Gebruikersraad

Verslag Gebruikersraad 25 april 2022

Datum
Locatie

25 april 2022
Focus Molenwijk - Gebroeders Marreytstraat 3, 8000 Sint-Pieters

Aanwezigen

Noël Vermeersch, Eric Raes, Joke Cattoor, Marijke De Weweire,
Martine Messiaen, Rony D’Hont, Johan Feys en Christ Dobbelaere

Verontschuldigd

-

Lopende zaken

Zie bijlage aan dit verslag.
Dit betreft items die vanuit de Gebruikersraad werden aangekaart,
maar die wat meer tijd vergen om aan te pakken. Door ze hier te
vermelden blijven we ze duiden als aan te pakken aandachtspunt.

Verslag
★ Groepsfoto !

★ Goedkeuren van het verslag van 7 februari 2022
Geen opmerkingen bij het vorige verslag.
Volgende vergadering bekijken we hoe we de rol van ‘verslaggever’ binnen de groep
kunnen opnemen. Hetzij door 1 iemand aan te stellen, hetzij via een beurtrol.
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★ Terugkoppeling afstemming Noël - Eric - Christ
Even een heropfrissing van hoe we ons als Gebruikersraad willen organiseren:
■ We komen 2-maandelijks samen, fysiek indien mogelijk, bij nood
digitaal
■ De vergaderlocatie laten we variëren zodat we alle hoekjes en kantjes
van de organisatie eens kunnen bezoeken.
■ De agenda wordt voorbereid door de voorzitter(s) en Christ en wordt
minstens een week voorafgaand de bijeenkomst met de leden én op de
website van Oranje gedeeld. Input en aanvullingen op de agenda zijn
telkens meer dan welkom!
■ Na elke bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt dat, na goedkeuring
van de voorzitter(s) verdeeld worden onder de leden, gepubliceerd
wordt op de website van Oranje én per mail bezorgd wordt aan alle
coördinatoren en directie van Oranje.
Wat willen we concreet doen:
-

2 maandelijkse bijeenkomsten van de Gebruikersraad
- 4 juli 2022
- 19 september 2022
- 7 november 2022
- 12 december 2022

-

Jaarlijkse ‘Algemene vergadering’, waar de vertegenwoordigers van de
Gebruikers worden samengebracht met als doel:
- Informeren van Gebruikers omtrent de werking van de
Gebruikersraad
- Informeren van Gebruikers aangaande lopende processen en
tendensen binnen Oranje (bijpraten)
- Input sprokkelen bij Gebruikers omtrent hoe ze de huidige
dienstverlening ervaren. Wat loopt goed, wat kan beter en hoe,
…

-

Proefproject : ‘Lokale raden’
Een onderzoek waarbij we nagaan in hoeverre we de inspraak en
betrokkenheid van Gebruikers én hun nabije netwerk binnen de
diensten kunnen verhogen. We kijken hiervoor in eerste instantie naar
de woondiensten aangezien hier de meest intensieve ondersteuning
geboden wordt. Dus heel concreet: is het een haalbaar concept om de
gebruikers van een dienst én hun meest nabije netwerk een aantal keer
per jaar samen te brengen met als doel:
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-

Informeren van de Gebruikers omtrent het reilen en zeilen
binnen de lokale dienst.
Samen thema’s op de agenda plaatsen en bespreken
Gaandeweg samen keuzes maken omtrent het organiseren van
ondersteuning

★ Tuinfeest 2022?
Omwille van Covid-19 hebben we de afgelopen 2 jaar geen Algemene Vergadering (cf.
‘nieuwjaarsreceptie’) voor Gebruikers georganiseerd. We onderzoeken of we dit in
2022 kort na de zomer in de vorm van een tuinfeest kunnen doen. Meer info volgt
nog.

★ Thema vervoer : deel 1 (zie powerpoint in bijlage)
Beschikbaar en betaalbaar vervoer is voor onze gebruikers meer dan ooit een actueel
thema. We merken dat we hier voor uitdagingen staan. We duiden het thema in de
ruimere maatschappelijke tendens en hielden een open bespreking. Dit leidde tot
een aantal concrete vragen en noden (zie pagina 12 en 13 in de powerpoint in bijlage)
die we tijdens de volgende Gebruikersraad (4 juli) verder wensen uit te klaren.

★ Varia
-

Inplannen financieel rapport / update Oranje (boekjaar 2020-2021). We
polsen bij Rita wanneer we dit voor 2022 best inplannen.

