Verslag gebruikersraad
Datum
Locatie
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Voorzitter
Secretaris

11 december 2017
Focus, Gebroeders Marreytstraat 3 bus 4  te Sint-Pieters (Brugge)
Putman Bert (algemeen directeur), Christ Dobbelaere,
Messiaen Martine, Dedeurwaerdere Gabrielle, Petra Schutyser,
Devooght Bernice, D’hont Ronny, Neyens Wilfried
Feys Johan
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Eric Raes

Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring verslag vorige gebruikersraad van 9 oktober 2017
Evaluatie en ervaring met de nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst
Hotel O’mer <-> clubwerking : verblijf en vervoer
De Kave : vernieuwing en opening
Nieuwtjes in Oranje
Website Vrijetijdspunt
Nieuwjaarsreceptie 2018
Varia

Inleiding :
Een weekje uitstel van de gebruikersraad door het barre winterweer.
Het is weeral de laatste gebruikersraad voor het jaar 2017.
Maar 2018 lonkt reeds en we staan klaar om weer met volle moed en enthousiasme
ertegenaan te gaan .
Een mooi tekstje om het nieuwe jaar in te luiden.
‘Van ons geen grote woorden.
Niets dat je in de winkel koopt.
Wij wensen je datgene waar je stilletjes op hoopt.‘
Gelukkig Nieuwjaar vanwege de gebruikersraad.
Verslag :
1. Goedkeuring verslag vorige gebruikersraad van 9 oktober 2017
Verslag werd algemeen goedgekeurd.

2. Evaluatie en ervaring met de nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst PVF
De nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst wordt definitief begin 2018
en zou normaal tegen eind maart voor iedere cliënt in orde moeten zijn.
De nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst wordt ook door de leden van
de gebruikersraad gelezen en eventueel vragen en opmerkingen worden
doorgegeven.
Voor de bepaling van de definitieve persoonsvolgende financiering wordt door
een speciaal team terug een herinschaling gedaan in 2019 / 2020.
Dit team zal bestaan uit externe mensen.
Indien nodig kan er vroeger reeds een herinschaling aangevraagd worden
bijvoorbeeld bij een grote wijziging zorg.
Wat betreft woon- en leefkosten :
Nu wordt er gewerkt met een overgangsmaatregel gebaseerd op de gekende vaste
bijdrage.
In de toekomst meer individuele bepaling van de kosten zoals onderhoud kamer,
gebruik algemene ruimten, wassen kledij, …. Er zullen hierover nog vele discussies
volgen op vlaams niveau.
Als proefproject wordt het woonproject Zedelgem gekozen. In Zedelgem zullen we
een paar posten uit de bijdrage halen en individueel benoemen. Mensen hebben
dan meer transparantie (en keuze) omtrent wat ze inkopen. Bij dit inkopen richten
we ons waar mogelijk ook op lokale actoren (vb. lokaal dienstenchequebedrijf voor
het poetsen), dit om het maatschappelijk netwerk te versterken.
Er wordt ook nieuwe software gebruikt om alles op te volgen.
Wordt vervolgd ….
3. Hotel O’mer <-> clubwerking : verblijf en vervoer
Er zijn problemen met het vervoer van en naar hotel O’mer als er clubwerking is.
Er is geen vervoer mogelijk voor alle weekends.
Het 2é volledige weekend van de maand is geen vervoer voorzien.
Vermoedelijk moeten we dit als een signaal zien dat vervoer, ook naar de toekomst
toe een moeilijk thema zal blijven. Een uitnodiging om hier binnen de
gebruikersraad creatief over na te denken?
Er wordt daarover nagedacht en een mogelijkheid zou zijn om het vervoer over
verschillende organisaties te organiseren. We thematiseren het verder op een
volgende gebruikersraad.
In het hotel moeten nog verbouwingen gebeuren om het meer toegankelijker te
maken. Er is een principiële goedkeuring voor het aanpassen van een paar kamers

voor rolstoelgebruikers en een nieuwe lift. Dit zou gerealiseerd worden in 2019.
Een voorstel om de verantwoordelijken van O’mer uit te nodigen in de
gebruikersraad om wat uitleg te geven van de huidige processen en wat de
uitdagingen zijn. Een plan van aanpak ( prioriteiten ) op te maken in overleg met de
gebruikersraad en een gemeenschappelijk overleg.
4. De Kave : vernieuwing en opening
De feestelijke opening van de vernieuwde Kave was op zaterdag 9 december.
Dit stond vermeld in het magazine Vrijetijdspunt.
De ruimte en het sanitaire blok kreeg een flinke opfrissing.
5. Nieuwtjes in Oranje
De mobiele dienstverlening van Oikonde komt onder de koepel van Oranje. Mobile
ondersteuning Oranje (Vamos en Begeleid Werk) vormt vanaf 1 januari 2018 samen
met deze dienst Oikonde één nieuwe dienst namelijk O’ZON.
Meer info : http://www.oranje.be/filter-onze-nieuwsberichten/ozon
Op 1 januari 2018 neemt Oranje de oude schoolgebouwen over van ‘De Korf’
gevestigd in Sint Jozef (Brugge).
Meer info :
http://www.oranje.be/filter-onze-nieuwsberichten/de-korf-oranje-en-buurtbewoner
s-sint-jozef-samen-aan-de-slag
6. Website Vrijetijdspunt
Vrijetijdspunt brengt om de drie maanden een nieuw magazine uit. Je vindt er niet alleen
een overzicht van alle activiteiten en werkingen, maar ook interessante artikels, toffe foto's,
... Voor de vakantiegangers is er ook de reisbrochure.

Website : http://www.vrijetijdspunt.com/
7. Nieuwjaarsreceptie 2018
De nieuwjaarsreceptie gaat door op donderdag 25 januari 2018 om 19.00 uur in het
dienstencentrum De Braambeier, Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem.
De uitnodigingen worden opgestuurd.
8. Varia
sluitingsdagen van het dagcentrum voor 2018 :
Maandag

01/01 Nieuwjaarsdag

Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

06/02 Teamdag Brugge (db Brugge en Sijsele gesloten)
06/03 Teamdag Sijsele (db Brugge en Sijsele gesloten)
02/04 Paasmaandag
30/04 Brugdag
01/05 Dag van de arbeid
10/05 OLH Hemelvaart
11/05 Brugdag
21/05 Pinkstermaandag
15/08 OLV Hemelvaart
09/10 Teamdag Brugge (db Brugge en Sijsele gesloten)
23/10 Teamdag Sijsele (db Brugge en Sijsele gesloten)
01/11 Allerheiligen
02/11 Brugdag
24/12 tem dinsdag 01/01/2019 : Sluitingsweek

Wist je dat er in Oranje 160 personeelsleden aan de slag zijn en er kan
gerekend worden op een team van +/- 550 vrijwilligers.
Dit is fantastisch !

Eerstvolgende vergadering :
Datum  maandag 12 februari 2018
Uur
19.00 uur
Locatie Focus (vergaderzaal), Gebroeders Marreytstraat 3 bus 4  te Sint-Pieters ( Brugge )
Data vergaderingen gebruikersraad :
Maandag 12 februari 2018
Maandag 16 april 2018
Maandag 11 juni 2018
Maandag 3 september 2018
maandag 22 oktober 2018
maandag 10 december 2018
Contactpersonen :

