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1. I NLEIDING
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INLEIDING

Dit jaar werd de impact van de persoonsvolgende financiering (PVF) op de verwachtingen van nieuwe cliënten
inzake ondersteuning duidelijker voelbaar. Was PVF voor vele cliënten die vroeger al een beroep deden op
Mozaïek vooral een vormelijke verandering, dan verwachten nieuwe geïnteresseerden nu niet alleen een
duidelijk beeld van ons aanbod en kwaliteit, maar ook een antwoord in hoeverre dit in balans is met de grootte
van hun budget. Hierdoor komt een spanningsveld naar voor tussen hun eisen en vragen inzake ondersteuning
en de mate waarin een collectieve setting hieraan tegemoet kan komen. Het feit dat niet alleen een individuele
maar vooral een solidaire inzet van persoonsvolgende budgetten (PVB) belangrijk is voor een kwalitatieve,
professionele ondersteuning, vormde voor sommige zorgvragers een heikel punt en voor de
intakeverantwoordelijken een nieuwe uitdaging.
Een ander gevolg van PVF is dat potentiële cliënten meer oog krijgen voor de ‘zorgmarkt’: vergelijken van
inhoudelijk aanbod, service, prijzen… werd een evidentie. Hierdoor werd voor Mozaïek een goede
verstandhouding en samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio nog belangrijker. Het werd een must
om van ‘concurrenten’ te evolueren naar ‘concullega’s’. Daarbij werd het (ontwikkelen) van
samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Dit stelde andere eisen inzake openheid en solidariteit aan de
samenwerkingen zoals het Coördinatiecomité Oost-Vlaanderen van het Vlaams Welzijnsverbond en het
Regionaal Samenwerkingsverband. Zo werd wat dit laatste betreft het ‘Werkburo Oost-Vlaanderen’ opgericht,
een bundeling van krachten inzake begeleid werken door een tiental zorgaanbieders in onze regio.
PVF laat ook het belang van een kwaliteitsvolle en aan deze tijd aangepaste gebouwen zien. Een aantrekkelijke
‘infrastructurele verpakking’ van zorg werd nog belangrijker. Hierop kon Mozaïek een antwoord geven door een
ingrijpend renovatie- en nieuwbouwproject op Campus Wolfput en het bouwen van een groepswoning in een
naburige wijk.
Kunnen we de maatschappelijke gevolgen van PVF en de impact daarvan op onze werking voorwaardelijk
voorzichtig als positief bestempelen, dan kunnen we dit niet wat de praktische uitrol van PVF door de overheid
betreft. Zo waren er tal van wijzigingsbesluiten nodig om de oorspronkelijke bij te sturen (de zgn.
‘mozaïek’besluiten), werden de budgetten van de bestaande cliënten tot tweemaal toe herrekend op een voor
de burger ondoorzichtige wijze, werd de toeleidingsprocedure via bijstandsorganisaties, diensten
ondersteuningsplan, een provinciale evaluatiecommissie, een regionale prioriteringscommissie en het VAPH, als
tijdrovend en nodeloos ingewikkeld ervaren en, vooral, bleven de middelen om voor iedere zorgvrager te
voorzien in een passend budget erg ontoereikend. Zo ontstond de indruk dat deze premature implementatie het
gevolg was van (politieke) overheidsdruk en niet van een zorgvuldige uitwerking en planning.

2. W OONONDERSTEUNING
2.1

Wonen met permanente ondersteuning

De woningen hebben 89 beschikbare plaatsen voor personen met een matig, ernstig of
diep verstandelijke/meervoudige beperking. De woningen hebben elk hun specifieke werking.
Er is 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 3 coördinatoren. De zorgcoördinatoren (1,9 VTE 1) begeleiden en coachen de zorg voor de bewoners en hun netwerk. De
coördinatoren (2,5 VTE) ondersteunen de individuele medewerkers, organiseren de dagelijkse werking
van het team.
Overzicht van de woningen: 64 woonbegeleiders (53,95 VTE), 81 cliënten (+8 open plaatsen).

Woning 1

Woning 2 en
woning Meerhoutstr.



Cliënten: 7





Begeleiders: 7 mw. (4,85 VTE) 

Woning 4

Woning 3

Cliënten: 15



Cliënten: 8

Begeleiders: 9 mw. (6,7 VTE)



Begeleiders: 7 mw. (4,25 VTE)

Woning 5

Woning 6



Cliënten: 10



Cliënten: 8



Cliënten: 6



Begeleiders: 7 mw. (5,4 VTE)



Begeleiders: 9 mw. (5,9 VTE)



Begeleiders: 10 mw. (7,85VTE)

1

VTE: het aantal voltijds equivalenten

jaarverslag 2019 – pag. 6 / 42
Vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

WOONONDERSTEUNING

2.1.1 Beschrijving

Woningen Geersstraat 91 en 95, Ronsestraat 17
Cliënten: 15



Begeleiders: 8 mw. (5,6 VTE)

WOONONDERSTEUNING



Woningen Proesmansstraat 1, 3 en 5


Cliënten: 12



Begeleiders: 7 mw. (5,4 VTE)

Deze woonondersteuning omvat ook:
Nachtteam

Huismoederteam

Medische dienst

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

9 mw.

De huismoeder of -vader is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de woning. Zij springen bij voor alle praktische
taken ter ondersteuning van de begeleiders.

10 mw.

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

3 mw.

(5,2 VTE)

(7,7 VTE)

(2 VTE)

Zij staan in voor alles wat medicatie betreft.
De medische dienst wordt tevens ondersteund door de
externe artsen (huisartsen en specialisten) bij specifieke
medische problemen. Bij palliatieve zorg wordt ook de hulp
ingeroepen van een palliatief team.
Dienst kine

De dienst kinesitherapie biedt kine aan: het merendeel van de
behandelingen gebeurt door twee externe kinesisten die naar
Mozaïek komen. De kinesiste van Mozaïek coördineert en
plant de behandelingen. Ze volgt de bewoners op motorisch
vlak op en geeft ondersteuning aan de woningen op vlak van
mobiliteit en ergonomie. Ze staat in voor de opvolging van
orthopedisch materiaal van de bewoners.

1 mw.
(0,8 VTE)
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2.1.2 Werking 2019
Cliënten

Uitstroom: 4 cliënten (door overlijden).
Er werden 9 personen tijdelijk opgevangen voor in totaal 139 nachten, in 6 verschillende woningen.
2019 stond in het teken van de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur: de nieuwe woning op de
campus voor personen met gedrag- en emotionele stoornissen (verder woning 6 genoemd) en het
nieuwbouwproject in de Proesmansstraat. Het leidde tot verhuizingen van de huidige bewoners, en we
konden nieuwe cliënten een thuis bieden. Er werd met zorg gekeken naar een optimale combinatie van
bewoners. Hierbij werd in overleg gegaan met het netwerk van cliënten en betrokken begeleiders.
Om de bewoners voor te bereiden op en te ondersteunen bij al deze veranderingen, werden
individuele ‘verhuismappen’ gemaakt.
Er werden 3 gemeenschappelijke reizen georganiseerd.
Er werd een 2-wekelijkse weekendbar opgestart om bezoekers een alternatief te bieden voor het
bezoek in de woning. De weekendbar wordt mee gedragen door vrijwilligers.
Medewerkers
Ook met de medewerkers werd een verandertraject afgelegd. Als start hiervan werden 3 informatie- en
participatiemomenten georganiseerd. Hier werden de wijzigingen, proces en timing toegelicht en werd
er geluisterd naar de reacties. In een volgende fase werd een individueel gesprek gepland met elke
medewerker. Er werden nieuwe teamsamenstellingen gemaakt waarbij zoveel als mogelijk rekening
werd gehouden met wensen van medewerkers. De teams werden vervolledigd met nieuw
aangeworven medewerkers. Hierbij werd de nodige aandacht besteed aan het afscheid nemen van de
‘oude’ teams, en aan de vorming van de nieuwe teams.
Organisatie
Door de stijging van het aantal bewoners werd ook de medische dienst uitgebreid en de organisatie
bijgestuurd.
De werking van het nachtteam wijzigde door het stijgend aantal bewoners en de toegenomen
complexiteit van de zorg. Eén wakende en één slapende nachtbegeleider volstond niet meer om de
nacht veilig te laten verlopen. Er zijn nu twee actieve nachtbegeleiders aanwezig op campus Wolfput
en een slapende nachtbegeleider in de Proesmansstraat. Er werd ook geïnvesteerd in extra
camerabewaking en een meer uitgebreid oproepsysteem.
De samenwerking met Solidariteit voor het Gezin werd uitgebreid naar dagelijkse ochtenddiensten in 2
woningen.
Infrastructuur
Naast de ingebruikname van de nieuwbouw, werden tijdens de verhuisperiode 27 slaapkamers
gerenoveerd.
Elke slaapkamer werd standaard voorzien van kast en bed. Dit maakt verhuizingen van bewoners in de
toekomst eenvoudiger en het garandeert dat bedden ergonomisch zijn. De cliënt kan wel de kamer
naar believen inrichten.
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WOONONDERSTEUNING

Instroom: 15 personen. Eind december waren er nog 8 open plaatsen.

