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In dit nummer schenken we aandacht aan de veranderingen
van de PVF vanaf 2020 en de woon-en leefkosten. Een
interview met de nieuwe voorzitster van de Raad van
Bestuur komt ook aan bod. Daarnaast zijn er nog heel wat
andere mooie artikels, foto’s en aankondigingen in deze
editie terug te vinden.
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Ik kijk uit naar een tijd vol nieuwe ervaringen, mensen
en herinneringen. Samen met het fantastische
redactieteam ga ik ervoor zorgen dat al onze kanalen
jullie favoriete plekken blijven voor een greep uit Het
GielsBos met leuke foto’s, inspirerende verhalen en
toffe nieuwtjes.
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Helpende handen van Charles
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Colofon

Ik heb er alvast zin in.
Ik wens je heel veel leesplezier!
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IN ‘T KORT

ICOBA bestaat

15 jaar !
ICOBA is een kennis- en expertisecentrum rond omgaan met agressie van
en voor sectoren uit de social profit, waaronder de gehandicaptenzorg, de
jeugdzorg en de kinderopvang. Het team van ICOBA helpt organisaties bij het
uitwerken van een agressiebeleid, organiseert sensibiliseringscampagnes en
studiedagen, verspreidt nieuwsbrieven, financiert vorming voor medewerkers
en publiceert brochures en boeken over agressie.
Het GielsBos neemt al 15 jaar deel aan de stuurgroep van ICOBA om zo mee
vorm te geven aan de werking. Voor het uitwerken van ons eigen agressiebeleid
hebben we in het begin ook beroep gedaan op ICOBA en we maken graag gebruik
van hun vormingsaanbod.
Alle informatie over ICOBA is te vinden op www.icoba.be.
Zie ook www.tijdvooragressiebeleid.be.

Symposium autisme:

OASE

wederom een groot succes!
Voor het 5 jaar op rij organiseerde Het GielsBos een lezing
over autisme, ditmaal over motivatie en beloningen bij
personen met autisme en een verstandelijke beperking.
Steven Degrieck van Autisme Centraal (Gent) legde
ons haarfijn uit hoe beloningen kunnen ingezet worden
wanneer de eigen motivatie om iets te doen ontbreekt.
e

Omdat het een jubileumeditie was, kreeg iedere
deelnemer een bijzondere attentie. En we waren met
velen: 229 om precies te zijn! Dit geeft de grote nood
aan deskundige informatie over autisme weer. Daarom
komt er een 6e lezing op donderdag 3 december 2020
met als thema: autisme en gedragsproblemen.

is een Henry van de Velde Award

WINNER!!
WINNER
WAT EEN EER! OASE WERD BEKROOND MET EEN
HENRY VAN DE VELDE AWARD VAN FLANDERS
DC IN DE CATEGORIE COLLABORATIVE.
Oase is een geheel van drie speciaal
ontworpen
belevingsruimtes
voor
cliënten met een mentale en/of fysieke
beperking. Ze kunnen er samen met hun
begeleiders heen om rust te vinden,
uitgedaagd te worden of zichzelf uit te
drukken.
En dat is nog niet alles. We maken
ook kans op de publieksprijs maar
hiervoor hebben we jouw hulp nodig!

Stemmen kan
tot 19 december
via deze link:
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https://www.henryvandevelde.be/editie/editie-2020
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De klassieke toer op met Ann

Ann houdt van klassieke concerten. Vroeger ging
ze met haar ouders naar voorstellingen in de
Elisabethzaal in Antwerpen. Dat draagt ze duidelijk
nog steeds mee. Het is niet altijd een evidente keuze
om Ann mee te nemen naar voorstellingen met
klassieke muziek. Spreken kan Ann niet. Ze begroet
mensen luidruchtig en maar al te vaak slaat de schrik
de medewerkers dan om het hart.

UITSTAPPEN

CULTURELE
Culturele

uitstappen

Cultuur opsnuiven
in Turnhout

Het was vrijdagavond dus hoog tijd om wat te
ontspannen. Sofyan (V6), Bart (V4) en ik zijn naar
een voorstelling in de Sint-Pieterkerk in Turnhout
geweest. Alleen al ter plaatse geraken werd
een avontuur want parkeren in Turnhout op een
vrijdagavond is niet evident… en al zeker niet met
een minibus. Na een lange zoektocht vonden we een
plekje aan de Nieuwe Kaai dus we moesten nog een
eindje stappen naar de kerk. Gelukkig waren we nog
net op tijd!
Na een flinke dosis parkeerstress en een fikse
wandeling kwamen we terecht in een oase van
sacrale rust. De stoelen waren met de rug naar het
altaar geplaatst waardoor we zicht hadden op de
indrukwekkende kerkorgel. Vooraan stond er een
scherm met rechts daarvan een sfeervol verlichte
hoek waar 2 muzikanten klassieke muziek speelden.
We waren in ieder geval enorm benieuwd naar het
verdere verloop van de voorstelling.
Der Golem, een Duitse stomme film werd live begeleid
door de muzikanten en het kerkorgel. Het verhaal was
moeilijk te volgen en ik vond het aanvankelijk nogal
saai. Pas na een lange tijd kreeg het orgel een rol in de
voorstelling. Het orgel tilde de voorstelling naar een
hoger niveau en uiteindelijk werd het een geslaagde
avond voor mij.

