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1.1

Visie en strategische doelen
Mozaïek stelt zijn visie en werking voor in een brochure. Deze bestaat uit twee delen: enerzijds de belangrijke
factoren bij de realisatie van het maatschappelijk doel dat Mozaïek nastreeft, anderzijds de bijzondere manier
waarop Mozaïek dit wil doen, vanuit zijn specifieke visie. Hiermee stelt Mozaïek zich op een duidelijke manier
voor aan de buitenwereld. In het licht van de persoonsvolgende financiering van onze dienstverlening is dit
niet onbelangrijk.
De strategische doelen zijn uitgeschreven in het strategisch beleidsplan 2016 – 2020:


Mozaïek actualiseert zijn opdrachtverklaring.



Mozaïek profileert zich binnen het zorglandschap door zijn doelgroepen en zijn
ondersteuningsaanbod te verduidelijken.



Mozaïek breidt wonen uit.



Mozaïek werkt mee aan de vermaatschappelijking van de zorg en gaat in functie
daarvan actief op zoek naar structurele samenwerkingsverbanden binnen en buiten
de sector.



Mozaïek past zijn infrastructuur aan aan de ondersteuningsnoden van de cliënten en
aan de hedendaagse technische normen.



Mozaïek stemt zijn werking af op persoonsvolgende financiering.



Mozaïek zet in op een coachende en participatieve leiderschapsstijl met als doel het
ontwikkelen van de autonomie en de verantwoordelijkheid van elke medewerker.

In ‘bijzonderste feiten en ontwikkelingen van 2018’ en ‘accenten voor 2019’ beschrijven we hoe we deze
doelen doorheen de dagelijkse werking realiseren.
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1. B ESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE EN DE WERKING

Cliënten
Aantal cliënten
In 2018 ondersteunden we 197 cliënten, waarvan:


172 cliënten met een persoonsvolgend budget of niet-rechtstreekse hulp (n - RTH) met volgende
ondersteuningsvormen: collectieve dagondersteuning (77), woonondersteuning met permanente
begeleiding (68), woonondersteuning met niet – permanente begeleiding (25) en individuele
begeleiding (2).



25 cliënten met middelen vanuit rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) met de
ondersteuningsvormen: individuele begeleiding (17 waarvan 6 in MoNah), collectieve
dagondersteuning (7) en woonondersteuning met niet – permanente begeleiding (1).
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Gezien de recente invoering van de middelen ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’ (RTH) zijn de gegevens
hierover minder gedetailleerd voor de voorgaande jaren.
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1.2
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Volgende grafieken geven een aantal kenmerken van onze cliënten weer. Dit zijn de graad van verstandelijke
beperking en het al dan niet aanwezig zijn van een meervoudige beperking, de leeftijd van de cliënten, de
verhouding man/vrouw en het voltijds of deeltijds aanwezig zijn.
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Verhouding man/ vrouw

Dienstverlening
1.3.1 Woonondersteuning
1.3.1.1

Collectieve woonondersteuning met permanente begeleiding

De woningen bieden een thuis aan 69 bewoners met een matig,
ernstig of diep verstandelijke / meervoudige beperking. De verschillende woningen hebben
elk hun specifieke accenten qua werking.
Men heeft aandacht voor alle belangrijke factoren in het dagelijks functioneren: emotioneel
en lichamelijk welbevinden, het onderhouden en uitbreiden van het sociaal netwerk,
praktische zaken zoals kledij en hulpmiddelen, zelfbepaling en ontplooiing. Deze laatste
worden onder meer gestimuleerd door aangepaste vrijetijdsbesteding.
We streven naar een gevarieerde en zinvolle dagondersteuning, gerealiseerd in de woning,
in het dagcentrum of buiten Mozaïek.
Een teamverantwoordelijke ondersteunt elk woonteam. Naast zijn taken als begeleider
zorgt de teamverantwoordelijke voor de dagelijkse praktische organisatie van de woning en
voor de directe ondersteuning van de begeleiders.
De woonteams worden ondersteund door 2 zorgcoördinatoren en 2 coördinatoren. De
zorgcoördinatoren (1,4 VTE) begeleiden en coachen de zorg voor de bewoners en hun
netwerk. De coördinatoren (1,7 VTE) ondersteunen de individuele medewerker en
organiseren de dagelijkse werking van het team.
Voorstelling van de verschillende woningen:
Met VTE wordt steeds het aantal voltijds equivalent aan begeleiders bedoeld.

woning 1

woning 2

10 bewoners

10 bewoners

5 VTE

4,5 VTE
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1.3

woning in de Meerhoutstraat

8 bewoners

6 bewoners
6,5 VTE

woning 4

woning 5

10 bewoners

9 bewoners

5,3 VTE

6 VTE

woning 6

7 bewoners

buurhuis

4 bewoners

woning in de Ronsestraat

5 bewoners

5,7 VTE
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woning 3

Nachtteam

Het nachtteam is verantwoordelijk voor de zorg en de
veiligheid van de bewoners tijdens de nacht.

3,6 VTE

Weekendinzet

Om de druk in het weekend te verlichten wordt extra
personele inzet voorzien.

0,3 VTE

Medische
dienst

Het team van de medische dienst volgt de bewoners op
medisch vlak op, coördineert de onderzoeken en
ondersteunt de teams wat betreft medische zorg.

1,7 VTE

Zij staan in voor alles wat medicatie betreft.

Dienst kine

De dienst kinesitherapie biedt kine aan, coördineert de
behandelingen van de externe kinesisten, volgt de bewoners
op motorisch vlak op en geeft ondersteuning aan de
woningen op vlak van mobiliteit en ergonomie.

0,9 VTE
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Deze woonondersteuning omvat ook:

Collectieve woonondersteuning met niet - permanente begeleiding

Een 8-koppig team begeleidt 26 cliënten met niet – permanente woonondersteuning.
Hierbij staat zelfontplooiing van de cliënt centraal. We bieden gepaste zorg, met het oog op
ontwikkeling en het bevorderen van de zelfstandigheid. Het is belangrijk dat de bewoners
zoveel mogelijk participeren aan de samenleving.
De begeleiding ondersteunt op verschillende vlakken: het huishouden mee helpen
organiseren, medische aspecten opvolgen, helpen bij een constructief en aangenaam
samenleven, het emotioneel welbevinden opvolgen, contacten met familie en externen
stimuleren, sociale netwerken uitbreiden, afstemmen wat dagbesteding en vrije
tijdsinvulling betreft. We zoeken naar minimale maar voldoende ondersteuning, en doen
hiervoor beroep op wat er voorhanden is in het brede veld van externe diensten:
poetshulp, familiezorg, verpleegkundigen aan huis, vrijwilligers.
De mate van ondersteuning is weloverwogen en verschilt van woning tot woning, van
bewoner tot bewoner.
Er is een permanentiesysteem uitgebouwd zodat de bewoners op elk tijdstip telefonisch
een beroep kunnen doen op hun begeleiding. Tijdens de nacht kunnen ze terecht bij het
nachtteam van woonondersteuning met permanente begeleiding.
Het team van begeleiders wordt gecoacht door een deeltijdse coördinator (0,2 VTE) en een
deeltijdse zorgcoördinator (0,7 VTE).

1 bewoner

1 bewoner

1 bewoner

1 bewoner

1 bewoner

2 bewoners

2 bewoners

3 bewoners

4 bewoners

4 bewoners

5 bewoners + 1 bewoner

4,1 VTE
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1.3.1.2

Kortdurende woonondersteuning

De aanleiding tot een vraag naar kortdurende woonondersteuning is
zeer verscheiden. Deze ondersteuning maakt het mogelijk dat mantelzorgers de zorg thuis
langer kunnen blijven opnemen.
Mogelijke redenen zijn:


tijdelijke ondersteuning bij crisissen zoals conflictsituaties, ziekenhuisopname van
mantelzorgers;



tijdelijke ondersteuning in afwachting van een definitieve oplossing;



een rustpauze voor de mantelzorgers;



mogelijkheid bieden aan mantelzorgers tot het nemen van vakantie.