2.1.3 Perspectieven 2020
Cliënten

Er zijn 2 logeerkamers. De procedure voor aanmelding en opvolging van logeren wordt geüpdatet om
de interne en externe vragen voor tijdelijk verblijf optimaal te matchen met de opvangmogelijkheden.
Het aanbod van vrijetijdsbesteding wordt verder uitgewerkt. We denken hierbij aan een betere
benutting van beschikbaar materiaal (beleeftafel, aangepaste fietsen, luchtkussen) en van lokalen
(sportzaal, snoezellokaal).
De weekendbar wordt breder bekend gemaakt en verder uitgewerkt. Zo krijgen cliënten er een
weekendactiviteit bij en worden bezoekers op een andere manier welkom geheten.
Medewerkers
De nieuw samengestelde teams ontplooien zich ten volle in hun nieuwe opdracht.
De taak ‘individuele begeleider’ wordt helder uitgewerkt: de individuele begeleider is een
vertrouwenspersoon die specifieke taken opneemt voor één of meerdere cliënten van de woning. De
invulling van deze verantwoordelijkheid verschilt momenteel in de verschillende woningen en soms
zelfs van begeleider tot begeleider.
De functieomschrijving van teamverantwoordelijke wordt aangepast aan de geëvolueerde vereisten.
De doelgroep van Mozaïek verschuift: er worden meer bewoners opgenomen met gedragsproblemen.
Daarom wordt het agressiebeleid verder uitgewerkt (zie ook 6.2. Vorming en bij Preventie 6.4.2.
Agressiebeheersing).
Het permanentiesysteem waarbij er altijd een leidinggevende bereikbaar is wordt belangrijker gezien
de toename van het aantal cliënten en de complexiteit van de zorgvragen. Er komt een verbeterde
informatiedoorstroom vanuit de woningen zodat wie van permanentie is, beter geïnformeerd is om
ondersteuning te bieden ‘s avonds en in het weekend.
We stimuleren respectvolle samenwerking tussen woonbegeleiders, nachtbegeleiders en de logistieke
medewerkers, specifiek rond het achterlaten van een nette werkplek voor de volgende collega.
Ook de samenwerking tussen de medische dienst en de woningen kan geoptimaliseerd worden door
een verhoogde aanwezigheid van de verpleegkundigen op het overleg van de woonteams. Meer
vorming voor begeleiders voorzien over medische handelingen zoals bv. medicatietoediening en
verzorging is een absolute noodzaak.
Organisatie
We onderzoeken hoe het wagenpark beter kan ingezet worden, vooral voor de woningen die verderaf
gelegen zijn van de campus.
Infrastructuur
Er gebeuren verder onderhoudswerken en herstellingen in de oudere woningen, dit in overbrugging
naar een totaalrenovatie of nieuwbouw.
Het vernieuwen van bedden en kasten gaat verder.
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WOONONDERSTEUNING

We bieden aan nog 8 bewoners een nieuwe thuis. Hiervoor zijn er 5 kandidaten.

2.2

Wonen met niet-permanente ondersteuning
2.2.1 Beschrijving

Hierbij staat zelfontplooiing van de cliënt centraal. We bieden gepaste zorg, met het oog op
ontwikkeling en het bevorderen van zelfstandigheid. De cliënten wonen genormaliseerd in de ruime
buurt van Mozaïek. Met en in die buurt ontstaan er contacten en relaties, waarbij betekenisvolle rollen
opgenomen worden. Dit kan wederkerig zijn: cliënten kunnen zowel hulp vragen als hulp bieden.
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 7 begeleiders (4,8 VTE) wordt gecoacht door een deeltijdse coördinator (0,4 VTE) en een
deeltijdse zorgcoördinator (0,7 VTE).
Er zijn 15 locaties, gelegen in Oostakker, St. Amandsberg en Gent:

10 bewoners wonen zelfstandig

1 woning waar 2 cliënten samenwonen

3 woningen waar 4 cliënten samenwonen

1 woning waar 5 cliënten samenwonen
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WOONONDERSTEUNING

Een 9-koppig team begeleidt 29 cliënten met niet-permanente woonondersteuning
(verder beschermd wonen genoemd).

2.2.2 Werking 2019
Cliënten

Uitstroom: 1 cliënt. Deze cliënt ging terug thuis wonen, Mozaïek biedt verder dagondersteuning aan.
Er werden 2 personen tijdelijk opgevangen voor in totaal 13 nachten.
Er waren opvallende wijzigingen in de zorgvraag.


We werden geconfronteerd met twee ernstig zieke cliënten die onvoldoende
ondersteuning konden krijgen en tijdelijk naar residentiële zorg overschakelden.



Er waren 2 bewoners met een gerechtelijk dossier wat impact heeft op de
begeleiding.



Bij de oudere bewoners zien we een toenemende medische zorg.

Een goede samenwerking met externe diensten, sectoraal en intersectoraal is essentieel om de vele
zorgvragen en crisissituaties te kunnen opvangen. Ook de samenwerking met interne en/ of externe
residentiële zorg zoals (psychiatrische) ziekenhuizen is noodzakelijk.
Medewerkers
Er waren veel wissels in het team. De coördinator was langdurig ziek, de zorgcoördinator nam de taken
over. In het begeleidingsteam waren er eveneens langdurig afwezigen door ziekte en zwangerschap. Er
was een ontslag. Er startten dus ook nieuwe begeleiders.
Organisatie
De zoektocht naar huisvesting is een blijvend pijnpunt. Een aangepaste woning voor onze cliënten
vinden is niet vanzelfsprekend, zeker niet wanneer er bijkomende eisen zijn voor mensen met een
fysieke beperking. Toch zijn we er in geslaagd om 2 gepaste woningen te vinden.
De grondige renovaties in 3 woningen van de Volkshaard hadden een langdurige impact aangezien er
zowel binnen als buiten aan de woningen werd gewerkt.
Naast de beslommeringen rond infrastructuur werd ingezet op een correcte administratie:
boekhouding van de woningen, registratie van de aanwezigheden, …
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WOONONDERSTEUNING

Instroom: 4 nieuwe cliënten

2.2.3 Perspectieven 2020
Cliënten

Voor kandidaat-bewoners worden geschikte informatiemiddelen ontwikkeld waardoor gesprekken
kunnen gevoerd worden met kandidaat-bewoners op hun maat. Dit communicatiemateriaal moet
aangepast zijn aan de doelgroep en een visuele voorstelling geven van de woonvorm.
Medewerkers
Er komen steeds meer woonvragen van cliënten met een NAH. Medewerkers worden inhoudelijk
voorbereid op deze nieuwe doelgroep.
Organisatie
De burelen verhuizen naar een huis in de buurt van Mozaïek. De begeleiders zullen daarmee minder
centraal, dus minder zichtbaar zijn. Dit zal de zelfstandigheid van de bewoners verhogen: nu is het
team te bereikbaar waardoor ongewild afhankelijkheid gestimuleerd wordt.
Het vraagstuk mobiliteit is precair, gezien de cliënten ouder en dus minder mobiel worden, maar ook
omdat er meer cliënten zijn met een fysieke beperking. Het zich zelfstandig kunnen verplaatsen neemt
af en de vraag naar verplaatsingen neemt toe, zo zijn er bv. meer medische consultaties.
We blijven ook actief op zoek naar opportuniteiten qua huisvesting.
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WOONONDERSTEUNING

Door de toegenomen complexiteit van de zorgvragen op medisch en agogisch vlak, is samenwerking
met residentiële zorg binnen en buiten Mozaïek meer dan ooit van belang. Dit is zo voor tijdelijke
noodsituaties maar ook voor situaties die een blijvende oplossing vragen.