Voorstelling Nele
Provinciaal

Nele neemt jaarlijks deel aan een sociaal cultureel
project dat georganiseerd wordt door studenten en
docenten Sociaal Werk van Thomas More Hogeschool
Kempen. Nele praat zelf over “het project van Geel”
en wie weet hebben sommigen onder jullie hier al
over gehoord. Het doel van dit project is mensen in
een kwetsbare situatie de kans geven om zich samen
met studenten en lokale kunstenaars op een andere
manier uit te drukken. Het project draait niet alleen
rond kunst, maar ook rond inclusie en empowerment.
Ze gaven het beste van zichtzelf en het werd een
avond boordevol cultuur, muziek en emotie. Ze lieten
zien en voelen dat kwetsbaarheid ook een kracht is.

Dit optreden vraagt veel voorbereiding. De voorbije
maanden kwam Nele geregeld samen met de andere
deelnemers. Het werd een geweldige groep acteurs
die elkaar ondersteunden, luisterden naar elkaars
verhaal en elke week het beste van zichzelf lieten
zien. Het werd een explosie van krachten en talenten.
Het toneelstuk gaat over een groep mensen die
geselecteerd zijn om met een raket naar Mars
te vertrekken. Onder regie van Stijn Van de Wiel
(People on Stage) en vanuit het verhaal van de
deelnemers, kon het publiek hun overlevingstocht
volgen om op deze planeet te blijven. Het werd een
theaterstuk dat voorbij de beperking kijkt en de
kracht van kwetsbaarheid toont. Met haar tekst: “ik
ben Nele, ik hou van zijdeschilderen en ik haat mijn
stempel” maakte Nele haar standpunt duidelijk. Een
beklijvende avond die nog lang nazinderde.
In een kort interview met Stijn Van Wiel vertelt de
regisseur ons wat hem het meest is bijgebleven:
“Ik denk aan 2 woorden: kracht en liefde. Met
ontzettend veel kracht bewandelt onze groep deze
planeet. Een planeet waar zij erg mee worstelen,
een constante confrontatie met je beperking, niet
altijd meetellen, niet altijd de kansen krijgen die ze
verdienen. En dan toch zo krachtig in het leven staan!
Dat vind ik inspirerend. Er is een ongelooflijke zorg
naar elkaar, bergen respect voor elkaar en geduld en
medeleven. Liefde, bakken vol liefde. Mocht iedereen
op deze planeet zo in het leven staan, amai, het zou
wat geven!”

Op 21 oktober ben ik met Ann naar het Koninklijk
Kamerorkest van Wallonië geweest. Een concert met
muziekstukken van Hildegard Van Bingen, Ludwig
Van Beethoven, Ernest Bloch, Igor Stravinsky en
Johann Sebastiann Bach. Voor mij zitten daar enkele
nobele onbekenden tussen.
In de inkomhal begroet Ann een aantal medebezoekers
enthousiast. We drinken samen een koffie, dat hoort
er voor haar bij. Eens in de zaal begint haar gezicht
te stralen. Dit is bekend terrein. Stralen doet ze nog
harder wanneer het orkest begint te spelen. Ann
wordt als het ware gevangen door de muziek en
geniet met volle teugen. Nochtans zijn het niet de
gemakkelijkste werken. Het valt de mensen rondom
ons ook op. Na afloop vertelt een echtpaar achter
ons dat ze het erg mooi vonden om Ann zo te zien
genieten van de muziek.
Eenmaal op de woning vertelt Ann op haar eigen,
onnavolgbare manier aan mijn collega hoe mooi
ze de muziek vond. Haar opgewekt gezicht spreekt
boekdelen!
Met dank aan Jansen Pharmaceutica voor de
gift. Hierdoor wordt het deelnemen aan deze
voorstellingen een stuk gemakkelijker voor onze
cliënten.
Ilse
Verheyen

Hilde
Leysen

Ik had geen idee wat Bart en Sofyan ervan vonden .
Ze zaten braaf naast mij, soms wat schuifelend, af en
toe zuchtend, geeuwend, wat rondkijkend. Na afloop
vroeg ik hen wat ze ervan vonden. Ik was verrast
dat ze het leuk vonden en nog wel eens mee willen
gaan. Bart vond het wel spijtig dat we
niks waren gaan drinken. Maar daar
zorgen we volgende keer wel voor 
Ria
Matthyssen
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INTERVIEW

Kathleen Helsen, nieuwe voorzitster Raad van Bestuur
van Het GielsBos
WE PRATEN MET KATHLEEN HELSEN OP EEN
HERFSTDAG IN NOVEMBER. DE NIEUWE RAAD VAN
BESTUUR IS VOOR DE TWEEDE KEER EEN GANSE
DAG SAMEN OM ZICH TE WAPENEN TEGEN DE
UITDAGINGEN VAN DE TOEKOMST. EVEN PAUZE
MET EEN KOFFIE EN RUIMTE VOOR EEN RUSTIG
GESPREK.

voor zorginnovatie en zorgeconomie, maar ook voor
flankerend onderwijsbeleid, wonen en nog een heleboel
andere dingen. Ik zie daar heel wat mogelijkheden
om binnen de zorgsector nieuwe initiatieven te
ontwikkelen. Jonge talenten motiveren om zich in de
zorgsector te ontwikkelen en te engageren, is een hele
uitdaging.