De cliënt krijgt woonondersteuning, afhankelijk van de zorgvraag al dan niet met
permanente begeleiding.
Aantal nachten verblijf:


9 cliënten die reeds collectieve dagondersteuning krijgen in Mozaïek, verbleven 74
nachten in de woonondersteuning met permanente begeleiding.

1

1

Op stap naar Pairi Daiza naar aanleiding van 20 jaar wonen op campus Wolfput
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1.3.1.3

De collectieve dagondersteuning biedt een uitgebreid aanbod aan cliënten die
thuis wonen en aan bewoners van Mozaïek. Dit zijn samen een 170-tal cliënten die van een halve dag
per week tot voltijds dagondersteuning krijgen.
We streven naar een gevarieerd en zinvol aanbod op maat van de cliënt. Dit realiseren we door het
organiseren van daggroepen voor cliënten zonder uitgesproken arbeidsvraag of ateliers voor cliënten
met een arbeidsvraag. Het team van variabel aanbod geeft extra activiteiten op vlak van beweging en
creativiteit. Mozaïek ondersteunt ook cliënten in begeleid werken.
De begeleidingsteams worden ondersteund door 3 coördinatoren en 3 zorgcoördinatoren. De
zorgcoördinatoren begeleiden en coachen op vlak van de zorg voor de bewoners en hun netwerk. De
coördinatoren ondersteunen de individuele medewerker en organiseren de dagelijkse werking.
Op campus Wolfput bestaat het team dagbesteding uit 1,6 VTE coördinator en 1,2 VTE zorgcoördinator.
De begeleiding van de poetsploeg van het dagcentrum is hierin begrepen.
Op campus Leeuwerik bestaat team dagbesteding uit 1 VTE coördinator en 0,9 VTE zorgcoördinator.

Op campus Wolfput:

groep 1

groep 2

12 cliënten (= 8,8 VTE)

11 cliënten (= 9,2 VTE)

1,6 VTE

2,4 VTE

groep 3

groep 4

14 cliënten (= 9,7 VTE)

15 cliënten (= 8,1 VTE)

1,85 VTE

1,5 VTE

jaarverslag 2018 – pag. 14 / 41
Vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

B E S C H R I J V I N G VA N D E O R G A N I S AT I E

1.3.2 Dagondersteuning

9 cliënten (= 6,9 VTE)
1,9 VTE

bakkerij

winkelatelier

20 cliënten (= 14,8 VTE)

19 cliënten (= 12,5 VTE)

2,2 VTE

2,1 VTE

Op campus Leeuwerik:

houtatelier

Semiindustrieel
atelier

18 cliënten (= 13,2 VTE)

21 cliënten (= 13,3 VTE)

2 VTE

1,9 VTE

papieratelier
19 cliënten (= 13,2 VTE)
2,05 VTE
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groep 5

Het variabel aanbod geeft op beide campussen
extra activiteiten op maat van de gebruikers.
Thema’s waar rond gewerkt wordt zijn:
creativiteit, beweging, vorming, arbeid,…

variabel aanbod
aanbod alle cliënten
1,9 VTE in campus WP
1,2 VTE in campus LW

Dit team richt zich vooral naar de bijzondere
doelgroepen. Er is veel individuele begeleiding
of er wordt gewerkt in kleine groepjes.
Het aanbod wijzigt jaarlijks. Er is een extra
vakantieaanbod in de zomermaanden. Het
aanbod is vraaggestuurd.

1.3.3 Individuele begeleiding


Begeleid werk: in 2018 werden 33 cliënten begeleid met een personeelsinzet van 1,75 VTE.



13 cliënten krijgen ook woonondersteuning vanuit Mozaïek , 10 cliënten dagondersteuning.



9 cliënten begeleid werken zijn extern waarvan 7 personen met een verstandelijke beperking en 2
personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH)

1.3.4 MoNah: ondersteuning voor personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Er werden 8 cliënten begeleid. Deze cliënten kregen vooral een aanbod in collectieve
dagondersteuning.
1 persoon combineert de collectieve dagondersteuning met begeleid werken.
3 cliënten combineren de collectieve dagondersteuning met ambulante revalidatie.
Deze werking bevindt zich in de gebouwen van het woonzorgcentrum Vincenthof in Oostakker.
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Voor beide campussen:

Medewerkers
1.4.1 Aantal medewerkers
Het totaal aantal werknemers stijgt licht doorheen de jaren. Opvallend hierbij is de toename van het
aantal werknemers die deeltijds werken.
2014

2015

2016

2017

2018

aantal werknemers

147

146

145

149

154

aantal voltijdse
equivalenten (VTE)

115,09

114,20

115,60

118,47

119,79

aantal voltijdse
werknemers

51

47

51

42

41

aantal deeltijdse
werknemers

96

99

94

107

113

64,09

67,20

64,60

76,47

78,79

aantal deeltijdse
werknemers in VTE
170
160
150
140
130
120
110
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2014

aantal werknemers
aantal VTE
aantal voltijdse wn
aantal deeltijdse wn
aantal deeltijdse wn in
VTE

2015

2016

2017

2018
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1.4

In 2018 konden we rekenen op de hulp van 43 vaste vrijwillige medewerkers.
9 vrijwilligers hebben gedurende het jaar hun engagement stopgezet, omwille van ziekte, verhuis of
terugkeer naar een betaalde job.
De taken van de vrijwilligers zijn zeer divers. Ze doen vervoer, brengen met regelmaat een bezoek aan
een cliënt of bieden tijdens het weekend een opvang aan één van de bewoners. Andere vrijwilligers
helpen bij activiteiten, bij het onderhoud van de tuin, doen verstel- of kluswerk of gaan sporten met
cliënten (wandelen, joggen, fietsen…). Andere vrijwilligers bieden hulp op praktisch vlak: ze helpen bij
het onderhoud van de woning of de tuin of bieden hulp in de keuken en de wasserij.
In 2018 werden er meer dan 100 occasionele vrijwilligers ingezet bij diverse activiteiten zoals feesten
en activiteiten. De occasionele vrijwilligers zijn vaak ouders of broers/zussen van cliënten, deels ook
medewerkers.

2

2

Vrijwilligster Andrea aan het verstelwerk, Isabelle gaat joggen met een bewoner
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1.4.2 Vrijwilligers

Organogram, communicatiekanalen en overlegstructuur
1.5.1 Organogram
Het organogram is opgedeeld in zorg, ondersteunende diensten en leidinggevende functies. Er waren
geen wijzigingen aan het organogram in 2018.
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1.5

Interne communicatie naar de medewerkers verloopt via

.

Via Flits communiceren we naar cliënten, hun ouders en abonnees over de dagelijkse werking en
veranderingen binnen Mozaïek. In 2018 waren er 3 edities, vanaf 2019 zijn dat er 4 per jaar.

De website van Mozaïek is een belangrijk communicatiekanaal voor externen. Ze vinden er informatie
over ons aanbod, nieuwtjes, de laatste vacatures en getuigenissen.
Via Facebook sturen we klein en groot nieuws over Mozaïek de wijde wereld in. Mozaïek telde eind
2018, 4 jaar na het lanceren van de pagina, 685 volgers, 125 meer dan een jaar geleden. Deze stijging is
gelijk aan de stijging van het voorgaande jaar.
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1.5.2 Communicatiekanalen

1.5.3.1

Overleg van het afgevaardigd bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering
Er vinden 10 formele vergaderingen plaats: 7 van het afgevaardigd bestuur waarvan 1 met
aanwezigheid van de leden van de gebruikersraad, 2 met de Raad van Bestuur en 1
Algemene Vergadering.
De opvolging van de verschillende bouwprojecten en de invoering van de persoonsvolgende
financiering waren belangrijke en terugkerende agendapunten.

