee gaat op Challenge
- Er werd reclame gemaakt voor de Kunstroute en de wandeling tvv Ave Regina
- Er werd een woordje toelichting gegeven bij de Special Olympics, Rock for specials, het weekend
van Ardio
- Er werd uitgelegd dat er nieuwe verkiezingen aan komen bij het Collectief Overlegorgaan en bij
de cliëntenraad.
- De personeelsinfo werd overlopen.
- Er waren klachten over de verwarming in de Vlasselaar en de internetaansluiting in de Vinaaf.
8. Mededelingen uit de vrijwilligerswerking
Er werd een thema-avond gehouden met de vrijwilligers waarin de ortho-agogen van de VZ uitleg
gaven over het verschil tussen de verstandelijke leeftijd en de emotionele leeftijd, tussen het
kunnen en aankunnen bij onze cliënten. Dit werd heel positief bevonden door de vrijwilligers.
9. Ave Regina en de maatschappelijke omgeving
• Informatiesessie rond erfrecht en bewindvoering: notaris Dirk Smet is bereid om te komen
op 24/9 om 19u30 in Ave Regina. Heel de VZ wordt uitgenodigd. Ook de ouders van de JZ
worden gericht uitgenodigd.
• Informatiesessie besteding budget VAPH: infosessie door het VAPH op dinsdag 18/6 in het
Provinciehuis Leuven (zowel ’s middags als ’s avonds).
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•

Informatiesessie voor leden Collectief Overlegorgaan: Maja ging naar de vorming rond
COO georganiseerd door FOVIG. Zij bieden eveneens advies, opleiding en informatie aan
budgethouders.
Inhoud studiedag: werking FOVIG, werking VAPH, ontstaan van COO, wetgeving, taak,
functies, communicatie, kostenstructuur en actualiteit ivm COO werden op deze
studiedag toegelicht.
Opdracht COO:
o Bijeenkomsten: min. 3X/jaar
o Eigen huishoudelijk reglement
o Verkiezingen om de 4 jaar
o Te bespreken thema’s in COO: wijzigingen in de individuele
dienstverleningsovereenkomsten, financiële situatie, wijzigingen in het
hulpverleningsaanbod, wijzigingen in de woon-en leefkosten e.d.
o Het COO heeft een adviserende en raadgevende rol, het accent ligt hierbij op
samenwerking en open communicatie met de directie van de voorziening
o De agenda van het overleg dient op voorhand bezorgd te worden.

10. Varia en rondvraag
Nog bijkomende info vanuit de volwassenenzorg: vanaf volgende maand zal de verrekening van de
socio-culturele bijdrage via de facturatie gebeuren (en niet meer overgeschreven worden op de
rekening van de cliënt).
Data volgende vergaderingen: 30 september en 2 december 2019.
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