Dag Kathleen, je bent ondertussen al enkele
maanden onze nieuwe voorzitster, tijd dus voor
een interview. Kan je even vertellen wie je bent en
waar je vandaan komt?

Vanuit die functie werd ik ook voorzitster van Het
GielsBos. Ik vind het belangrijk om de historische
band tussen de provincie en deze instelling te
behouden. Ik geniet heel erg van het voorzitterschap.
Ik ben daar erg blij mee en wil mij daar 100% voor
inzetten.

Wel, ik ben Kathleen Helsen en ik woon in
Blauberg, dat ligt in de gemeente Herselt waar ik
gemeenteraadslid ben en daarvoor 30 jaar schepen
ben geweest. Ik ben getrouwd en heb e en dochter. Als
maatschappelijk werkster begon ik mijn loopbaan
bij het CLB Kempen en in het dagcentrum van een
voorziening voor mensen met een verstandelijke
beperking in Turnhout, De Muylenberg.
Via mijn politieke werkzaamheden kwam ik al
snel terecht in het Vlaamse parlement waar ik
als volksvertegenwoordiger 17 jaar zetelde en mij
specialiseerde in het thema onderwijs. Tot ik in
december vorig jaar gedeputeerde van de provincie
Antwerpen werd. Ik ben daar onder andere bevoegd

We leven vandaag in hectische tijden, waar liggen
voor jou de grootste ambities de komende jaren?
Eigenlijk vind ik dit een bijzonder interessant
moment in de geschiedenis. Er liggen enorme
uitdagingen voor ons, die ons voortdurend alert
houden. Veel zekerheden staan op de helling. Dat
vraagt voortdurende aanpassingen en antwoorden
op nieuwe situaties. In zulke omstandigheden voel
ik mij als een vis in het water. Als we voor cruciale
en moeilijke keuzes staan, moeten we niet twijfelen
en omwegen maken maar besliste keuzes maken. Dat

is mijn overtuiging. Van al die drukte en beweging
hou ik dus wel. Ik werk graag toekomstgericht in
een wereld in transitie.
We moeten met Het GielsBos de komende jaren de
lead blijven nemen voor onze huidige en toekomstige
..
clie nten, maar ook voor onze medewerkers. Dat
betekent dat de kwaliteit van wonen, leven en werk
voorop moet staan en dat we oog moeten hebben
voor een goede werk-prive balans. Het mag gerust
de ambitie van Het GielsBos zijn om op al die
domeinen trendsetter te zijn en te blijven.

Je weet dat Het GielsBos een grote familie is waarbij
onze cliënten samen met hun familie en netwerk
voorop staan, in heel nauwe samenwerking met
medewerkers. Hoe kijk je daar zelf naar?
Wanneer ouders of familieleden hun kwetsbare
kind of familielid de beste zorg en ondersteuning
willen geven en daarvoor een beroep doen op Het
GielsBos, vraagt dat van ons de grootste vorm van
betrokkenheid. Vertrouwen in mekaar is dan een
kernpunt, zodat mensen zich hier echt thuis kunnen
voelen. Dat is werk op mensenmaat.

Om dat goed te doen, moeten we een goede missie
en visie kunnen omschrijven; en ik zie die liever
..
verwoord vanuit de clie nten dan vanuit de
organisatie. Daar maken we nu werk van.
Dat lukt alleen maar samen met goede en gedreven
medewerkers. We moeten er alles aan doen om hen
te ondersteunen en zich te laten ontplooien. Dat
is nodig; we weten immers dat de job erg mooi
maar ook erg belastend kan zijn. Onze medewerkers
moeten alle kansen krijgen om hun talenten in te
zetten voor de mensen die zij begeleiden. Samen
..
met de clie nten en hun familie zijn zij het hart van
onze werking en van de mini-samenleving die Het
GielsBos is. Zonder hen zouden we niet bestaan.

Heb je nog een afsluiter in de aanbieding?
Wel binnenkort is het weer Kerst en Nieuwjaar. Ik
wens iedereen nu al een bijzonder goede gezondheid,
veel prettige GielsBos-ervaringen en een bijzonder
mooi 2020!

Alvast bedankt voor dit gesprek en tot een
volgende keer?
Met veel plezier!

Guy
Bruyninckx
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Wabliefteru?
De communicatie van het VAPH blinkt niet
altijd uit in duidelijkheid (maar er is hoop!)

Het VAPH, we kennen het allemaal. Het is dat
belangrijke Agentschap dat de sociale integratie van
onze speciallekes moet bevorderen. Bijvoorbeeld door
het verstrekken van het intussen wereldberoemde
“Persoonsvolgend Budget”. Op geregelde tijdstippen
zie je post van het VAPH verschijnen in je (digitale)
brievenbus. Je hartslag gaat dan steevast de hoogte
in. Niet alleen om WAT er wordt verteld, maar vooral
om HOE het wordt verteld.