1.5.3.2

1.5.3.3

1.5.3.4

Overleg over de dagelijkse werking


Het directie- en werkoverleg voor informatie over en bespreking van het intern
beleid en organisatie, het overheidsbeleid en de implicaties ervan op de organisatie.



Het coördinatorenoverleg voor de praktische organisatie en het medewerkersbeleid
zodat afdelingen en diensten hun taken op een kwaliteitsvolle wijze kunnen
uitvoeren.



Het zorgcoördinatorenoverleg voor inhoudelijke en cliëntgebonden thema’s.



Het overleg in afdelingen en diensten, groepen, ateliers en woningen: inhoudelijke
thema’s in functie van de uit te voeren taak, afspraken in functie van praktische
organisatie, thema’s rond welbevinden van de medewerkers en samenwerking.

Sociaal overleg


Ondernemingsraad: maandelijks overleg



Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk: maandelijks overleg

Collectief overleg met de Gebruikers: minstens drie keer per jaar
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1.5.3 Overlegstructuur

2.1

Overheid
Dit jaar werden talrijke Besluiten van de Vlaamse Regering (BVR) genomen en bijsturingen door het VAPH
uitgevoerd om de persoonsvolgende financiering van personen met een handicap verder te implementeren
en de kosten daarvan onder controle te houden.
Het jaar startte met een set beheersmaatregelen om de kosten te drukken: de voorschotten worden vanaf
2018 uitbetaald aan 8% i.p.v. 10%, de omslagsleutels van personeelspunten dalen van 894 euro naar 864 euro
en van 879 euro naar 834 euro voor respectievelijk niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH) en
rechtstreeks toegankelijke (RTH) en de werkingskosten voor RTH dalen van maximaal 10% naar 3%.
In een ander besluit werd de reservevorming vanaf 2019 beperkt tot maximaal 20% van het jaarbudget
(sociaal passief uitgezonderd). Reserves mogen cumulatief maximaal stijgen tot 50% van het subsidiebedrag
van het laatste gesubsidieerde jaar, sociaal passief uitgezonderd. Dit laatste moet beperkt blijven tot
maximaal 25% van de jaarlijkse personeelskosten.
Een belangrijk besluit was dit om de ter beschikking gestelde persoonsvolgende budgetten (PVB) aan de
cliënten die op 31/12/2016 waren ingeschaald te corrigeren. In een eerste fase werden alle PVB die, op basis
van de historische personeelsequipe, lager waren dan 85%, opgetrokken tot dit percentage (de in Mozaïek
toegekende PVB gingen uit van een historisch kader van 84.80%). In een tweede fase zouden al deze cliënten,
behalve deze die ondertussen een herziening van hun PVB hadden verkregen, opnieuw worden ingeschaald
door een professioneel en van de organisatie onafhankelijke equipe. Het doel was om de PVB die gebaseerd
waren op vermoedelijk een te gunstige inschaling te corrigeren. Uit steekproeven bleek immers dat er soms
onverwacht grote afwijkingen waren tussen de door de zorgaanbieder vastgestelde zorgzwaarte en deze die
door een onafhankelijk controleteam werd verkregen. Verder zou men de verbinding tussen budgethoogte en
zorgzwaartecategorie verfijnen. Ondertussen werd beslist dat de onafhankelijke inschaling niet zal
plaatsvinden wegens te duur en te arbeidsintensief. De verbetering van de overeenkomst tussen zorgzwaarte
en het PVB zal wel gerealiseerd worden op basis van de bestaande zorgzwaartemeting en de nieuwe PVBcategorieën, waarbij de afwijking tussen het huidig PVB en het nieuwe maximaal 15% in min of in meer zal
mogen bedragen.
Een ander besluit ging in op de klacht van vele cliënten die meer dan vijf dagen woonondersteuning nodig
hebben en volgens de nieuwe regels de hele terbeschikkingstellingsprocedure zouden moeten doorlopen. Er
werd beslist dat zij een budgetherziening zouden kunnen krijgen via een verkorte procedure die maximaal 6
maanden duurt, op voorwaarde dat zij reeds woonondersteuning kregen met een gemiddelde van 3,76 dagen
per week. De verhoging zou dan onmiddellijk naar 7 dagen per week opgetrokken worden. De kosten van
deze verhoogde ondersteuning gedurende de eerste 6 maanden zijn ten laste van de zorgaanbieder.
Via een zogenaamd tweede ‘mozaïekbesluit’ werden verschillende bepalingen inzake PVF bijgestuurd. Zo
werd de zorgcontinuïteit qua wonen voor jongeren die overstapten van minder- naar meerderjarigenzorg
geregeld. Hierin werd ook bepaald dat de gemiddelde prijs van woon- en leefkosten niet hoger mag zijn dan
de vroegere vaste financiële bijdrage. Een poging om aan de regionale prioriteitencommissies meer houvast
te geven bij hun beoordeling van de budgetaanvragen was de scherpere definiëring van de
‘ondersteuningskloof’. Merkwaardig door zijn afwijking van het principe van PVF was dat het aan
ouderinitiatieven uitdrukkelijk werd toegelaten om de persoonlijke budgetten solidair in te zetten. Voor
Mozaïek betekent dit een ondersteuning van zijn visie op de inzet van het PVB van zijn cliënten: zo persoonlijk
mogelijk en solidair waar en wanneer nodig, een principe dat door onze Gebruikersraad ook werd aanvaard.
Een voor de medewerkers en voor de geboden ondersteuningskwaliteit belangrijk besluit legde een
‘beleidsplan’ op dat tegen einde 2019 via paritair overleg moet uitgewerkt zijn. Nu PVF de vaste normen
inzake personeelsbezetting heeft opgeheven, legt dit besluit op dat er een aantal criteria moeten uitgewerkt
worden waardoor o.a. het ‘downsizen’ inzake personeelsbezetting en –niveau onder controle wordt
gehouden.
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2. B IJZONDERSTE FEITEN EN ONTWIKKELINGEN IN 2018

Voor geïnterneerde personen met een handicap werd een budget vrijgemaakt voor woonondersteuning door
hiervoor erkende zorgaanbieders, waaronder Mozaïek. Het gaat hier niet over een persoonsvolgende maar
over een directe financiering van de aanbieder.
Wat regionale zorgafstemming betreft, tot voor de invoering van de PVF een taak van de provinciale ROG’s,
organiseerde het VAPH twee ‘afstemmingsvergaderingen’ per provincie. Deze waren echter enkel informatief
van aard. Regionale zorgafstemming werd feitelijk overgelaten aan het initiatief van de zorgaanbieders zelf.
Hiervoor participeerde Mozaïek verder in het Regionaal Samenwerkingsverband en aan het
Coördinatiecomité Oost-Vlaanderen van het Vlaams Welzijnsverbond.
Wat het VIPA betreft verscheen een besluit dat de tot nu toe organisatie-gebonden subsidiëring van
infrastructuur omzette in een persoonsvolgende infrastructuurforfait. Afhankelijk van de zorgzwaarte krijgt
iedere cliënt een bedrag toegewezen dat door de zorgaanbieder kan ingezet worden. Dit betekent, net als
voor het PVB, dat dit forfait verdwijnt wanneer de cliënt de organisatie verlaat. Tevens werd een bijzondere
subsidie uitgewerkt voor uitrusting ter preventie van agressie.
Inzake de organisatie van welzijn en volksgezondheid in Vlaanderen, werden de Eerstelijnszones (ELZ)
opgericht. Merkwaardig hierbij was dat de vergunde zorgaanbieders hiertoe niet onmiddellijk werden
uitgenodigd, ondanks het feit dat zij via RTH ook tot de eerste lijn behoren. In verschillende zones zijn de
vergunde zorgaanbieders aanwezig als ‘optionele partner’. In de ELZ Gent is Mozaïek via zijn Regionaal
Samenwerkingsverband
aanwezig
als
effectieve
partner
in
de
cluster
‘welzijn’.
Verder werd een besluit uitgevaardigd over werk- en zorgtrajecten, activeringstrajecten en arbeidsmatige
activiteiten. Wat dit laatste betreft werd Mozaïek door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
erkend als begeleider arbeidsmatige activiteiten. Deze ondersteuning wordt beschikbaar gesteld aan
personen voor wie betaalde beroepsarbeid niet, nog niet of niet meer mogelijk is. Dit sluit goed aan bij onze
expertise in begeleid werken en is een mogelijkheid om de beperkte RTH-middelen hiervoor enigszins aan te
vullen.
Een andere belangrijke bepaling tenslotte was Europees. Met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG, ‘GDPR’), werd een aanvang gemaakt met een scherper afgelijnd beleid inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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Tenslotte kwamen er twee belangrijke besluiten voor de cliënten: voor personen met NAH die permanent in
de onmogelijkheid zijn thuis te verblijven en personen met een tetraplegie werd een beperkt budget voor
woonondersteuning vrijgemaakt. Dit lenigt terecht een reële nood maar gaat voorbij aan de minstens even
grote nood aan middelen voor gezinsondersteuning, partnerhulp, dagondersteuning en begeleid werken.
Deze moesten uit de bijzonder kleine middelen RTH geput worden.