De collectieve dagondersteuning biedt een uitgebreid aanbod aan cliënten die thuis wonen en
aan bewoners van Mozaïek. Dit zijn samen 160 cliënten die van een halve dag per week tot voltijds
dagondersteuning krijgen.
We realiseren een gevarieerd en zinvol aanbod op maat. Er zijn daggroepen voor cliënten zonder en ateliers
voor cliënten met een arbeidsvraag. Het team van variabel aanbod geeft extra activiteiten op vlak van
beweging, creativiteit en vorming. Mozaïek organiseert ook collectieve dagondersteuning buitenshuis in de
vorm van enclavewerking.
De begeleidingsteams worden ondersteund door 3 coördinatoren en 3 zorgcoördinatoren. De
zorgcoördinatoren begeleiden en coachen op vlak van de zorg voor de cliënten en hun netwerk. De
coördinatoren ondersteunen de individuele medewerkers en organiseren de dagelijkse werking.

3.1

Campus Wolfput
3.1.1 Beschrijving
Op campus Wolfput bestaat het team dagbesteding uit 1,8 VTE coördinator en 0,8 VTE zorgcoördinator.
De begeleiding van de poetsploeg van het dagcentrum is hierin begrepen.
Van de 100 cliënten zijn 45 cliënten die thuis of in een andere voorziening wonen en 55 bewoners van
Mozaïek. Zij krijgen dagbesteding in een van de volgende daggroepen of ateliers:

Daggroep 1

Daggroep 2

Daggroep 3

 12 cliënten (8,7 VTE)

 12 cliënten (10 VTE)

 14 cliënten (8,4 VTE)

 3 begeleiders (1,9 VTE)

 3 begeleiders (2,4 VTE)

 3 begeleiders (1,75 VTE)

Daggroep 4

Daggroep 5

 14 cliënten (8,5 VTE)

 13 cliënten (9,5 VTE)

 2 begeleiders (1,5 VTE)

 2 begeleiders (1,6 VTE)

Bakkerijatelier

Winkelatelier

 19 cliënten (14,6 VTE)

 18 cliënten (13 VTE)

 3 begeleiders (2,2 VTE)

 3 begeleiders (2,1 VTE)

Het team variabel aanbod: 6 begeleiders (1,85 VTE)
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3. C OLLECTIEVE DAGONDERSTEUNING

Cliënten
Instroom: 4 cliënten, in verschillende daggroepen
Uitstroom: 2 cliënten (stopzetting)
Met nieuwe infrastructuur en meer ruimte ter beschikking en daarbij ook de komst van nieuwe
cliënten werden zorgvragen en aanbod opnieuw op elkaar afgestemd.
De samenwerking tussen woning 5 en daggroep 2 werd geoptimaliseerd. Daggroep 2 stelde zijn
activiteitenaanbod open voor cliënten uit het wonen, wat een meerwaarde is voor deze bewoners.
Er was een (toegenomen vraag naar) verschuiving van cliënten naar daggroep 4, de groep die zijn
aanbod afstemt op oudere cliënten.
Medewerkers
2019 was het jaar waarin de medewerkers van de daggroepen konden uitkijken naar een nieuwe start
in nieuwe infrastructuur na jaren van tijdelijke oplossingen en krappe ruimtes gedurende de
bouwperiode. De reorganisatie die de verhuis met zich meebracht vroeg veel flexibiliteit en inzet van
de medewerkers.
Organisatie
In juli 2019 werd de nieuwbouw opgeleverd.
Een daggroep verhuisde naar de nieuwbouw waar de ruimtes aangepast zijn voor een individuele en
prikkelarme werking. Daggroep 2 verhuisde eveneens naar de nieuwbouw, waar de ruimtes aangepast
zijn aan de noden van personen met ernstige en meervoudige beperking, onder andere op vlak van
ADL en snoezelen. Daggroep 4 kon hierdoor verhuizen van de vergaderzaal naar een volwaardige
accommodatie.
De daggroepen kregen een nieuwe naam. ‘Groepen’ noemen we voortaan ‘daggroepen’.
Door de start van wonen in de Proesmansstraat was een reorganisatie van het busvervoer noodzakelijk.
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3.1.2 Werking 2019

Cliënten
We willen inzetten op de vernieuwing van het activiteitenaanbod in sommige daggroepen en ateliers.
Cliënten en begeleiders zijn na verloop van tijd uitgekeken op bepaalde activiteiten, producten raken
niet meer verkocht. Vernieuwing en inclusief werken dringt zich op: een creatieve uitdaging voor
begeleiders en een kans voor cliënten.
Medewerkers
We zetten begeleiders minder in op verschillende werkplekken en vereenvoudigen daarmee de
werking. Tegelijk zoeken we naar mogelijkheden om medewerkers geïnspireerd te houden in hun
zoektocht naar een zinvol, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod.
De zorg voor oudere medewerkers is een belangrijk vraagstuk: hoe behouden we het evenwicht tussen
medewerkers die fysiek en/of mentaal de job niet goed meer aankunnen en de vraag van de cliënten
naar een uitgebreid en gevarieerd aanbod op velerlei vlakken bij een toegenomen complexiteit van de
zorg.
Organisatie
Er zijn nog enkele infrastructurele zaken die afwerking vragen. Het is bv. nog even wachten op het in
gebruik nemen van de snoezelbadkamer in de nieuwbouw, wat zowel het activiteitenaanbod ten goede
komt als het ergonomisch en praktisch werken bij het verzorgen van cliënten.
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3.1.3 Perspectieven 2020

Campus Leeuwerik
3.2.1 Beschrijving
Op campus Leeuwerik bestaat team dagbesteding uit 1 VTE coördinator en 0,9 VTE zorgcoördinator.
Van de 60 cliënten zijn er 31 cliënten die van thuis komen of van een andere zorgaanbieder en 28
bewoners van Mozaïek. Zij krijgen dagbesteding in een van de volgende ateliers:

Houtatelier

Semi –
industrieel atelier

Papierverwerkend atelier

 18 cliënten (12,6 VTE)

 20 cliënten (11,6 VTE)

 19 cliënten (12,6 VTE)

 3 begeleiders (1,65 VTE)

 4 begeleiders (1,97 VTE)

 4 begeleiders (1,93 VTE)

De zorgcoördinator begeleidt ook 3 cliënten die deels aansluiten bij de collectieve dagondersteuning en
deels bij ondersteunende diensten zoals de keuken of de poetsploeg.
Het team variabel aanbod: 6 begeleiders (1,5 VTE)
3.2.2 Werking 2019
Cliënten
Er was een beperkte uitstroom van 0,3 VTE door 2 cliënten die minder dagondersteuning vroegen.
Nieuwe cliënten komen met zorgvragen die we vroeger niet kregen. Het gaat dan over personen met
randnormale begaafdheid en autisme, personen met verstandelijke beperking en ernstige psychische
problemen of zware fysieke beperkingen. Het antwoord was niet altijd te vinden in het huidige aanbod,
we boden hen intensieve, vaak individuele begeleidingen vanuit de collectiviteit.
Medewerkers
Het variabel aanbod kreeg uitbreiding waardoor de pijler ‘creativiteit’ beter werd uitgewerkt.
Een kleine personeelsgroep zoals op campus Leeuwerik is kwetsbaarder. Dat mochten we in 2019 des
te meer ondervinden door enkele (langdurige) afwezigheden.
Logistieke ondersteuning is onontbeerlijk en blijkt een zwakke plek omdat dit opgenomen wordt door 1
persoon. Viel deze persoon weg door verlof of ziekte, dan bleek vervanging telkens moeilijk. Logistieke
taken werden overgenomen door de begeleiders of de (zorg)coördinator.
De organisatie van Begeleid Werken wijzigde door deelname aan het ‘Werkburo Oost-Vlaanderen
(WOV)’ waar Mozaïek mee initiatiefnemer van was (zie ook 4.2 Begeleid Werken).
Organisatie
Campus Leeuwerik zette zichzelf inclusief op de kaart door enclavewerking: folders van de wijkwerking
bussen, meewerken aan het onderhoud van het Reigerspark, …
Nieuwe opdrachten binnenhalen voor het semi-industrieel atelier is een blijvende uitdaging. Er is er de
beperkte stockagemogelijkheid op de campus: opdrachten waarbij de te verwerken producten en/of de
eindproducten teveel ruimte vragen, kunnen we niet aannemen. Ook wordt elke keer de afweging
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3.2