Mantelzorgcafé

”De vier wegen”
wegen”
in Vosselaar

Wij kregen de mooie vraag van OCMW Vosselaar
om mee te werken aan het mantelzorgcafé dat
zij op 24 september organiseerden. Mantelzorg
is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten
en hulpbehoevenden door naasten. Het thema
van deze bijeenkomst luidde: “Zorgen als
mantelzorger voor een kind of jongere met een
zware zorgbehoefte”. Een herkenbaar thema voor
veel ouders, familieleden en het ruimere netwerk
van onze cliënten.
Twee mantelzorgers van het dagcentrum ’t
Margrietje waren bereid om hun persoonlijke verhaal
te brengen. Rita, moeder van Filip, getuigde hoe zij en
haar man al jarenlang zorgen voor hun ondertussen
41-jarige zoon. Ook Maria, zus van Jef, wist het
publiek te boeien. Hun verhaal was ook al te lezen in
een vorige editie van dit tijdschrift in een artikel over
‘broers en zussen’.
De rode draad in hun getuigenissen is dat ze allebei
deze zorg zo vanzelfsprekend vinden. Ze staan
er haast niet meer bij stil dat dit helemaal geen
vanzelfsprekendheid is om dit – dag in, dag uit –
vol te houden. Maria en Rita delen deze zorg met
de begeleiders van ons dagcentrum en dat is
belangrijk. Zo hebben zij enkele dagen per
week tijd vrij voor andere familieleden en
voor eigen bezigheden of hobby’s.

10.
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“Zij hebben dat gedaan door uw ervaren beperkingen
en sterktes te bevragen en te beschrijven of door
het zorgzwaarte-instrument (ZZI) af te nemen.”
Excuseer? Na een minuut of tien, met of zonder hulp,
krijg je de diepere betekenis van die paragraaf toch
te pakken. Helaas, daar duikt de volgende parel op.

Na deze persoonlijke getuigenissen mocht ik zelf nog
uitleg geven over wat Het GielsBos en andere VAPHvoorzieningen kunnen bieden om mantelzorgers
even of voor langere tijd te ondersteunen.
Het werd een boeiende namiddag. Dit mantelzorgcafé
is een mooi initiatief dat mantelzorgers samenbrengt.
Het thema is daarbij belangrijk, maar misschien
nog belangrijker zijn de ontmoetingen onder
mantelzorgers. Want een hartverwarmende babbel,
de uitwisseling van ervaringen, een deugddoend
schouderklopje, … maken dat mantelzorgers naar
huis kunnen gaan met nieuwe energie om voor hun
kind of familielid te (blijven) zorgen.

Ilse
Eykens

“Deze commissie is bevoegd voor tegemoetkomingen
die buiten de bepalingen en de bedragen van de
refertelijst vallen (toepassing van art. 18 en 31 van
het besluit van de Vlaamse Regering …).

persoon die sinds 2016 een Persoonsvolgend Budget
krijgt. Dat is héél veel volk. Hierin krijgen we het
volgende te lezen.
“Waarom passen we uw budget aan ? Met de
persoonsvolgende financiering wil de overheid
hetzelfde budget geven aan mensen met dezelfde
vraag en dezelfde nood aan ondersteuning.”
Voilà. Misschien niet prettig, maar dat is tenminste
duidelijk. Net zoals de rest van de brief. Zo kan het
dus ook.
Deze brief is voorlopig een unicum, in je persoonlijke
communicatie zal je tot nader order worden
geconfronteerd
met
“terbeschikkingstelling”
of “aanvraag tot prioritering in de Regionale
prioriteitencommissie”. Naar verluid is het dikwijls
een juridisch probleem: het kan vlotter maar dan klopt
het wettelijk niet meer. En de werking van het VAPH
zit nu eenmaal heel ingewikkeld in mekaar omdat
heel voorzichtig met de middelen moet worden
omgesprongen.

Je krijgt stilaan het ongemakkelijk gevoel tot een
andere diersoort te behoren.
Navraag leert dat het VAPH zich bewust is van het
communicatieprobleem. Om die reden is “Wablieft”
ingeschakeld, een organisatie die al meer dan
30 jaar duidelijke en eenvoudige taal promoot.
“Wablieft” heeft recent zijn tanden mogen zetten in
een belangrijke omzendbrief van het VAPH. Over
“Correctiefase 2”, gericht aan iedere meerderjarige

Hans
Wollens
Zit je in de knoei
met de info van het VAPH?
Binnen Het GielsBos
kan je altijd meer uitleg krijgen.
VASTE CLIËNTEN
nemen contact met de Sociale Dienst.
VOOR LOGEES, OPNAMES,…
neem je contact op met het Zorgloket.
rIn beide gevallen bel je naar het
algemeen nummer (014/60.12.11).
Dan word je gegarandeerd naar de
juiste dienst doorverwezen.
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Persoonsvolgende financiering voor cliënten van Het GielsBos

Het inkomen van een cliënt

Federaal
Vervangingsinkomen

Persoonsvolgende financiering
voor meerderjarigen:
1

PERSONEELSKOST (ook wel begeleidingskost
genoemd): personeel dat de cliënt begeleidt en
behandelt (zorgpersoneel)

2

PERSOONLIJKE BIJDRAGE (ook gebruikskost
of hotelkost genoemd; voor nieuwe cliënten
heet dit woon- en leefkosten): bv. gebruik van
infrastructuur, verbruik elektriciteit / water /
verwarming, voeding, enz.

3

SUPPLEMENTEN: bv. medische en paramedische
kosten, textiel, toilet en verzorging, vrije tijd en
ontspanning, administratieve kosten enz. Het
gaat hier over kosten die niet inbegrepen zijn
in de persoonlijke bijdrage en die individueel
toewijsbaar zijn.