Infrastructuur
Op Campus Wolfput werd het startschot gegeven voor het bouwen van een aangepaste woning voor acht
personen met een verstandelijke beperking en een ernstige gedragsproblematiek en van nieuwe
infrastructuur voor dagondersteuning, één voor acht personen met autisme en één voor ongeveer twaalf
oudere personen met een verstandelijke handicap en psychische problematieken. Na offertevraag en
toewijzing vond de startvergadering plaats op 20 maart. Op 22 mei werd effectief met de werken gestart. De
bedoeling is om alles af te kunnen ronden tegen 22 mei 2019. Er volgden 24 werfvergaderingen ter
begeleiding en sturing van de werkzaamheden. Er werd prima samengewerkt met de aannemer ruwbouw en
de architect. Eind 2018 was de renovatie ver gevorderd en was de ruwbouw klaar. De samenwerking met de
aannemer voor verwarming, ventilatie en sanitair verliep ongecoördineerd, wat meermaals voor vertraging
zorgde. Veiligheidshalve werd rekening gehouden met een latere opleveringsdatum en werd een
ingebrekestelling voorbereid.
In de Proesmanstraat, nabij Campus Wolfput, werd in april met de bouw van een woning voor 15 personen
met een verstandelijke beperking en nood aan permanente, intensieve woonondersteuning gestart. Hiervoor
werd een koopovereenkomst met de bouwondernemer Matexi gesloten, waarvan de akte werd verleden op
29 september. De bouwwerken en de samenwerking met Matexi verliepen voorspoedig. De opleveringsdatum
van september 2019 bleef haalbaar. Om een vlotte aanvaarding door en integratie in deze nieuwe buurt te
initiëren werd in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en met Matexi op 26 september een
buurtevent georganiseerd, een gebeurtenis die door Mozaïek en de buurtbewoners erg werd gesmaakt.
Met een externe aanbieder werd een huurcontract afgesloten voor twee appartementen in de Kleemstraat te
Oostakker voor in totaal drie personen met nood aan niet - permanente woonondersteuning.
Onze dagondersteuning van mensen met NAH, MoNah, werd effectief opgestart in ruimtes die door WZC
Vincenthof tegen een billijke prijs werden verhuurd.
Het bouwproject van woongelegenheid al dan niet in combinatie met atelierwerking in samenwerking met de
familie De Waele in de Wolfputstraat bleef in de planningsfase. De ontwikkelaar legde het verkavelingsplan
voor aan het Stadbestuur van Gent wat leidde tot enige bijsturing.

3

3

Op 26 september 2018 vond het event plaats waar het bouwproject in de Proesmanstraat plechtig werd geopend
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2.2

Cliënten
2.3.1 Instroom en uitstroom
Cliënten met persoonsvolgend budget

Aantal cliënten

Aantal punten

Instroom werd gerealiseerd vanuit:

Start
ondersteuning
voor 7 nieuwe
cliënten

+ 368,36

Einde
ondersteuning
voor 4 cliënten

- 62,24






Noodsituatie: 6 (waarvan 3 van dag- naar
woonondersteuning en 3 nieuwe cliënten)
Overschakeling van dag- naar woonondersteuning
(vanuit toewijzing budget): 3
Nieuwe opnames: 4
Verhoging van de frequentie: 1

Uitstroom door:




Overlijden: 3
Stopzetting van de dienstverlening: 1
Verlaging van de frequentie: 1

Het puntensaldo waarmee 2018 werd afgesloten was aldus positief.
2.3.2 Intake en opname
Interne wachtlijst:
CLIËNTEN VAN MOZAÏEK
PRIORITEITEN GROEP
Cliënten van dagondersteuning die woonondersteuning met permanente begeleiding
vragen
Cliënten van dagondersteuning die woonondersteuning met niet - permanente
begeleiding vragen
Cliënten van dagondersteuning met RTH middelen die een PVB vragen
Cliënten van dagondersteuning die uitbreiding vragen voor dagondersteuning
Cliënten van dagondersteuning die individuele begeleiding vragen

1

2

3

13

2

36

6

1

7

2

1

1
1

4

1

5

2

EXTERNEN
MIDDELEN
Vragen woonondersteuning met permanente begeleiding
Vragen woonondersteuning met permanente begeleiding
Vragen woonondersteuning met niet - permanente begeleiding
Vragen woonondersteuning binnen kortverblijf
Vragen dagondersteuning
Vragen dagondersteuning binnen MoNah
Vragen dagondersteuning binnen begeleid werken

n-RTH
RTH
n-RTH
n-RTH
n-RTH

15
2
3
1
4

RTH

3

In 2018 zijn 28 kandidaat-cliënten op kennismakingsbezoek geweest: 20 met een vraag tot wonen
waarvan 2 voor kortverblijf, 8 met een vraag voor dagondersteuning waarvan 4 voor MoNah. Hiervan
werd 1 cliënt met een woonvraag als tussenoplossing opgenomen in de dagondersteuning. De 4
cliënten die op kennismakingsbezoek kwamen voor MoNah werden opgenomen.

4

Waarvan 1 aanvraag lopende voor budget vanuit ‘maatschappelijke noodzaak’
Waarvan 2 aanvragen lopende voor budget vanuit ‘noodsituatie’
6
Waarvan 1 aanvraag lopende voor budget vanuit ‘noodsituatie’
7
Is een vraag naar verhoging van frequentie binnen de huidige zorgvorm
5
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2.3

Bijzonderste feiten van 2018 binnen de dienstverlening
2.4.1 Woonondersteuning

2.4.1.1

Bijzonderste feiten binnen wonen met permanente begeleiding



De woning in de Meerhoutstraat wordt sinds begin 2018 begeleid door woning 3.
Een deel van de bewoners schuift door naar een andere woning van beschermd
wonen. De bewoners die blijven krijgen daardoor de nodige extra begeleiding.
Er werd een werkgroep agressie opgericht. Het is de bedoeling om nog
professioneler om te gaan bij agressie door cliënten en agressie door de cliënt te
voorkomen door proactief en gepast reageren van de begeleider. Deze werkgroep
BOMA – Bewust Omgaan Met Agressie – zet in op vorming en sensibilisering.



Met de nieuwbouw volop aan de gang, staat er voor de afdeling wonen een periode
voor de deur met vele veranderingen. Om deze veranderingen in goede banen te
leiden, maakte team wonen in 2018 hun ‘masterplan wonen’ op.
Thema’s van het masterplan:
•

inzetten op aangepaste infrastructuur;

•

onderzoeken wat mogelijk is in het streven naar kleinere woongroepen;

•

grotere teams samenstellen die meer woonentiteiten begeleiden;

•

profielen voor de nieuwe woongroepen opmaken.