De opbrengst van de wijnactie 2019 ging naar de herinrichting van de inkom van campus Leeuwerik. De
saaie inkomhal transformeerde naar een gezellige ontspanningsruimte.
3.2.3 Perspectieven 2020
Cliënten
Een goed evenwicht vinden tussen het bestaande collectief aanbod en de sterk geïndividualiseerde
vragen van nieuwe cliënten blijft een belangrijke doelstelling. Daarbij is het onderzoek naar de
werkelijke hulpvraag cruciaal. Cliënten hebben een vraag naar arbeid, maar snel blijken er ook vragen
op andere domeinen te liggen. Er komen vragen van sociaal administratieve aard (inkomenssituatie,
vragen over de inzet van hun ondersteuningsmiddelen en hoe een persoonsvolgend budget aan te
vragen …). Cliënten hebben vragen op vlak van relaties, invulling van vrije tijd, … Ze vragen om hen
wegwijs te maken in de complexe structuur van diensten. Mozaïek is van betekenis in de coördinatie
van de hulpverleners wanneer de cliënt en het netwerk dit niet zelf kunnen.
Medewerkers
Net als in andere afdelingen is de zorg voor oudere medewerkers een uitdaging: hoe kunnen we hun
talent ten volle benutten?
Organisatie
Na bijna 4 jaar campus Leeuwerik is een stand van zaken opmaken nodig. Hoe zijn we na de opstart
geëvolueerd, wat hebben we gerealiseerd en moeten we onze werking bijsturen? Een belangrijke vraag
hierbij is het onderzoeken van de mogelijkheid om individuele begeleidingen op te starten.
Het idee van een inloophuis voor personen met randnormale begaafdheid en autisme blijft een
noodzakelijke aanvulling of alternatief voor het aanbod in de collectieve dagondersteuning. Hoe dit
financieel en praktisch kan gerealiseerd worden moet concreet onderzocht worden.
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gemaakt of de opdracht past binnen de mogelijkheden en beperkingen van de cliënten en of het halen
van de deadline op hen niet te veel druk legt.

MoNah
3.3.1 Beschrijving
Sinds maart 2018 biedt Mozaïek naast begeleid werken ook collectieve dagondersteuning aan voor 16
personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een warme plek waar de cliënten elkaar
ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten. In gehuurde lokalen in het woonzorgcentrum
Vincenthof biedt het team 4 dagen per week dagactiviteiten aan. De begeleiders zoeken samen met de
cliënten naar een gepast antwoord op hun vragen.
Het team wordt ondersteund door de coördinator van de collectieve dagbesteding van campus
Leeuwerik en de zorgcoördinator. De zorgcoördinator begeleidt en coacht op vlak van de zorg voor de
cliënten en hun netwerk. De coördinator ondersteunt de individuele medewerkers en organiseert de
dagelijkse werking.

MoNah
 11 cliënten (2,9 VTE)

ReMoNah (samenwerking met revalidatie in CAR Oostakker)

 2 cliënten combineren MoNah met revalidatie in het CAR

 3 begeleiders (1,6 VTE)
3.3.2 Werking 2019
Cliënten
In de zoektocht naar nieuwe instroom van cliënten, probeerde Mozaïek zich op de kaart te zetten door
deel te nemen aan overkoepelend NAH-overleg, gedeelde zorg, mond-aan-mond-reclame,…
Na 2 jaar werking werd er inhoudelijk bijgestuurd: aanvankelijk werd ingezet op het creëren van een
warme sfeer waar cliënten zichzelf mogen zijn. Het werd tijd om op deze basis van vertrouwen verder
te gaan in het versterken van de inhoudelijke werking. Door het inzetten van de zorgcoördinator op de
werkvloer werd dit gegarandeerd. De samenwerking met het CAR zorgde eveneens voor een
inhoudelijke input.
Medewerkers
In 2019 werd verder ingezet op vorming over NAH voor alle medewerkers van het team.
De nood aan meer ondersteuning vond een antwoord door de aanwerving van een extra medewerker
die de functie van zorgcoördinator en begeleider combineert. Door een derde persoon in het team te
brengen werd de continuïteit van de werking vergroot.
Organisatie
Er werd gezocht naar aansluiting bij de activiteiten van het woonzorgcentrum en hoe MoNah een
meerwaarde zou kunnen creëren voor hun bewoners. Dit bleek een moeilijke oefening.
Uit de analyse van de werking na 2 jaar bleek dat ook met de ingebruikname van een bijkomende
ruimte de infrastructuur in het woonzorgcentrum niet optimaal is om de werking van MoNah verder uit
te kunnen bouwen. Er werd verder gezocht naar mogelijkheden.
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3.3

Cliënten
MoNah wil groeien en blijft dus werken aan bekendmaking en werving van nieuwe cliënten. We lopen
hier aan tegen een middelentekort. Mensen met een NAH komen, als ze een persoonsvolgend budget
(PVB) vragen terecht in een lagere prioriteitengroep en moeten jaren wachten. Middelen vanuit
Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) zou een uitkomst kunnen bieden, doch we stellen vast
dat deze gesloten enveloppe snel uitgeput is.
Het maandelijks MoNah-café dat begin 2020 wordt opgestart, zal fungeren als ontmoetingsplaats voor
bestaande en nieuwe cliënten, voor geïnteresseerden en professionelen.
De dossiervorming van cliënten krijgt meer aandacht, ook in het kader van PVF. In overleg met andere
NAH-initiatieven worden een aantal vraagstukken, zoals bijvoorbeeld ondersteuningsplannen voor
RTH-cliënten, onderzocht.
Medewerkers
We willen met een duidelijker en sterker aanbod naar buiten treden. Medewerkers blijven zich
verdiepen in de problematieken van de doelgroep en stemmen het aanbod hierop af. Daarnaast willen
we door inhoudelijke oefeningen met het team én met de cliënten evolueren naar meer kwaliteit.
De coördinator van Beschermd Wonen neemt het coördinatorschap over en zal enkele cliënten van
MoNah begeleiden.
Organisatie
In het voorjaar van 2020 plant MoNah te verhuizen uit het woonzorgcentrum. De ruimtes van
Beschermd Wonen die vrijkomen in Mozaïek op campus Wolfput lijken het meest geschikt als nieuwe
locatie.
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3.3.3 Perspectieven 2020

4.1

Beschrijving
Rekening houdend met de interesses en mogelijkheden van de cliënt zoeken jobcoaches een werkplek op de
reguliere arbeidsmarkt waar de cliënt op vrijwillige basis kan werken. De individuele taken worden stap voor
stap aangeleerd. De jobcoach biedt de begeleid werker en de werkgever ook nadien opvolging en
ondersteuning.
De jobcoaches worden inhoudelijk ondersteund door een zorgcoördinator en praktisch/organisatorisch door
een coördinator.
Er zijn in Mozaïek 2 jobcoaches aan de slag met een inzet van 1,5 VTE.
Er worden 39 cliënten begeleid:

4.2



waarvan 25 met een persoonsvolgend budget en 14 met middelen vanuit RTH



waarvan 15 uitsluitend begeleid werk doen en 24 begeleid werken combineren met een andere
zorgvorm binnen Mozaïek



waarvan 36 cliënten met een verstandelijke beperking en 3 cliënten met een NAH

Werking 2019
De dienst Begeleid Werken van Mozaïek kantelde in in het Werkburo Oost-Vlaanderen (WOV). Het initiatief
hiervoor lag bij een aantal organisaties waaronder Mozaïek. Uiteindelijk stapten 10 organisaties mee in het
Werkburo dat in totaal het werk van 20 jobcoaches coördineert. De kick-off vond plaats in oktober.
In 2019 werd het kader uitgewerkt op inhoudelijk en financieel vlak en op medewerkersbeleid.