De persoonlijke bijdrage (of woon- en leefkosten)
en de supplementen betalen cliënten met hun
vervangingsinkomen. Die komt van de federale
overheid (FOD Sociale zekerheid).
De
personeelskost
betalen
zij
met
hun
persoonsvolgend budget (PVB, ook wel ‘rugzakje’
genoemd). Dit budget komt van de Vlaamse overheid
(VAPH). Voorlopig hebben enkel meerderjarige
cliënten zo’n persoonsvolgend budget: met deze
middelen kan Het GielsBos zijn (zorg)personeel
betalen. Dat zijn de teams in de woningen,
in de dagopvang, de nachtdiensten en in de
zorgondersteunende diensten (zoals sociale dienst,
artsen en verpleegkundigen, paramedici enz.). Maar
de middelen van deze teams komen niet enkel uit
de persoonsvolgende budgetten van de cliënten:
daarnaast worden ook nog andere inkomsten (nietVAPH-middelen) verdeeld en toegevoegd aan de
personeelsomkadering van elk team.

12.
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Op de som van alle persoonsvolgende budgetten
ontvangt Het GielsBos rechtstreeks van het
VAPH nog 21,18% extra voor organisatiegebonden
personeelskosten (functies buiten de zorg, bv.
directie, stafdienst, administratie, logistiek, ...) en
voor werkingskosten.

Welke wijzigingen komen op ons af
in 2020 ?
-

Het persoonsvolgend budget van transitiecliënten
wordt herberekend.
De methodiek voor het toekennen van
persoonsvolgende budgetten aan nieuwe cliënten
wijzigt ingrijpend.
Tegen 1/01/2021 zal Het GielsBos het systeem van
woon- en leefkosten invoeren.
De nieuwe Vlaamse regering snoeit keihard in
onze organisatiegebonden middelen.

Niet van toepassing voor cliënten met een
persoonsvolgend budget, maar we geven het toch
maar even mee: het BOB (basisondersteuningsbudget
of zorgbudget) voor personen met een handicap
die enkel beroep doen op rechtstreeks toegankelijk
ondersteuning verdwijnt, behalve voor de kinderen
die recht hebben op dit budget ten gevolge van
de zwaarste inschaling in de zorgtoeslag uit het
groeipakket. Wie het heeft, behoudt het, maar er
worden geen nieuwe BOBs toegewezen.
Luc
Vanherck

Personeelspunten

geld

waardebon (voucher)

Woon- en leefkosten

Zorgpersoneel:
mensen die jou helpen

ev. omzetten in

(zal wettelijke persoonlijke
bijdrage vervangen)

		WAAROVER
		
WAAROVER GAAT HET?
De kostprijs die een meerderjarige cliënt betaalt
aan Het GielsBos bestaat uit 3 delen:

+

Vlaams (VAPH)

overschrijving

+

waardebon (ev. geld)

Wat betaal je aan Het GielsBos?

Nieuwe budgetten voor
transitiecliënten
Een transitiecliënt is een meerderjarige cliënt die
in 2016 zorg en ondersteuning kreeg in een VAPHvoorziening. De meeste cliënten in Het GielsBos
zijn dus transitiecliënten. Zij kregen op 1 januari
2017 automatisch een persoonsvolgend budget
toegewezen zonder de inschalingsprocedure te
moeten doorlopen. Het budget werd berekend
op basis van de zorgzwaarte (B/P-waarde) en het
zorggebruik (aantal nachten en dagen opvang, of
aantal uren begeleiding) in 2016. En zij kregen ook
zorggarantie: de garantie dat met dit budget het
zorggebruik uit 2016 wordt gegarandeerd, nu en in
de toekomst.
In oktober 2019 kregen alle transitiecliënten een brief
van het VAPH met de melding dat hun budget werd
herberekend (gewijzigd in een hoger of lager budget)
en dat het stapsgewijs zal wijzigen in de richting van
dat nieuwe budget, gespreid over 4, 5 of 8 jaar. Dit is
geen besparingsoperatie van het VAPH. Maar wat is
het dan wel?
In het verleden waren er verschillen gegroeid in
de financiering van de voorzieningen: door de
personeelsstop hadden sommige voorzieningen
bijvoorbeeld maar 80% van hun personeelskader
kunnen invullen, en andere (zoals Het GielsBos) 100%.
Toen in 2017 de persoonsvolgende budgetten werden
berekend, speelden deze verschillen uit het verleden
een belangrijke rol bij de bepaling van het individuele