Er werd een voorstel van woonprofielen opgemaakt. Deze woonprofielen dienden
als basis voor nieuwe woningsamenstellingen. Heel wat mogelijkheden werden
besproken met de teamverantwoordelijken.
Een volgende stap was het uittellen van de nodige begeleidingsuren per team en het
toetsen van de haalbaarheid van kleinere woongroepen. Hiervoor werd een tool
ontwikkeld om dit zo objectief mogelijk te kunnen doen.
Binnen dit masterplan wordt ook de taakomschrijving van de
teamverantwoordelijken gewijzigd. Door een grotere aanwezigheid van de
teamverantwoordelijke overdag verwachten we een betere communicatie en
opvolging van de afspraken met andere diensten. Het accent binnen hun taak komt
meer te liggen op het coachen van de teams. Er werd daarbij aandacht besteed aan
de verhouding op taakniveau tussen de teamverantwoordelijke en de coördinator.
De functieomschrijving werd opgemaakt in samenspraak met alle
wooncoördinatoren, de teamverantwoordelijken en de kwaliteitscoördinator.
In december werden drie informatiemomenten voor de medewerkers van het
wonen georganiseerd. Er werd vooral ingezet op het beluisteren van de emoties die
dit verandertraject meebreng en het verzekeren van een participatief proces.


De samenwerking met Solidariteit voor het Gezin werd positief geëvalueerd en
bestendigd.
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2.4

Bijzonderste feiten binnen wonen met niet-permanente begeleiding

Omdat de ondersteuningsnoden van de bewoners in de Meerhoutstraat ver uiteen lagen,
werd gekozen voor een verschuiving. Drie bewoners bleven, drie verhuisden er naar een
woning met niet-permanente ondersteuning. Daarmee kwam de woning in de
Meerhoutstraat onder permanente begeleiding door het team van woning 3.
Er waren ook 2 nieuwe opnames die een verhuis met zich meebrachten. Eén cliënt
verhuisde naar een meer gepaste woning waardoor zijn appartement vrij kwam voor een
nieuwe cliënt. Voor een tweede nieuwe cliënt vonden we een geschikte woning in de buurt.
Bij aanmeldingen merken we een verschuiving qua zorgvraag. Omdat dit een aangepaste
woonvorm zoals bijvoorbeeld studio-wonen vraagt, gaat heel wat tijd naar het zoeken van
gepaste accommodatie. In zelfstandig wonen schuilt het gevaar voor vereenzaming, samen
wonen vraagt vaak teveel van deze cliënten.
We zien meer en meer kandidaat- cliënten met een relatief hoge zelfstandigheid, maar ook
zeer specifieke noden. De vraag om personen op te nemen met een bijkomende
psychiatrische problematiek stijgt. We scholen ons daarom bij in het omgaan met en bieden
van goede zorg aan mensen met een bijkomende psychiatrische problematiek.
Het team koos er ook dit jaar voor om een langdurige stagebegeleiding te doen.

8

8

Aan de ontbijttafel in wonen met niet – permanente begeleiding
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2.4.1.2

2.4.2.1

Campus Wolfput

De werking van het variabel aanbod werd geëvalueerd en aangepast. Er is een
accentverschuiving naar bewegingsactiviteiten enerzijds en een crea-atelier anderzijds.
Binnen het variabel aanbod wordt ook gezocht naar inclusieve activiteiten. Zo is het
wandelen met asielhonden een nieuwe en fel gesmaakte activiteit.
De nieuwe zorgcoördinator en nieuwe coördinator kregen stilaan hun plek binnen een
gewijzigd team dagbesteding.
In mei 2018 gingen de bouwwerken van de nieuwe infrastructuur voor dagbesteding en GES
woning van start. Er ging veel tijd naar de voorbereiding van de inrichting van de ruimtes
voor specifieke doelgroepen. De eerste maanden werden volop besteed aan het verder
leegmaken van de oude gebouwen en de laatste verhuis. Men zocht naar een optimaal
gebruik van elke ruimte. Het klei-atelier werd tijdelijk stopgezet tot na de verbouwing.
2.4.2.2

Campus Leeuwerik
Ook de medewerkers van campus
Leeuwerik zetten in op een
inclusief aanbod. Ze namen deel
aan ‘Dag van de Buren’, Mozaïek is
deel
van
het
ReigersparkBuurtcomité, het zwerfvuilgroepje
heeft zijn duidelijke plaats in de
buurt, de buurt kreeg een
kerstkaart.. Er zijn nog andere
nieuwe en inclusieve activiteiten:
een groepje gaat wandelen met
asielhonden, een ander groepje
sluit
aan
bij
een
amateurtoneelgezelschap.
We stellen vast dat Begeleid
Werken niet altijd de meest
gepaste ondersteuning biedt aan
personen met een autisme
spectrum stoornis. We gingen voor
hen op zoek naar een meer
geschikte
vormen
van
dagondersteuning.
Momenteel
blijft dit beperkt tot een
geïntegreerde werking op de
campus, wat geen ideale situatie is
gezien de ruimte beperkt en niet
aangepast is.

9

9

Lisa op wandel met een asielhond
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2.4.2 Dagondersteuning

MoNah
MoNah is een nieuw initiatief en biedt dagondersteuning voor personen met een niet
aangeboren hersenaandoening. Deze werking is gestart met een vijftal cliënten. Zij vonden
geschikte ruimtes in Vincenthof, een woonzorgcentrum in Oostakker. Het team probeerde
zijn plek te vinden in deze omgeving met een andere doelgroep.
Aangezien het hier gaat over een nieuwe doelgroep werd ingezet op het leren kennen van
de specifieke problematiek en aanbodmogelijkheden. We scherpten de expertise van de
begeleiders aan door hen kennis te laten maken met andere NAH-initiatieven en hen veel
vorming aan te bieden.
Verder werd ReMoNah, de samenwerking met het centrum voor ambulante revalidatie te
Oostakker, verder op punt gezet.
We zetten volop in op bekendmaking om de instroom te vergroten. Er werd een folder
ontworpen waarin ReMonah voorgesteld wordt. Deze folder werd verdeeld bij artsen, in
ziekenhuizen en revalidatiecentra.
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2.4.2.3

Op 5 januari 2018 vond een aangekondigde thematische audit plaats op campus Wolfput inzake
omgaan met grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers.
Er werd 1 tekort vastgesteld: ‘Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers wordt niet
gemeld aan het centraal meldpunt.’
Er was 1 aandachtspunt: ‘Uit de praktijk blijkt dat elk incident in de follow up wordt genoteerd (zowel
incidenten met beperkte draagwijdte als incidenten met een significante draagwijdte die qua aanpak
meer diepgang en extra begeleiding vragen). De voorziening werkt aldus zeer laagdrempelig ten
aanzien van het capteren van grensoverschrijdend gedrag. Het verdient aanbeveling om deze
werkwijze nog beter te verankeren in de procedure. De wijze waarop incidenten met een beperkte
draagwijdte worden afgehandeld, kan aldus beter worden beschreven in de procedure.’
Er waren geen tekorten of aandachtspunten op volgende onderdelen van de audit:


de procedure voor preventie, detectie van en
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers;

reageren

op



het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen voor gebruikers
grensoverschrijdend gedrag stellen ten aanzien van andere gebruikers;

die



het beleid rond omgaan met seksualiteit;



de communicatie over het beleid op dit vlak;



de deskundigheid van de medewerkers op dit vlak.

gepast

De eindconclusie luidde als volgt: “Zowel rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag als rond
relaties en seksualiteit is een referentiekader uitgewerkt. Bij de opmaak van de referentiekaders liet de
voorziening zich inspireren (en begeleiden) door gespecialiseerde externe organisaties (Aditi/ICOBA).
De standpunten die in de referentiekaders worden ingenomen, zijn maatschappelijk verantwoord en
worden als leidraad gehanteerd doorheen het ondersteuningsproces van de gebruikers. Incidenten van
grensoverschrijdend gedrag worden geregistreerd en op een verantwoorde manier afgehandeld zoals
vastgelegd in de procedure.”