4.3

Perspectieven voor 2020
De werking van het Werkburo Oost-Vlaanderen wordt geconcretiseerd: hoe de ondersteuning door
coördinator en zorgcoördinator zal verlopen, hoe een voldoende betrokkenheid op dossiers kan gecreëerd
worden en hoe de kwaliteit van zorg kan gegarandeerd worden.
Er wordt eveneens gezocht naar een haalbaar werkpakket voor de jobcoaches.
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4. M OBIELE EN AMBULANTE ONDERSTEUNING : BEGELEID WERK

5. C LIËNTEN
5.1

Intake en maatschappelijk werk
5.1.1 Terugblik op 2019

In afwachting van een persoonsvolgend budget worden veel vragen gesteld voor ondersteuning met
middelen vanuit RTH. Sinds de invoering van PVF kunnen personen met een (vermoeden van) handicap
voor een beperkte specifieke ondersteuning een beroep doen op RTH. Op die manier wordt zorg
ingekocht, eventueel in afwachting van een persoonsvolgend budget. Per kalenderjaar heeft men recht
op maximaal 8 punten. De middelen voor RTH worden jaarlijks aan erkende zorgaanbieders toegekend,
deze gesloten enveloppe is echter snel uitgeput. Cliënten met een NAH blijven zo in de kou staan.
De gewijzigde wetgeving over de verlengde minderjarigheid bracht veel vragen en onzekerheden mee
bij ouders en familie. Mozaïek organiseerde samen met de Gebruikersraad voor hen een
informatienamiddag.
De correctiefase 2 van het persoonsvolgend budget gaf eveneens aanleiding tot onduidelijkheid.
Ouders en familie werden hierin zo goed als mogelijk ondersteund.
5.1.2 Perspectieven voor 2020
Het herzien van de intakeprocedure dringt zich op gezien er de laatste jaren een voortdurende
bijsturing is geweest van wijze van budgettering van en toeleiding naar de zorg. Hierbij is digitalisering
en efficiënt delen van informatie binnen Mozaïek een uitdaging.
Cliënten betalen momenteel een vaste bijdrage. Dit wordt omgezet naar woon- en leefkosten. Deze
verandering vraagt een nauwgezet proces en een correcte communicatie naar de gebruikers.
Cliënten met mobiele of ambulante ondersteuning vragen steeds meer ondersteuning op sociaaladministratief vlak.

5.2

Doelgroep
5.2.1 Terugblik op 2019
We zien over het algemeen meer diversiteit in de zorgvragen en zorgvragers met een complexer profiel:
personen met een autismespectrumstoornis en een licht verstandelijke beperking waarbij ook ernstige
gedragsproblemen en emotionele stoornissen, sociaal kwetsbare zorgvragers, personen met een
verstandelijke beperking en een zware hechtingsproblematiek of persoonlijkheidsstoornis (bvb
borderline) … Deze cliënten hebben vaak een sterk geïndividualiseerde ondersteuning nodig.
Het budget waarover iemand beschikt bepaalt de ondersteuningsruimte. Dat is een gegeven dat we
steeds in rekening moeten brengen. Soms is die voldoende, veel te vaak is deze ontoereikend bv. bij
cliënten die slechts beschikken over RTH – middelen.
5.2.2 Perspectieven voor 2020
We passen het aanbod aan aan deze diverse en complexe zorgvragen, rekening houdend met een
gewijzigd financieringsmodel. Mozaïek streeft altijd naar het bieden van kwaliteitsvolle zorg.
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Er werden 46 kennismakingsbezoeken begeleid. Bij kennismakingsgesprekken stellen we vast dat
kandidaat-cliënten meer geneigd zijn tot ‘shoppen’ en minder tot het solidair inzetten van budget.

5.3

Cijfers
5.3.1 Instroom en uitstroom
Aantal

cliënten

punten

27

433,72

10

194,96

Instroom
Deze instroom werd gerealiseerd vanuit:




Overschakeling van dag- naar woonondersteuning: 2
Noodsituatie/maatschappelijke noodzaak: 9 (waarvan 7 van
dag- naar woonondersteuning zijn overgeschakeld)
Nieuwe opnames: 15
Aanpassing van de frequentie: 1

Uitstroom

CLIËNTEN




De uitstroom kwam er door:





Overlijden: 4
Aanpassing van de frequentie/opname vrij besteedbaar deel: 2
Stopzetting van de dienstverlening: 3
Tijdelijke opname andere zorgaanbieder: 1

Het puntensaldo (PVF) waarmee 2019 werd afgesloten was positief (+ 238,76).
5.3.2 Cijfers 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 die individuele begeleiding vragen

1

2

3

6

4

32

1

1

2
1

Geen prioritering
Cliënten van dagondersteuning met RTH middelen die een PVB vragen

6

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
Vragen dagondersteuning binnen begeleid werken

2
3

n-RTH2
RTH3
n-RTH
RTH
n-RTH
RTH
RTH

7
2
1
2
2
4
2

n-RTH: niet-rechtstreeks toegankelijke hulp = persoonsvolgende financiering
RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp
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5.3.3 Cijfers ondersteuningsvormen en financiering
Voor de grafieken zijn dit de gebruikte afkortingen:


WO: woonondersteuning








WO-CWP: woonondersteuning campus Wolfput (woning 1 – 5 + Geersstraat,
Ronsestraat)



WO-GES: woonondersteuning gedrags- en emotionele stoornissen (woning 6)



WO- PRM: woonondersteuning woning Proesmanstraat

CLIËNTEN



PB: met permanente begeleiding

NPB: niet – permanente begeleiding (beschermd wonen)

DO: dagondersteuning


DO-CWP: dagondersteuning campus Wolfput



DO-CLW: dagondersteuning campus Leeuwerik

IB: individuele begeleiding (begeleid werken)

Aantal cliënten in de verschillende ondersteuningsvormen
Aantal 2017
210
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Aantal 2018

Aantal 2019
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68
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28
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6
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DO - CLW

BGW

9

MoNah

WO - PB
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totaal
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Aantal cliënten met persoonsvolgende financiering (= n-RTH) per ondersteuningsvorm (2013 tot 2019)
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Aantal cliënten met persoonsvolgende financiering (= n-RTH) per ondersteuningsvorm voor 2019
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120

Ondersteuningsvormen per financieringswijze
70
61
60
50

43

27

26

30
20
2

2

BEGELEID WERK

10

MONAH

14
6

5

13

9
2

1

Eigen middelen

WO-PB

DO

N-RTH

E IG EN
M I DD E L EN

MONAH

DO-CWP

DO-Campus Leeuwerik

WO-PRM

WO-GES

WO-CWP

WO-BW
WONPB

WO-BW

DO

BEGELEID WERK

DO

DO-CWP

DO-Campus Leeuwerik

0

IB

WONPB

RTH

N -R T H ( P VB )

RTH

Evolutie van het aantal personeelspunten
VZA: vergunde zorgaanbieder (ZG = zorggebonden + OG = organisatiegebonden punten)
RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp

7821

132

2019

7538

108

2018

71

7641
2017

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

jaarverslag 2019 – pag. 25 / 42
Vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

CLIËNTEN

40

5.3.4 Kenmerken cliënten
In de volgende grafieken zijn een aantal gegevens van de cliënten grafisch weergegeven.
Aantal cliënten met NAH of personen met verstandelijke beperking volgens ernst van de beperking
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Voltijdse of deeltijdse aanwezigheid
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6. M EDEWERKERS
6.1

Aantal medewerkers
2016

2017

2018

2019

aantal werknemers

146

145

149

154

181

aantal voltijdse
equivalenten (VTE)

114,20

115,60

118,38

119,79

139,26

aantal voltijdse
werknemers

47

51

43

41

45

aantal deeltijdse
werknemers

99

94

106

113

136

67,20

64,60

75,37

78,79

94,26

aantal deeltijdse
werknemers in VTE

aantal werknemers

aantal voltijdse equivalenten (VTE)

aantal voltijdse werknemers

aantal deeltijdse werknemers

aantal deeltijdse werknemers in VTE
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015

2016

2017

2018

2019

jaarverslag 2019 – pag. 29 / 42
Vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

MEDEWERKERS

2015

6.2

Vorming
Er werden 12 interne vormingen georganiseerd in 2019, met in totaal 206 deelnemers. De jaarlijkse
collectieve vormingsdag werd wegens de bouwwerken in 2019 vervangen door de ‘dag voor medewerkers’ in
het najaar (zie 6.4.3. Project stress en bevlogenheid).
In de vormingsweek van maart waren dit de keuzeworkshops:
Ergonomie voor personen in de zorg



Ergonomie voor beeldschermwerkers



Dementie bij personen met het syndroom van Down



Hoe probeer je agressie te beheersen?