budget. Daardoor ontstond er een grote ongelijkheid
tussen cliënten met eenzelfde profiel: de ene had
een lager budget dan de andere, ook al hadden ze
dezelfde zorgzwaarte en dezelfde zorgvraag.
Deze ongelijkheid wordt stapsgewijs weggewerkt
onder het motto ‘gelijke middelen voor gelijke
profielen’. Dit gebeurt in 2 fasen. Fase 1 is niet
van toepassing voor cliënten van Het GielsBos.
Correctiefase 2 is wel van toepassing en start op 1
januari 2020 waarbij iedere transitiecliënt een nieuw
budget krijgt toegewezen. Na het afronden van
correctiefase 1 en 2 zal de lat voor iedereen gelijk
liggen en zullen personen die gelijkwaardige zorg
en ondersteuning nodig hebben over gelijkwaardige
budgetten beschikken in heel Vlaanderen. De
correctie is voor het VAPH budgetneutraal en is van
toepassing op zo’n 19.000 personen.
Welke invloed heeft dit op de zorg die u krijgt?
Niets. U krijgt nog steeds dezelfde kwaliteitsvolle
zorg als voordien. Niet meer en niet minder. Wie
zijn zorgvraag uit 2016 niet gewijzigd heeft, heeft
zorggarantie: de garantie dat we dezelfde zorg ook
in de toekomst garanderen ongeacht het nieuwe
budget (of dit nu hoger of lager is, maakt geen
verschil).
Krijgen
sommige
transitiecliënten
geen
herberekening en dus geen brief? Ja, dat kan. De
cliënten die na 2016 een inschalingsprocedure hebben
doorlopen (bv. een herziening, spoedprocedure,
noodsituatie, 5/7) en op basis hiervan een nieuw
budget hebben gekregen, vallen buiten deze
correctiefase 2.
Wat zijn de gevolgen voor Het GielsBos? De wijziging
heeft geen gevolgen voor de cliënt, maar wel voor de
organisaties: de ene organisatie gaat erop vooruit,
de andere gaat erop achteruit. Concreet voor Het
GielsBos betekent dit een verlies aan zorggebonden
punten. In 2020 verliezen we bijna 200 punten en dit
stijgt geleidelijk naar meer dan 800 punten vanaf
2024 (dat zijn een 12-tal personeelsleden). Dit is dus
het gevolg van het wegwerken van de historische
ongelijkheid tussen voorzieningen en het feit dat Het
GielsBos altijd haar volledig personeelskader heeft
kunnen invullen.
Gelukkig wordt dit verlies gecompenseerd door het
actieve opnamebeleid sinds 2017. Als we niet enkel
rekening houden met de transitiecliënten, maar met
alle meerderjarige budgethouders van Het GielsBos
(situatie oktober 2019), is er de komende jaren geen
probleem met onze zorggebonden punten en moet
er dus niet gesnoeid worden in het zorgpersoneel.
Gelukkig.
Luc
Vanherck
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Aangepaste berekeningswijze budgetten voor nieuwe cliënten
Het persoonsvolgend budget wordt uitgedrukt in punten (voucher) en in euro (cash). Het bepaalt
hoeveel middelen een cliënt van het VAPH krijgt om begeleidend personeel (zorgpersoneel)
te betalen. Het bepaalt niet waar dit moet gebeuren: de cliënt kiest zelf of hij deze middelen
gebruikt om thuis ondersteuning te krijgen en/of elders zoals in een voorziening. Hoe groter
de zorgzwaarte (uitgedrukt in een B/P-waarde) en hoe groter de zorgvraag (uitgedrukt in
aantal nachten of dagen opvang, of uren begeleiding), hoe groter het budget.
Voor meerderjarige cliënten die vanaf 1/01/2020 een aanvraag indienen voor
ondersteuning bij het VAPH, zal de berekeningswijze als volgt aangepast worden:
-

De basis voor de budgetbepaling is hetzelfde gebleven: op basis van de functies en
frequenties uit het ondersteuningsplan (zorgvraag) en de geobjectiveerde zorgnood
(B/P-waarden) wordt een budgetcategorie berekend. Voor elke budgetcategorie is
er een minimale zorgzwaarte bepaald. Die budgetcategorie wordt dan vertaald in
een budget.
- Het VAPH onderscheidt 3 ondersteuningsfuncties: woonondersteuning (uitgedrukt
in nachten), dagondersteuning (uitgedrukt in dagen), en individuele begeleiding
(uitgedrukt in uren). In het nieuwe model worden personeelspunten aan elke
ondersteuningsfunctie gekoppeld (en wordt er dus niet meer met gewichten
gewerkt). Daarbij wordt de verhouding tussen nachten en dagen aangepast zodat
meer punten gaan naar de dagen. Ook is er een hogere weging voor de dagen en
nachten bij deeltijds gebruik.
- Er komen meer gradaties in de budgetten. Waar er nu 12 budgetcategorieën zijn,
worden dat er 24. De sprongen tussen de budgetcategorieën zijn dus kleiner en
de verdeling sluit beter aan bij de zorggradatie. Doel hiervan is een optimalisatie
van de inzet van middelen.
- De zorgzwaarte wordt ingeschat door een MDT (multidisciplinair team). Er wordt
nog steeds een (verkorte versie van het) ZZI (zorgzwaarte inschalingsinstrument)
afgenomen. Dit ter ondersteuning van de inschatting. Er komen meer gradaties in
de bepaling van de zorgzwaarte. Voor de B-waarden zijn er nu 8 i.p.v. 6 waarden:
er werd een waarde toegevoegd tussen B4 en B5 en tussen B5 en B6. Er zijn
ook duidelijker omschrijvingen gemaakt van de B- en P-waarden. De hoogste
zorgzwaarte is vanaf 2020 niet meer B6/P7 maar B8/P7.
De overheid legt niet vast hoeveel een cliënt moet betalen voor zorgpersoneel.
Dat bepaalt iedere voorziening zelf. In Het GielsBos zijn de eenheidsprijzen voor
nachtopvang en dagopvang gekoppeld aan het budget van de
cliënt en zijn zorgzwaarte. Daarom hebben we de wijzigingen in de
budgetbepaling vertaald in een aangepaste kostprijstabel. Hiermee
Luc
garanderen we een faire kostprijs en betaalbare zorg.
Vanherck