-

Er sluipen geregeld schrijffouten in de externe communicatie vanuit VTP. Op
zich niet heel erg, maar het komt niet altijd professioneel over.

-

Bij de inschrijvingen voor de speelpleinwerking moeten gezinnen met
meerdere kinderen per kind alle gegevens invullen. Een optie ‘nog een kind
toevoegen’ zou heel wat inspanning kunnen besparen. Is dit te overwegen?

★ Volgende bijeenkomst
Datum : maandag 4 juli 2022
Uur
: 19.00u indien digitaal, 19u30 indien fysiek
Locatie : Secretariaat Oranje - Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele

Pagina 3 van 6

Gebruikersraad
Verslag Gebruikersraad 25 april 2022

★ Contactpersonen

Pagina 4 van 6

Gebruikersraad
Verslag Gebruikersraad 25 april 2022

BIJLAGE : LOPENDE ZAKEN
In deze bijlage bundelen we die zaken die in de Gebruikersraad aan bod zijn gekomen,
maar die nog geen concrete oplossing kennen en/of nog op heden steeds aan de orde
zijn. Op deze manier verliezen we deze zaken niet uit het oog en noteren we ook
gaandeweg welke acties we ondernemen ...

2021
●

Website Oranje
Hoe kan deze nog meer toegankelijk gemaakt worden en mensen de kans geven om
snel naar de juiste persoon gedirigeerd te worden met zijn/haar vraag?

●

Bereikbaarheid van de diensten.
Er is meer nood aan een centraal aanspreekpunt waar netwerken hun vraag kunnen
neerleggen. Op vandaag zit dit veel te verspreid, onduidelijk en efficiënt. Wekt de
indruk dat Oranje niet klantvriendelijk is.

2022
●

Communicatie
○

Tussen diensten en cliënt/netwerk
Het is een gegeven dat er voor elke dienst voorbeelden te vinden zijn waar er
niet gereageerd wordt op communicatie vanuit het netwerk t.a.v. de dienst
betreffende cliënt gerelateerde materie. Alle begrip dat men niet onmiddellijk
kan reageren en/of onmiddellijk een antwoord klaar heeft, maar een minimale
kennisgeving dat het bericht ontvangen is en zal opgevolgd worden is
belangrijk. Dit dan ook effectief doen des te meer.

○

Tussen medewerkers binnen de dienst
Het is een vaststelling dat verschillende medewerkers binnen eenzelfde dienst
niet altijd op 1 lijn zitten betreffende bepaalde communicatie. Dit kan naar
netwerken toe erg verwarrend werken. Bovendien wordt ook vastgesteld dat
communicatie ten aanzien van de dienst (zie bovenstaande) niet bij alle
(noodzakelijke) medewerkers terecht komt.
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Vanuit de gebruikersraad is er begrip voor de hoeveelheid werk die medewerkers op
zich nemen. Hieraan geen twijfel. Het zal echter nodig zijn om systemen te vinden
om aan een degelijke en professionele communicatie tegemoet te komen, wil men
het vertrouwen van cliënt/netwerk behouden.
Acties :
- Christ communiceert dit punt op het regio-overleg 7 oktober 21 ten aanzien
van alle diensten. Dit wordt erkend. Diensten nemen zich voor om dit item
intern te agenderen en op dienstniveau hiermee aan de slag te gaan.
- Christ herneemt dit binnen verslaggeving van de Gebruikersraad, die
eveneens met coördinatoren en directie wordt gedeeld.
●

Bewust omgaan met (extra) kosten
Voor cliënten wordt het financiële plaatje steeds krapper. Kosten die gemaakt worden
moeten (nog meer dan vroeger) goed overwogen worden. Wat een begeleider/dienst
een verantwoorde uitgave vindt strookt niet altijd met het idee/mening van de
cliënt/netwerk. Het is dan ook belangrijk dat:
- Er binnen de diensten een bewuste houding ontstaat t.a.v. kosten
- Er voorafgaand een duidelijke communicatie hieromtrent gebeurd
Acties :
- Christ communiceert dit ten aanzien van de diensten op het regio-overleg van
10 februari.
- Christ trekt een brainstorm, samen met een coördinator van wonen en een
coördinator van dagbesteding omtrent:
- regelgeving in kader van beheer van cliëntmiddelen
- verkennen voorstel intensiever betrokken lokale sociale
dienstverlening voor financieel kwetsbare gezinnen
- …
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