Hechting: wat p(l)akt er?



Ouder-sensitief werken



Blijf in balans



Wat moet ik nu doen? Samen kundig in de onmacht staan.



Inleefmoment autisme

Externe vorming: 33 uiteenlopende thema’s, 73 deelnemers uit alle functies en diensten.
153 medewerkers volgden minstens 1 vorming. In totaal werden 1136 uren vorming gevolgd: 637 uur
interne en 499 uren externe vorming.
De thema’s waar de meeste uren naartoe gingen zijn:

6.3



Autisme: door de interne basisvorming voor 38 medewerkers, deelname aan de Masterclass week
van Autisme Centraal door 20 personen, de inleefsessie van de vormingsweek waar 15
medewerkers voor kozen.



Agressiebeheersing: de 3-daagse basisopleiding ‘agressiebeheersing die door 8 medewerkers
werd gevolgd. Aan deze vorming nemen we ook in 2020 verder deel.

SWISH – project
Mozaïek stapte mee in het SWISH – project van de Taborgroep. SWISH staat voor ‘Wish to switch’. Het
heeft de ambitie om het leren van medewerkers te versterken door hen te stimuleren tijdelijk even van
werkplek veranderen met de bedoeling te leren door te ervaren. Dankzij de steun van het ESF krijgen
we één jaar de tijd om het concept inhoudelijk, juridisch, administratief uit te puren, en één jaar de tijd
om het SWISH-en effectief te realiseren.
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6.4

Preventie
6.4.1 Oprichten van een vertrouwensteam

6.4.2 Agressiebeheersing
De laatste jaren zagen we in Mozaïek een toename van agressie. Gezien de doelgroep in woning 6
(personen met emotionele en gedragsstoornissen) is de veiligheid van medewerkers en cliënten meer
dan ooit van belang. De werkgroep Bewust Omgaan Met Agressie (BOMA) volgt agressie-incidenten op
via het registratieformulier, neemt de bestaande visieteksten en procedures door met een externe
expert en zet breed in op vorming. Er worden ‘agressiecoaches’ aangesteld die deze vorming binnen
Mozaïek verder levendig houden.
Het alarmsysteem om hulp op te roepen bij incidenten en de camerabewaking werden uitgebreid.
6.4.3 Project stress en bevlogenheid
Mozaïek tekende in op een pilootproject van de Overheid rond preventie van stress en burnout en werd geselecteerd. Liantis, onze externe preventiedienst, begeleidde het project.
Er werden 4 brainstormsessies gehouden waar alle medewerkers konden op intekenen. We
gaven informatie over het ontstaan van en omgaan met stress. We brachten bronnen van
energie en factoren die stress geven in kaart. Deze informatie werd o.a. gebruikt voor de
opmaak van het strategisch beleidsplan.
Er werd een werkgroep opgericht om dit project mee vorm te geven. Er was hiervoor veel
interesse, wat iets zegt over het belang van dit thema. In deze werkgroep waren bijna alle
functies en diensten vertegenwoordigd.
In de vormingsweek in maart werd een keuzeworkshop ‘Blijf in balans’ aangeboden. Op de
‘dag van de medewerker’ in het najaar kon men deelnemen aan verschillende workshops. De
nadruk lag op ‘verbinding’ en op ‘rust en energie’. Dezelfde dag werd het nieuwe beleidsplan
voorgesteld. De link werd gelegd met het thema medewerkersbeleid en de brainstormsessies
van het voorjaar. We voorzagen een gadget: een drinkfles met het opschrift ‘bevlogen
medewerker’.
Ook de leidinggevenden kregen een dag vorming over dit thema. Ze kregen meer inzicht in
bevlogenheid en stressbeheersing, hun rol in het welzijn van medewerkers en handvaten om
in gesprek te gaan met medewerkers.
6.4.4 Welzijnsinspectie
Er was inspectie van het welzijnsbeleid door de Federale overheidsdienst voor werkgelegenheid, arbeid
en sociaal overleg (FOD-WASO). De belangrijkste aandachtspunten waren:


Er dient een risicoanalyse rond moederschapsbescherming uitgevoerd te worden in
samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).



De onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers is aanwezig in het welzijnsregister, doch nieuwe
medewerkers moeten een ontvangstbewijs tekenen.

jaarverslag 2019 – pag. 31 / 42
Vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

MEDEWERKERS

Mozaïek besliste om van één vertrouwenspersoon over te gaan naar een vertrouwensteam n.a.v. van
een concreet feit waarbij we vaststelden dat de bestaande meldingsprocedure onvoldoende had
gewerkt. Met een vertrouwensteam veronderstellen we dat de drempel om te melden lager zal zijn.
We opteerden voor een breder intern opvangnetwerk van vertrouwenspersonen, waar ook nietleidinggevenden deel van uitmaken. Er werd met de externe preventiedienst Liantis en het comité voor
preventie en bescherming op het werk (CPBW) een procedure uitgeschreven om bijkomende
vertrouwenspersonen te kiezen. De huidige vertrouwenspersoon maakt eveneens deel uit van dit
team. De leden van het vertrouwensteam volgen in 2020 de opleiding tot vertrouwenspersoon.



De veiligheidsinstructiefiches die aanwezig zijn in het welzijnsregister moeten zichtbaar uithangen
in de keuken en de technische dienst.

6.4.5 Brandpreventie

6.5

Vrijwilligers
In september startte de nieuwe verantwoordelijke voor de
vrijwilligers.
In 2019 konden we rekenen op de hulp van 38 vaste
vrijwillige medewerkers.
5 vrijwilligers hebben gedurende het jaar hun engagement
stopgezet.
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 of de woning, doen verstel- of kluswerk of gaan
sporten met cliënten.
In 2019 werden er meer dan 100 vrijwilligers ingezet bij
diverse activiteiten zoals het eetfestijn, de mozaiekquiz,
kersthappening of activiteiten binnen Mozaïek zoals de
mosselsouper of ouderfeesten. Deze occasionele vrijwilligers
zijn vaak ouders of broers/zussen van cliënten, deels ook
medewerkers.
Tijdens de week van de vrijwilliger werden ze naar goede
gewoonte bedankt met een receptie en een attentie.
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Er werden brandwerende deuren in de woningen van het woonerf geplaatst. Er gingen opnieuw 2
opleidingen kleine blusmiddelen door. Het interventiedossier bij de brandweer werd verder
voorbereid. De (brand)veiligheid ’s nachts is hierin een belangrijk aandachtspunt. Evacuatieoefeningen
worden opnieuw gepland. Gezien de verhuizingen die er geweest zijn en de nieuwe gebouwen die
werden betrokken moeten nieuwe procedures worden ontwikkeld en ingeoefend.