Op 19 september 2018 was er onaangekondigde audit op campus Leeuwerik. Hier komen thema aan
bod als infrastructuur, privacy, medicatiebeleid, informatieoverdracht, de individuele
dienstverleningsovereenkomsten, afzonderingsmaatregelen.
Hier lazen we in de eindconclusie: “Het dagondersteunings-centrum is goed gelegen en vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende activiteiten die aansluiten bij
hun interesses. De inhoudelijke werking is goed gedocumenteerd. Ondertekende individuele
dienstverleningsovereenkomsten en bijhorende handelingsplannen waren steekproefsgewijs telkens
aantoonbaar. Er wordt sterk aanbevolen om na te gaan of de digitale inhoudelijke gegevens van de
deelnemers (o.m. ondersteuningsplannen) wel voldoende beveiligd zijn.”
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2.4.3 Zorginspectie

De gebruikersraad vergaderde vier keer.
Vaste punten op de agenda waren:


de stand van zaken rond bouwen en verbouwen;



de laatste informatie over en opvolging van de impact van de invoering van het
persoonsvolgend budget;



informatie vanuit de Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in
voorzieningen voor personen met handicap (FOVIG);



informatie vanuit de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 2018.

Andere belangrijke agendapunten die in 2018 aan bod kwamen:


de procedure bij noodweer (voor cliënten van de dagondersteuning);



de herwerkte individuele dienstovereenkomsten en de overschakeling naar woonen leefkosten;



de opstart van MoNah;



de procedures en visieteksten over grensoverschrijdend gedrag, agressie en
seksualiteit;



de externe audit door zorginspectie.

De samenwerking met de gebruikersraad blijft constructief en in goede verstandhouding verlopen.

10

10

Met de enclavewerking (in groep onder begeleiding) aan het werk in Rawijs, een zelfpluktuin in Lochristi
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2.4.4 Gebruikersraad

Medewerkers
2.5.1 Project stress en bevlogenheid

11

12

De Overheid deed een oproep tot pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out op het
werk. Mozaïek diende een voorstel in rond stress en bevlogenheid op het werk. Wij formuleerden onze
doelstelling als volgt:
“Mozaïek heeft een sterke visie op wat in een organisatie belangrijk is. Deze visie, die wordt uitgedrukt
in een aantal kernwaarden, vormt de basis voor een waarderend en participatief medewerkersbeleid.
Door middel van dit project willen we als organisatie komen tot een beleidsplan op vlak van stress en
bevlogenheid. Doorheen het project willen we onderzoeken wat de sterktes van onze organisatie zijn
op vlak van medewerkersbeleid, wat de positieve effecten ervan zijn, en hoe we deze kunnen
behouden en eventueel versterken. Daarnaast willen we ook te weten komen wat mogelijke
verbeterpunten zijn en een draagvlak creëren voor de acties die kunnen genomen worden om een
antwoord te bieden op deze verbeter punten.
Eén van de belangrijke elementen hierbij is de visie actueel en levendig houden bij de medewerkers,
maar hen ook te betrekken bij het opstellen van een beleid en actieplan rond de thema’s bevlogenheid
en stresspreventie.
We willen stimuleren dat arbeid gezien wordt als een positieve factor die groei- en
ontwikkelingskansen inhoudt, en dat arbeid bijdraagt aan sociale contacten en zingeving.”
Ons project werd goedgekeurd, vanaf 2019 gaan we hiermee aan de slag.
2.5.2 Sociaal overleg
2.5.2.1

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad kwam 10 keer samen, in een constructieve sfeer. Volgende
onderwerpen kwamen aan bod:
Vaste agendapunten:


bespreking geconsolideerde jaarrekening;



sociale Maribel;



jaarverslag;
VIVO dossier;



enquête woon-werkverkeer.

Belangrijke andere agendapunten:


samenwerking met externen: opstart en evaluatie in functie van voortzetting van de
samenwerking met Solidariteit voor het Gezin en een externe poetsfirma;



ondersteuning van personen met NAH: opvolging van de nieuwe doelgroep en
deelwerking sinds 2017;



onbetaald verlof en de visie op het toekennen ervan in Mozaïek;



werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers;



besteding van het geld uit fondsenwerving;

11

Bevlogenheid kan je omschrijven als bezieling, engagement. Het gaat over: 1) de energie en veerkracht waarmee werknemers
hun werk doen, 2) de betrokkenheid, het enthousiasme en de voldoening ten aanzien van het werk en de organisatie en 3)
de focus en gedrevenheid waarmee werknemers opgaan in hun werk.

12

Burn-out wordt meestal omschreven als een syndroom dat wordt gekenmerkt door mentale, fysieke en emotionele uitputting en
een gevoel van onbekwaamheid. De definitie van burn-out is echter 30 jaar oud en niet erkend als medische pathologie.
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2.5

tewerkstelling van dagbegeleiders tijdens de sluiting;



afspraken rond het opnemen van verlof;



voorstelling van het project ‘stress en bevlogenheid’;



verloop van klachten van medewerkers: welke weg legt dit af en wanneer komt iets
op de agenda van de ondernemingsraad?

Veiligheid en preventie
Het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) kwam in 2018 10 keer
samen. Het overleg ging onder andere over:


Overzicht van de arbeidsongevallen;



Thema’s over de veiligheid en inrichting van het terrein: veilige op- en afstapplaatsen
voor de bussen, rookplekken, fietsenstalling, wandelwegen, plaatsen van afzuiging,
airco, gebruik van de lift;



Thema’s over brandveiligheid en brandpreventie, vorming, evacuatieplannen,
overleg met de brandweer;



Preventiethema’s binnen medewerkersbeleid: beleid rond 45+, voorkomen van
burn-out, omgaan met grensoverschrijdend gedrag door cliënten;



Afvalbeleid, ongediertebestrijding;



Opvolging van de rondgang door de externe preventiedienst en van het
jaaractieplan.

2.5.3 Vorming
Er werden 12 interne vormingen georganiseerd in 2018, met in totaal 411 deelnemers:
In de vormingsweek waren dit de keuzeworkshops:


Inleefsessie autisme;



Staande blijven in de wirwar aan betrokkenheden;



Blijf in balans;



Borderline persoonlijkheidsstoornis;



Rugsparende hef- en tiltechnieken;



Feedback geven zonder de ander te kwetsen.

Elke werknemer volgde verplicht, bovenop de workshop naar keuze:


Visie op seksualiteit (door Aditi);



Reanimatietechnieken.

Ook deze vormingen werden intern georganiseerd:


Voor nieuwe medewerkers: ‘Emotionele ontwikkeling’;



Voor medewerkers van de poetsploeg: ‘Zorghygiëne in de schoonmaak’.



Voor begeleiders: ‘Omgaan met dreigend en destructief gedrag’;



Voor een aantal medewerkers van verschillende werkplekken: ‘Kleine blusmiddelen’.

In 2018 werden door medewerkers 27 externe vormingen gevolgd over uiteenlopende thema’s.
In totaal (intern en extern) werden 1582 uren vorming gevolgd in 2018.
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2.5.2.2



Organisatie
2.6.1 Administratie
Nieuwe en complexere taken komen op de administratieve dienst af: meer cliënten, complexere
verrekeningen per cliënt (gedeeld inzetten van vouchers, cash-voucher splitsingen, woon- en
leefkosten, kostprijsprognoses…), meer contracten voor medewerkers (wegens flexibel inspelen op
noden in de werking en onzekere middelen) en een steeds complexer wordende arbeidswetgeving. Aan
het onthaal wordt het almaar drukker en er gebeurt veel meer dan ‘onthalen’ van bezoekers en het
aannemen van telefoons. Het onthaal springt immers flexibel in bij evenementen zoals bijvoorbeeld de
wijnactie of de vormingsweek. De onthaalmedewerkers maken en verdelen hiervoor informatie of
promotiemateriaal en zij ondersteunen andere diensten bij administratieve taken zoals het bijhouden
van het vormingsbestand en het opvolgen van ontleningen uit de bib… Daarom werd vanaf juni met
een duo-werking gestart bij onthaal, personeels- en cliëntenadministratie. Iedere medewerker heeft
zijn specifieke taken maar is eveneens back-up voor zijn duo-collega. Er werden zowel op de
personeelsadministratie als op de cliëntenadministratie een nieuwe medewerker ingewerkt.
2.6.2 Logistieke diensten
Technische dienst:


De ruimtes van het directieblok, alle zolders en verschillende andere ruimtes op het
dagcentrum werden leeggemaakt te voorbereiding van de renovatie, bouwwerken
en bijhorende verhuis.