Invoering woon- en leefkosten (enkel voor meerderjarigen)
Bij de invoering van het systeem van de Persoonsvolgende Financiering (PVF)
werden 2 grote sporen uitgezet:
-

-

Elke volwassen cliënt krijgt een eigen persoonsvolgend budget voor de financiering van
het zorgpersoneel. Deze middelen kunnen enkel en alleen daarvoor aangewend worden.
Sinds begin 2017 heeft elke cliënt een Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO)
afgesloten met Het GielsBos waarin de zorgbesteding wordt vastgelegd.
Uiterlijk op 1/01/2021 moet elke voorziening in Vlaanderen overstappen naar het systeem
van woon- en leefkosten (ter vervanging van de huidige wettelijke persoonlijke bijdrage).

De directie van Het GielsBos heeft van meet af aan aangegeven dat ze deze 2 sporen zeer
duidelijk wil scheiden. Concreet wil dit zeggen dat eerst werk gemaakt werd van de invoering
van de IDO’s om de gevraagde zorg contractueel vast te leggen en de impact ervan op de interne
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herverdeling van de personeelsmiddelen op te volgen. En werd beslist dat de invoering van de
woon- en leefkosten er pas zou komen op 01/01/2021.
Met woon- en leefkosten wordt bedoeld: kosten die iedere burger in de maatschappij moet
betalen, zoals huisvesting, energie, voeding, waskosten, ontspanning enz. Elke volwassen
cliënt betaalt vandaag een wettelijke persoonlijke bijdrage van ca. 35 euro per dag vanuit zijn
vervangingsinkomen (federale middelen). Dit ligt wettelijk vast en is dus in elke voorziening
gelijk. Met de invoering van de woon- en leefkosten moet iedere voorziening zelf de
kostprijs berekenen en doorrekenen. Hierdoor ontstaan er dus ook op dit vlak verschillen
tussen voorzieningen.
Vanaf 1/01/2021 zal een bedrag aan woon- en leefkosten aangerekend worden i.p.v.
de wettelijke persoonlijke bijdrage. De Vlaamse overheid heeft aan de voorzieningen
opgelegd dat er transparant moet gecommuniceerd worden over de inhoud van deze
woon- en leefkosten en dat het Collectief Overlegorgaan (de vroegere gebruikersraad)
een positief advies moet uitbrengen bij de invoering ervan. De laatste maanden
hebben enkele medewerkers alle kostenrubrieken van de woon- en leefkosten in
kaart gebracht en is een technische werkgroep deze cijfers aan het verwerken.
De directie van Het GielsBos heeft ervoor gekozen om heel transparant te
communiceren over het verdere invoeringstraject. Daarom werd een klankbordgroep
samengesteld die op regelmatige basis zal samenkomen om uiteindelijk tot een
gedragen systeem te komen. In deze klankbordgroep zetelen medewerkers, leden
van de raad van bestuur en vertegenwoordigers van de ouders. De bedoeling is
dat zij samen adviezen en aanvullingen geven op de resultaten van de technische
werkgroep. Deze klankbordgroep start de komende weken om medio 2020 tot een
finaal voorstel te komen. Dat voorstel zal dan ter goedkeuring worden voorgelegd
aan raad van bestuur en het collectief overlegorgaan. Zo hebben we nog ongeveer
6 maanden om de administratieve en logistieke processen aan
te passen aan het nieuw systeem van woon- en leefkosten, en
Bruno
kunnen we op 1/01/2021 van start gaan.
Stappaerts

Drastische besparing op de organisatiegebonden middelen
Het begeleidend personeel dat in de zorg werkt, wordt (hoofdzakelijk) betaald
met de persoonsvolgende budgetten van de cliënten voor wie zij werken. Maar
een organisatie heeft ook nog ander personeel in dienst dat niet in de zorg werkt:
administratie, logistiek, stafdiensten, directie enz. Daarnaast heeft een organisatie
dagelijks rekeningen te betalen en daarvoor zijn er werkingsmiddelen nodig.
Dit organisatiegebonden personeel en die werkingsmiddelen worden gesubsidieerd
door het VAPH op basis van de persoonsvolgende budgetten van de cliënten. Voor
elk ‘rugzakje’ van 100 punten krijgt Het GielsBos 21,18 punten, omgezet in euro, voor
het betalen van die organisatiegebonden kosten. Maar de nieuwe Vlaamse regering
heeft beslist dat, gespreid over 3 jaar, die subsidie daalt van 21,18% naar 16,18%. Hierdoor
verliezen we zo’n 25% van onze organisatiegebonden middelen.
Ook heeft de Vlaamse regering een algemene niet-indexering van de werkingsmiddelen
voor alle sectoren (jeugdhulp, kinderopvang en personen met een handicap) gedurende
de volledige regeerperiode (2019-2024) aangekondigd. De niet-indexering geldt voor alle
subsidie-elementen die niet voor personeel zijn.
Dit veroorzaakt heel wat onrust in de sector. Vakbonden en werkgeversorganisatie
(Vlaams Welzijnsverbond) hebben acties aangekondigd tegen deze drastische
besparingsmaatregelen. Het GielsBos doet mee.
Luc
Vanherck
Leven in Het GielsBos
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Al

FEESTEND

VOOR DE
LEKKERE PINTJES

afscheid nemen van de

PERSONEELSVERENIGING
DE PERSONEELSVERENIGING STOPT ER JAMMER GENOEG MEE
DUS ORGANISEERDEN ZE VOOR DE ALLERLAATSTE KEER EEN
SPETTERENDE FUIF. MET EEN DUBBEL GEVOEL BLIKKEN WE
TERUG NAAR DEZE PLEZANTE AVOND!