7. O RGANISATIE
7.1

De overheid

Wat de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp betreft werd voor de tweede maal het PVB van cliënten die reeds
ondersteuning kregen voor de invoering van PVF herrekend (BVR 10 mei 2019). Deze ‘correctiefase 2’ bestond
erin dat de grote invloed van organisatiegebonden factoren (vooral de personeelskost van de zorgaanbieder)
op de grootte van het PVB gecorrigeerd moest worden. Initieel zou dit gebeuren via een individuele
herinschaling, waarvoor een nieuw zorginschalingsinstrument werd ontwikkeld. De kostprijs om iedereen
opnieuw te onderzoeken werd echter te hoog bevonden. Het alternatief bestond er uiteindelijk in om het
berekeningssysteem zo te wijzigen dat er, binnen het (gesloten) totaalbudget, een herverdeling kon
gerealiseerd worden. Wat Mozaïek betreft veroorzaakte dit bij 122 cliënten een daling en bij 24 personen een
stijging, 6 cliënten moesten overstappen naar RTH. Men kan voor deze cliënten dus niet meer spreken van
een persoonsvolgend budget omdat het niet geënt is op hun reële ondersteuningsbehoefte maar op
organisatiegebonden factoren en mathematische methodieken. Bovendien schaadde dit ook hun recht op
gelijkblijvende zorg: personen wiens budget onder een bepaald niveau daalde verloren hun zorggarantie.
Idem dito voor de anderen als zij van zorgaanbieder willen veranderen. Voor beide groepen betekent dit in dit
geval opnieuw onderhandelen over de inzet van hun budget en de geboden zorg. De Gebruikersraad van
Mozaïek organiseerde hiertoe op het einde van het jaar een briefschrijfactie naar het VAPH met vraag naar
meer uitleg. De totale daling van de zorggebonden personeelspunten bij de ‘transitiecliënten’ bedraagt 623
personeelspunten, gespreid over 8 jaren: budgetten die maximaal 15% daalden worden in 4 jaar afgebouwd,
budgetten met een daling tussen 15% en 20% worden in één keer bijgesteld in 2024 en budgetten die meer
dan
20%
zullen
dalen
worden
in
de
laatste
4
jaar
afgebouwd.
Er kwam ook nog besluit over de omschakeling van de vaste bijdrage inzake naar woon- en leefkosten naar
een persoonsgebonden bijdrage. Hierin werd o.a. bepaald dat deze operatie tegen 31/12/2020 klaar moet
zijn. Een besluit uit 2018 over het beleidsplan werd dit jaar geoperationaliseerd. Dit plan behelst het
garanderen van voldoende zorgkwaliteit. Hiervoor diende een beleidsplan opgemaakt te worden met
concrete indicatoren inzake zorgcontinuïteit, competentie van medewerkers, kwalitatieve zorg, kwaliteitsvolle
infrastructuur, een dynamisch beleid in functie van de veranderingen in het zorglandschap en financiële
leefbaarheid. Het werd samen met de ondernemingsraad opgemaakt en goedgekeurd.
Door het VAPH werd een belangrijke nota gepubliceerd over de knelpunten inzake de financiering van de
zorg. Hieruit bleek dat, rekening houdende met een stijging van de zorgvragen met 3%, een budget van 1,6
miljard euro nodig zou zijn om de wachtlijsten op te lossen. Gezien de onwaarschijnlijkheid dat dit tijdens de
volgende legislatuur kan gerealiseerd worden en inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen inzake
intersectorale samenwerking en administratieve vereenvoudiging, werd de idee geopperd om het VAPH in te
kantelen in de Vlaams Sociale Bescherming of alleszins voor de langdurige zorg tot een
samensmelting/intensere samenwerking en/of aansturing van de verschillende agentschappen en sectoren te
komen.
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Eind 2019 werd een nieuwe Vlaamse Regering gevormd die meteen besparingen bij de vergunde
zorgaanbieders aankondigde: de toeslag voor organisatiegebonden kosten op het PVB, in 2018 reeds gedaald
van 25.35% naar 21.18%, zou verder afgebouwd worden in drie jaar tijd tot 16% en dit vanaf 2020.
Er werden tevens richtlijnen uitgevaardigd over de reservevorming (o.m. een beperking tot 20% van het
subsidiebedrag per jaar) en de omzetting van organisatiegebonden punten naar werkingskosten (max. 50%).
Wel werd er een bescheiden uitbreidingsbeleid voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) mogelijk gemaakt.
Voor het eerst werd dit georganiseerd per zorgregio en onder leiding van de vergunde zorgaanbieders zelf.
Vooral de behoefte aan respijtzorg maakten de grotere beschikbaarheid van RTH noodzakelijk. De RTH‘puntenpot’ steeg hierdoor met 14 personeelspunten tot 85 punten. In het algemeen bleef dit budget wel erg
ondermaats. In Mozaïek liet zich dat vooral voelen door het onvoldoende kunnen beantwoorden van
prangende noden voor dagondersteuning van (normaalbegaafde) personen met autismespectrumstoornissen
en personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Om hier toch enigszins aan tegemoet te komen
overschreed Mozaïek in beperkte mate de toegekende RTH-middelen.

7.2

Kwaliteit
7.2.1 Stuurgroep kwaliteit
In september werd de stuurgroep kwaliteit opnieuw opgericht. De leden zijn de kwaliteitscoördinator
en 4 leidinggevenden. Vanaf 2020 zal ook een begeleider/ teamverantwoordelijke aansluiten bij dit
overleg. De stuurgroep komt maandelijks samen.

De stuurgroep heeft zicht op de procedures van het kwaliteitshandboek en zal deze up-to-date
brengen.
7.2.2 Strategisch beleidsplan
Mozaïek bepaalde zijn strategische doelen voor de nabije toekomst. Het beleidsplan kwam tot stand
met input van medewerkers en gebruikers (zie 7.2.3: tevredenheid van gebruikers). We vertrokken van
de evaluatie van het vorig beleidsplan en van zowel de realisaties als de knooppunten in de werking
van de verschillende diensten en afdelingen. Verder werd er rekening gehouden met de recente
wijzigingen in de regelgeving.
De strategische doelen voor 2020 – 2024:
1) Mozaïek realiseert zijn visie:


in de werking



profileert zich naar de buitenwereld.

2) Mozaïek onderzoekt hoe dagondersteuning voor volgende doelgroepen kwaliteitsvol,
haalbaar en leefbaar kan blijven:


MoNah, dagondersteuning voor personen met een NAH



dagondersteuning voor personen met autisme en een (rand)normale begaafdheid
die een ander aanbod vragen dan de huidige collectieve vormen

3) Mozaïek onderzoekt opportuniteiten ifv uitbreiding en de impact hiervan op de organisatie.


Mozaïek gaat niet actief op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden, maar blijft alert
voor opportuniteiten.

4) Mozaïek zet verder in op wederkerige samenwerkingsrelaties met externe partners.
5) Mozaïek zet in op efficiënter samenwerken.


De overlegstructuur optimaliseren (overlegstructuren matchen met het organogram)



De digitale informatiestromen optimaliseren.

6) Mozaïek streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn.


Daartoe wordt het medewerkersbeleid geëvalueerd en geoptimaliseerd waar nodig.
Het is belangrijk om goede werknemers aan te trekken in tijden van schaarste op de
arbeidsmarkt, en dus ook werknemers tevreden houden, zodat ze blijven. Dus: goed
onthaal, preventie, vorming, zorg voor oudere werknemers…

De stuurgroep kwaliteit volgt de realisatie van de doelen op, er is een jaarlijkse evaluatie voorzien. De
uitvoering is geen zaak van leidinggevenden alleen! Ook de teams krijgen hier inspraak en opdrachten
in, rekening houdend met de opdracht die ze dagelijks te doen hebben.
De medewerkers werden in kleine groepjes geïnformeerd over dit nieuwe beleidsplan en de evaluatie
van het vorige. Ze konden feedback geven en vragen stellen.
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De stuurgroep houdt overzicht op de verschillende thema’s en werkgroepen binnen Mozaïek. Ze doet
voorbereidend beleidswerk en zal de vooruitgang van het strategisch beleidsplan opvolgen.

7.2.3 Tevredenheidsmeting gebruikers

O R G A N I S AT I E

ALGEMEEN

BETROKKENHEID

HOUDING EN
DESKUNDIGHEID

INFORMATIEDOORSTROMING

GASTVRIJHEID
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MAALTIJDEN

FLITS

PARAMEDISCHE
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ONDERHOUD
LINNEN EN KLEDIJ
BUSVERVOER
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56% van de bevragingen keerde terug, dit is minder dan de vorige jaren. Onder ‘woonondersteuning’
vallen zowel de cliënten met permanente als met niet-permanente begeleiding. De cliënten van
MoNah werden niet op deze manier bevraagd.

Mozaïek blijft sterk inzetten op dialoog: als er iets is, dan vragen we om dit snel ter bespreking te
stellen zodat we klachten vóór zijn. Ook bij begeleiders benadrukken we het belang van een luisterende
houding.
Aandachtspunten:


Vooral in het wonen is communicatie met het thuisfront een aandachtspunt. We zien ook dat er
iets meer dan in dagondersteuning geen antwoord wordt gegeven op vragen, dus we gaan er
vanuit dat men minder zicht heeft op de thema’s. Ook het thema ‘(inrichting van de) gebouwen’
scoort iets minder, verklaarbaar gezien de leeftijd van het woonerf. De Flits blijft in wonen
blijkbaar vaak in de woning liggen en raakt niet tot bij de familie.



Uit de resultaten vanuit de dagondersteuning blijkt een beperkte ontevredenheid over de
maandelijkse rekeningen.

Wat wordt als zeer belangrijk gezien? De top 3:


Binnen woonondersteuning:
1) Betrokkenheid
2) Houding en deskundigheid van de medewerkers
3) Paramedische opvolging



Binnen dagondersteuning
1) Houding en deskundigheid van de medewerkers
2) Informatiedoorstroming
3) Betrokkenheid

jaarverslag 2019 – pag. 36 / 42
Vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

O R G A N I S AT I E

De resultaten van deze bevraging waren opnieuw overwegend positief tot zeer positief. Er zijn geen
grote werkpunten uit te halen.