De technische dienst voerde zelf ook heel wat renovaties en aanpassingen uit: er
werden 2 extra ruimtes gecreëerd in het cafetaria, de keuken van woning 6 werd
vernieuwd, in verschillende woningen op het woonerf werden badkamers en
toiletten gesaneerd, in de medische dienst werd een afgesloten en beveiligde
medicatieruimte gemaakt.



De hoogspanningscabine werd gesaneerd.



Er werd een groot deel van de IT taken overgenomen, voornamelijk hardware.



De afbraakwerken, de opstart van de verbouwingen, de nieuwbouw op campus
Wolfput en in de Proesmanstraat werden opgestart en opgevolgd.



De technische dienst volgde een opleiding BA4-BA5.



Een voedingsdeskundige werd ingeschakeld om waar nodig de menu’s bij te sturen.



De vegetarische maaltijd werd ingevoerd, 2x per maand.



Er werd ingezet op overleg met de teamverantwoordelijken over de avondmaaltijd,
de maaltijden in het weekend en tijdens de sluitingsperiodes. De keuken heeft
immers niet altijd zicht op de noden van de bewoners en de organisatie in de
woning.

Keuken:

2.6.3 Veiligheid en preventie


In Campus Leeuwerik werd de stofafzuiging aangepast na een stofmeting in het
papieratelier en er werd akoestische isolatie geplaatst in het hele gebouw. Er werden
deurmagneten geplaatste en een extra nooduitgang voorzien.



Brandpreventie: de basisopleiding ‘Brandbestrijdingsdienst’ werd door 20
werknemers gevolgd. Er werd verder ingezet op het uittekenen van
evacuatieplannen en evacuatieoefeningen, in overleg met de brandweer.



Er vond overleg plaats met de preventiedienst van de politie ifv veiligheid op het
domein van campus Wolfput, ondermeer ter ondersteuning van het nachtteam.



De wettelijk bepaalde keuringen gebeuren nu ook via een groepsaankoop.
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2.6

Een deel van de IT opdrachten werd overgeheveld naar de technische dienst: het ICT pakket hardware,
telefonie en alles betreffende oproepsystemen.
2.6.5 Algemene verordening gegevensbescherming
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sedert mei 2018 van toepassing is legt het
accent op transparantie en controle over persoonsgegevens (iedere informatie betreffende een
persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden).
Er werd een verantwoordelijke aangeduid die informatie vergaarde, vorming volgde en alle
medewerkers informeerde over de nieuwe regelgeving.
2.6.6 Fondsenwerving
We organiseerden met succes een tweede eetfestijn. Door een grotere locatie en een geslaagde eerste
editie waren er méér eters (650 in 2018 tegenover 450 in 2017). Er werd meer winst gegenereerd
vanuit eten en drinken, en veel minder winst vanuit tombola omdat er werd gekozen om geen
voorverkoop te organiseren. Hierdoor en door de keuze om niet in te zetten op sponsoring, lag de
winst minder hoog.
De quiz, de wijnactie en de Kersthappening (een jaarlijkse actie door externen) brachten meer op. De
acties van Music for Life brachten dan weer minder dan het jaar voordien. Deze waren: Pom-poen
(soepactie), Azalea’s for Life, Soep for Life, Fooien for Life, Hijfte kerst 2018, Overuren for Life, Trui en Tshirt verkoop.
Ook de giften doorheen het jaar lagen iets lager. Er werd 1 dossier ingediend bij United Fund, dit werd
voor 8000 euro goedgekeurd. De gelden hiervan ontvangen we in 2019, bestemd voor
snoezelmateriaal.
Ondanks de daling blijft de winst toch substantieel. Fondsenwerving is een thema dat voortdurende
aandacht vraagt, zeker nu meer organisaties inzetten op fondsenwerving. De cijfers:
€ 70.000,00
€ 65.000,00
€ 60.000,00
€ 55.000,00
€ 50.000,00
€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€2014

2015

EVENEMENTEN



2016
GIFTEN

2017
DOSSIERS

2018
TOTAAL

Evenementen:


activiteiten waar Mozaïek initiatiefnemer is en in mindere of meerdere mate aan
meewerkt (het eetfestijn, de wijnactie, de mozaïekquiz);



activiteiten georganiseerd door externen (de Kerstdrink te Zaffelare, de activiteiten
die derden organiseren in het kader van Music for Life …)



Giften: gelden geschonken door externen, organisaties of individuele personen.



Dossiers: Mozaïek dient n.a.v. een (project)oproep van een stichting, een bedrijf of een
serviceclub een dossier in.
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2.6.4 ICT

3. P ERSPECTIEVEN 2019
3.1

Overheid

Dit jaar wordt ook de invoering van effectieve woon- en leefkosten voorbereid. Nomaliter moet deze vóór
2020 ingevoerd worden. We zijn benieuwd naar de verdere implementatie van de correctiefase 2. Wij hopen
dat dit niet leidt tot grotere onzekerheid inzake onze financiering, de in- en uitstroom van cliënten en hun
PVB’s buiten beschouwing gelaten.
Wij zullen onze erkenning als VZA voor geïnterneerden kunnen implementeren door de realisatie van een
aangepast gebouw op Campus Wolfput.
In samenwerking met onze Ondernemingsraad zullen wij het ‘beleidsplan’ ter bewaring van de zorgkwaliteit
ontwikkelen.
Wij houden vinger aan de pols inzake onze positie in de ELZ en zijn bereid ons in te zetten voor een betere
kennis van en samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn.

3.2

Infrastructuur
Zeer waarschijnlijk nemen wij medio 2019 de gerenoveerde en de nieuwe gebouwen op Campus Wolfput in
gebruik. Hierbij investeren we tevens in een performant veiligheidssysteem (camerabewaking (intern en
extern), oproepsysteem bij alarm). We bereiden ons voor op een complexe verhuisoperatie. In het najaar zal
de groepswoning in de Proesmanstraat klaar zijn voor bewoning. We bereiden bekendmaking naar
toekomstige bewoners en een interne verschuiving voor.
Nu de infrastructuurforfait een feit is en duidelijkheid biedt inzake financiering van infrastructuur
onderzoeken we de mogelijkheden om de vijf woningen op Campus Wolfput te renoveren of
(vervangings)nieuwbouw te realiseren.

3.3

Regionale samenwerking
Mozaïek werkt verder samen met Obra/Baken, Den Dries, Gandae, Omega en Zonnehoeve. Concreet zal
vooral gefocust worden op de oprichting van het ‘werkburo’, het bundelen van onze krachten en middelen
inzake begeleid werken. Ook voor de positionering in en bekendheid van VZA in het regionaal zorg- en
welzijnsnetwerk (cf. ELZ) zal dit samenwerkingsverband nuttig zijn. Tevens blijft ons overleg met collega-VZA
binnen het Coördinatiecomité Oost-Vlaanderen een belangrijke factor inzake regionale afstemming en
krachtenbundeling, evenals onze inhoudelijke en praktische samenwerking met De Steiger en andere
relevante diensten in de regio.
Wat de ondersteuning voor personen met een NAH betreft werken we verder samen met het CAR Oostakker
en met WZC Vincenthof. Wat deze laatste partner betreft onderzoeken we ook het verwerven van
woongelegenheid in de buurt.