7.2.4 Organogram

O R G A N I S AT I E
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7.3

Overleg binnen Mozaïek
7.3.1 Overleg van het afgevaardigd bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering vergaderde éénmaal.
Het Afgevaardigd Bestuur vergaderde viermaal, ter voorbereiding van de Raad van Bestuur en nauwere
opvolging van beleidskwesties.
7.3.2 Belangrijkste overlegorganen binnen 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.

7.3.3 Sociaal overleg


Ondernemingsraad: maandelijks overleg




Naast de verplichte agendapunten zoals de goedkeuring van subsidiedossiers,
Sociale Maribel, het loonkloofrapport… kwamen thema’s aan bod die ook te maken
hadden met medewerkersbeleid: verlofopname, omgaan met werktijd, het
terugbetalen van consumpties tijdens werktijd. Ook het verplichte beleidsplan van
de Overheid met opgelegde indicatoren werd besproken en correctiefase 2 met zijn
implicaties op cliënten en op Mozaïek.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk: maandelijks overleg


Naast de wettelijk verplichte agendapunten en de opvolging van het jaaractieplan
(JAP), keuringen en onderhoud waren belangrijke thema’s het op te richten
vertrouwensteam en het project stress en bevlogenheid. (zie ook 6.4 Preventie)

De sociale verkiezingen voor de vernieuwing van de ondernemingsraad en het comité voor preventie
en bescherming op het werk zullen plaatsvinden in 2020.
7.3.4 Collectief overleg met de Gebruikers
De Gebruikersraad kwam 4 keer samen. Terugkerende agendapunten waren vragen rond budgetten:
PVF , RTH, woon- en leefkosten, correctiefase 2; en de opvolging van de bouw- en verbouwplannen en
het plan van aanpak voor de verhuisoperatie. Kwamen ook aan bod: de voorbereiding en de bespreking
van de resultaten van de collectieve tevredenheidsmeting bij de gebruikers, de bespreking van het
nieuw strategisch beleidsplan.
In januari 2020 zal de nieuwe gebruikersraad geïnstalleerd worden. Gezien er 8 kandidaten waren, was
een verkiezing organiseren overbodig.
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De Raad van Bestuur vergaderde driemaal, waarvan één keer met een afvaardiging van de
Gebruikersraad. Het is immers belangrijk dat beide organen elkaar goed kennen en kunnen vinden in
belangrijke gedeelde aangelegenheden. Samen met de vertegenwoordiging van de Gebruikersraad in
de Raad van Bestuur levert dit overleg hiertoe een belangrijke bijdrage. De focus van de Raad van
Bestuur lag voornamelijk op de opvolging van de bouwwerken, de evoluties inzake de
persoonsvolgende financiering, de voorbereiding van de werkzaamheden inzake woongelegenheid op
Campus Wolfput, de overschakeling op geïndividualiseerde woon- en leefkosten voor de cliënten, de
toetreding tot het Werkburo Oost-Vlaanderen als organisatievorm van begeleid werken, de bespreking
van het strategisch beleidsplan 2020-2024 en de opvolging van de algemeen directeur in 2020.

7.4

Communicatie
De interne communicatie naar de medewerkers verloopt via
Er verschenen er 12.

.

Via Flits communiceren we naar familie van cliënten en abonnees over de dagelijkse werking en
veranderingen binnen Mozaïek. In 2019 waren er 3 edities.

O R G A N I S AT I E

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. Het aantal personen
dat ons ‘leuk vindt’ en volgt, stijgt jaar na jaar.
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Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Er werd uitgebreid en vernieuwd op vlak van ICT. Dit ging van de bekabeling tot het computerpark, het
camera- en oproepsysteem, de telefonie, Wifi…
De uitdaging ligt in het uitwerken van digitale systemen die de efficiëntie op vlak van gegevensuitwisseling
verhogen en de samenwerking faciliteren.

Ondersteunende diensten
7.6.1 Administratie
Ook deze dienst stond in het teken van verhuizen en uitbreiden. Eind april trok de voltallige
administratieve dienst naar de gerenoveerde lokalen in het directiegebouw. 2019 was ook een jaar met
een aantal langdurige afwezigheden op de dienst.
De opstart van nieuwe woningen met veel verschuivingen van medewerkers en cliënten als gevolg, had
een grote impact.
Op de personeelsadministratie werd de module Uurroosters opgestart. Deze vervangt het
softwarepakket Certo. De volgende uitdaging ligt in het opstarten van het softwarepakket MijnOrbis
Cliënten ter vervanging van het huidige Orbis Bewoners. Door het personeelstekort op de administratie
en het feit dat het wijzigen van de softwarepakketten ook veranderingen in de samenwerking met
DIGOR vereiste, maakte dit tot een complexe operatie.
In 2020 willen we focussen op een vlot verloop van de sociale verkiezingen en we willen een analyse
maken van de administratieve workflow met het doel de efficiëntie te verhogen. Een eerste stap werd
ondernomen door de facturatie aan medewerkers en externen te vereenvoudigen.
7.6.2 Keuken
Eind 2018 werd een tevredenheidsbevraging gehouden over de maaltijden. De antwoorden waren zeer
verscheiden en daarom moeilijk te interpreteren. Desondanks ging het keukenteam er constructief mee
aan de slag. Sinds maart is er ter opvolging van deze eenmalige bevraging een feedbackformulier
opgemaakt. Zo kunnen medewerkers ten allen tijde hun feedback over de maaltijden doorgeven.
7.6.3 Technische dienst
2019 was een jaar gekleurd door de bouw- en verbouwwerken en verhuizingen. Het toegenomen
aantal gebouwen en terreinen blijven onderhouden vormt een grote uitdaging.
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7.6

7.7

Fondsenwerving
De cijfers:






2014

2015

2016

2017

2018

2019

EVENEMENTEN

€ 8.247,24

€ 6.031,39

€ 13.360,00

€ 38.060,20

€ 20.209,08

€ 31.781,00

GIFTEN

€ 3.865,35

€ 5.425,33

€ 10.939,00

€ 8.682,50

€ 5.821,23

€ 11.615,00

DOSSIERS

€ 1.100,00

€ 7.500,00

€ 40.600,00

€ 1.500,00

€ 8.000,00

€ 500,00

TOTAAL

€ 25.325,18

€ 30.413,44

€ 64.899,00

€ 56.992,70

€ 34.030,31

€ 43.896,00

Evenementen:
 activiteiten waar Mozaïek initiatiefnemer is en in mindere of meerdere mate aan meewerkt
zoals het eetfestijn, de wijnactie, de mozaïekquiz, …
 activiteiten georganiseerd door externen zoals Hijfte Kerst, de Kerstdrink op 26/12, de
activiteiten die derden organiseren in het kader van Music for Life …
Giften: gelden geschonken door externen, organisaties of individuele personen, m.u.v. sponsoring.
Dossiers: Mozaïek dient n.a.v. een (project)oproep van een stichting, bedrijf of serviceclub een dossier in.

We organiseerden met succes een derde eetfestijn. De ouders en medewerkers die zich hiervoor engageren
vormen intussen een hechte en efficiënte ploeg. Ook de quiz en de wijnactie brachten opnieuw een mooie
som op.
De 9 acties van Music for Life brachten 11 000 euro op. Enkele bedrijven/handelaars sloegen opnieuw de
handen in elkaar om de kersthappening op 26 december ten voordele van Mozaïek te organiseren.
Persoonlijke giften kwamen vooral in de periode van het eetfestijn en de wijnactie als alternatieve steun van
personen die niet kwamen eten of geen wijn kochten. Daarnaast zijn er vaste donoren die regelmatig storten.
Het ingediende dossier bij VINCI werd helaas niet weerhouden. Er werd ook een dossier ingediend bij United
Fund voor snoezelmateriaal, dit werd in 2018 voor 8000 euro goedgekeurd en in 2019 ontvangen (grafiek:
2018).
Naast de inrichting van de snoezelruimte in daggroep 2 waren andere zaken die konden gerealiseerd worden
met gelden uit fondsenwerving: de aankoop van een beleef-tv, aangepaste fietsen en de inrichting van de
inkomhal van campus Leeuwerik.
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