3.4

Cliënten
De problematiek waarmee nieuwe cliënten zich aandienen wordt complexer. Dit vraagt een aangepaste
infrastructuur, begeleiders die specialiseren en voldoende omkadering.
Het belang van de functie van intakeverantwoordelijke neemt toe.
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In 2019 zal de regelgeving over de PVF verder worden uitgerold en allicht hier en daar aangepast worden aan
de budgettaire mogelijkheden die het VAPH krijgt en aan de ervaringen in de praktijk. Wij hopen op een
aanzienlijke stijging van de RTH-middelen gezien de tekorten die we ervoeren in de dagondersteuning van
personen met NAH enerzijds en personen met ASS anderzijds. We rekenen tevens op een grotere
voorspelbaarheid van onze personele en werkingsmiddelen.

3.5

Perspectieven binnen de dienstverlening
3.5.1 Woonondersteuning

Er werd in het masterplan wonen een uitgebreide planning opgemaakt met alle taken die in 2019
moeten uitgevoerd worden in het kader van de verhuis naar aanleiding van de nieuwe infrastructuur.
Deze verhuis brengt verschuivingen van veel bewoners en nieuwe teamsamenstellingen met zich mee.
De nieuwe woningen hebben een schaalvergroting tot gevolg.


Er zullen toekomstgesprekken plaatsvinden met alle medewerkers. Op basis hiervan
worden de nieuwe teams samengesteld en de teamverantwoordelijken verdeeld.



De verschuivingen van bewoners zullen veel vragen op vlak van overleg met de
betrokken bewoners en hun familie. Een verhuis brengt emoties en onzekerheden
mee voor hen. Zorgcoördinatoren en begeleiders gaan dit proces met zorg aan.



Naast de reorganisatie van de teams, zal ook de werking van de medische dienst en
het nachtteam geëvalueerd worden in het kader van de schaalvergroting en indien
nodig bijgestuurd.



Er wordt een extra coördinator aangeworven.

Woonondersteuning met niet-permanente woonondersteuning
Complexe zorgvragen dagen ons uit om verder in te zetten op vorming van begeleiders en het vinden
van aangepaste accommodatie.
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Woonondersteuning met permanente woonondersteuning

3.5.2 Dagondersteuning

De nieuwe infrastructuur voor groep 2 en groep 4/5 wordt in gebruik genomen. Een periode van
herverdeling van de beschikbare ruimtes in het bestaande dagcentrum en verhuis breekt opnieuw aan.
Gezien de uitbreiding in het wonen moeten er ook in de dagondersteuning nieuwe werkplekken
gecreëerd worden.
Voor begeleid werken krijgt de samenwerking met andere organisaties uit de regio vorm met het
Werkburo.
Voor de cliënten met een autisme spectrum stoornis die hun gading niet vinden binnen Begeleid
Werken wordt verder gezocht naar een (collectief) alternatief.
In MoNah zetten we verder in op de instroom van cliënten. De medewerkers verdiepen zich verder in
de problematiek van de doelgroep en een gepast aanbod. Dit moet leiden tot een inhoudelijk sterkere
werking en een duidelijker profilering van het aanbod. De zoektocht naar een inclusieve werking is hier
zeker ook een aspect van.
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Er dient zich een opportuniteit aan in Lochristi in de vorm van een particuliere samenwerking. Dit
groenproject start begin 2019. Gaandeweg bekijken we de mogelijkheden en geven we de
samenwerking vorm.

3.6

Medewerkers
3.6.1 Project stress en bevlogenheid

Het project ‘stress en bevlogenheid’ mondt uit in acties die verankerd worden in een procedure. Het
hele project wordt uitgewerkt in samenwerking met Liantis, onze externe preventiedienst.
3.6.2 Beleidsplan medewerkers
Tegen eind 2019 werken we in overleg met de sociale overlegorganen en de gebruikers een beleidsplan
uit dat een kwaliteitsvolle inzet van het personeel garandeert. Hierin leggen we vast hoe we
continuïteit, competente medewerkers, een gepast zorgaanbod, een aangepaste infrastructuur en een
financieel gezonde organisatie garanderen, daarbij inspelend op een veranderend zorglandschap.
3.6.3 Sociaal overleg
Gezien de sociale verkiezingen in 2020, begint eind 2019 de voorbereiding hiervan.

13

13

Infomoment wonen op 18 december 2018
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Met het bevlogenheids- en stressbeheersingsbeleid willen we werk maken van een werkbare balans
tussen werk en privéleven en het aanpakken van (welzijns-)klachten in een vroeg stadium. Dit doen we
door maatregelen te combineren die inwerken op de factoren die bepalen hoe medewerkers met
uitdagingen of stress omgaan. Een duurzaam medewerkersbeleid, waar het bevlogenheids- en
stressbeheersingsbeleid een onderdeel van is, is een gedeelde inspanning waarbij de organisatie de
voorwaarden creëert waarbinnen de medewerkers meer inzetbaar zijn en eigenaarschap kunnen
opnemen voor het eigen welbevinden. Dit leidt tot een win-win voor beide: medewerkers die zich goed
voelen op werk presteren ook beter. In het beleid zijn diverse actoren betrokken. De direct
leidinggevende speelt daarin een sleutelrol omdat hij het dichtst bij de medewerker staat en dus
directe en gerichte invloed kan uitoefenen op de motivatie van de medewerker. Het is belangrijk de
leidinggevende zelf goed te ondersteunen door hem de juiste middelen aan te reiken en hem een
duidelijk mandaat te geven zodat hij zijn verantwoordelijkheid ten volle kan opnemen.

3.7

Organisatie
3.7.1 Beleidsplan Mozaïek
In 2019 wordt het nieuwe beleidsplan voor 2020 – 2024 opgemaakt. Dit gebeurt op basis van de
evaluatie van het vorige beleidsplan. We laten ons opnieuw inspireren door het EFQM model (EFQM
staat voor ‘European Foundation for Quality Management’).



In 2019 start de koppeling van ‘Orbis personeel’ met ‘Orbis uurroosters’.



Er is de conversie van ‘Orbis bewoners’ naar ‘Mijn Orbis cliënten’.



Het onthaal verhuist van locatie, waardoor alle administratieve diensten vanuit dezelfde locatie
makkelijker op elkaar kunnen afstemmen.

3.7.3 Logistieke diensten
Technische dienst


De renovatie wordt afgewerkt, waaronder de platte daken op campus Wolfput, en de vloer en de
ramen in de sporthal.



Er is de oplevering van de verbouwingen, de nieuwbouw op campus Wolfput en de 3 woningen in
de Proesmanstraat.



2019 wordt het jaar van ‘de grote trek’: alle diensten en groepen die een voorlopig onderkomen
hadden tijdens de verbouwingswerken, verhuizen naar hun definitieve stek. Er verhuizen
meerdere bewoners naar een andere woning.

Keuken


Om het subjectieve gevoel van ontevredenheid bij heel wat medewerkers over de maaltijden te
objectiveren, werd eind december een enquête gehouden. De resultaten hiervan zullen begin
2019 verwerkt worden waarop passende acties volgen.

3.7.4 Veiligheid en preventie


Resterende asbestdaken worden verwijderd.



De basisopleiding ‘brandbestrijdingsdienst’ zal opnieuw voor 20 werknemers georganiseerd
worden, zodat er op termijn voldoende medewerkers opgeleid zijn om gepast op te treden bij
brand.



De evacuatieplannen worden definitief doorgegeven en evacuatieoefeningen worden uitgevoerd
in overleg met de brandweer. Het interventiedossier wordt digitaal opgemaakt bij Brandweer
Zone Centrum.

3.7.5 ICT
De server wordt vervangen en er zal waar mogelijk overgestapt worden naar het werken ‘in the cloud’.
3.7.6 Algemene verordening gegevensbescherming
Het dataregister wordt verder afgewerkt en de documenten voor gebruikers en medewerkers worden
waar nodig aangepast.
De briefwisseling met de cliënten wordt gedigitaliseerd in overeenstemming met de privacy wetgeving.
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3.7.2 Administratie