NA DE
LEKKERE PINTJES

TOT ALLES
WAZIG WERD …

DE PERSONEELSVERENIGING
TRAKTEERDE OP LEKKERE
VERS GETAPTE PINTJES
(EN COLA’S)

TOT IN DE LATE (OF VROEGE)
UURTJES WERDEN DE BENEN
GOED LOS GEGOOID EN DE
KELEN GESMEERD

DE AANWEZIGEN KREGEN
ZELFS CADEAUTJES. HIER
WERD CREATIEF GEBRUIK
VAN GEMAAKT.
Annelies
Verbeek

MMMMM! GENIETEN VAN
DEZE LEKKERE FRIETJES
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Bedankt aan alle leden van
de Personeelsvereniging voor
jullie blijvende inzet en de fijne,
memorabele activiteiten die jullie
hebben georganiseerd
in Het GielsBos!
Leven in Het GielsBos
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Vreemde
vogels
gespot

Hiep, hiep,

HOERA
Tim heeft de
gewoonte om
te trakteren voor
zijn verjaardag. Dat
gebeurt met heerlijke taart
op de dag zelf. Daarnaast plannen we ook nog een
activiteit die we samen met de leefgroep doen. We
zoeken altijd een activiteit die Tim leuk vindt en
waar ook andere bewoners plezier aan beleven. Zo
trakteert hij regelmatig op een huifkartocht. Vorig
jaar kwam er een springkasteel voor enkele dagen
naar Bosheuvel 3. Dit jaar gingen we snoezelen in
Het Spinneke. Tim snoezelt graag en rijdt graag
met het busje. Een ideale verjaardagsactiviteit
dus. Jeroen en Kyle gingen ook mee.
Ze genoten ervan. Het is een heel mooi concept.
Er is een grote snoezelruimte met waterbed,
ligzetels, verschillende soorten lichten
en effecten. Maar er is ook een

OP HET DOMEIN

spiegelruimte, een actieve speelruimte en een ruimte
waar je met geluiden kunt experimenteren. In de
speelruimte kan je op, onder, over en tussen kussens
kruipen. Ravotten en vallen is hier geen probleem.
De geluidenruimte is ook heel speciaal. Je kan
je eigen effecten creëren door met je handen te
bewegen. Door voeten op tegels te verplaatsen, kan
je een liedje componeren. Daar kan je dan opnames
van maken en nadien beluisteren. Grappig!
Onze tijd was sneller om dan we dachten. We
stapten tevreden terug in het busje op zoek naar
een goede frituur want we hadden ondertussen
grote honger gekregen. Een ideale afsluiter van
de verjaardagsuitstap. Bedankt Tim voor de fijne
traktatie.
Gert
Van Hove

Er lopen hier wel vaker vreemde vogels rond op
het domein maar dinsdag 22 oktober was toch
wel een heel speciale dag. Ik had de mensen van
dierenzorg gevraagd om langs te komen met hun
dieren omdat we deze al eens gezien hadden toen
we op vakantie in De Dielis waren. Toen viel het ons
al op dat onze bewoners hier intens van genieten.
Hoog tijd dus om ze opnieuw uit te nodigen.
De mensen van dierenzorg runnen een boerderij in
Kaulille waar ze heel veel tijd steken in het tam maken
van de dieren. Nu denken jullie waarschijnlijk meteen
aan een hond of een kat maar neen hoor, de eerste
dieren die tevoorschijn kwamen, waren kippen,
cavia’s en konijntjes. Schattig! Maar dit was nog lang
niet alles…
Bij snoezeldieren denk je automatisch aan zachte,
aaibare, kleine dieren maar dit was lang niet alleen
het geval. We hebben verschillende dieren gezien:
een grote landschildpad, een stinkdier, een geitje,
een blauwtonghagedis,… Enkele bewoners hebben
zelfs een tijgerpython rond hun nek gehad! Er waren
heel wat helden onder de cliënten die voor niets
terugdeinsden, een groot verschil met het personeel


Bij snoezeldieren
denk je automatisch
aan zachte, aaibare,
kleine dieren maar
dit was lang niet
alleen het geval.

Chantal
Eelen
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Helpende van Charles River

handen

OP 22 OKTOBER ZIJN VRIJWILLIGERS VAN
CHARLES RIVER EEN DAG KOMEN HELPEN IN HET
GIELSBOS. BEDANKT AAN ALLE VRIJWILLIGERS DIE
EEN HANDJE HEBBEN TOEGESTOKEN! HIERONDER
VIND JE EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN DIE
TOEN PLAATSVONDEN.

Een beestige dag in het Pakawi Park
Het was een stralende ochtend en iedereen stond te popelen
om naar de dierentuin te gaan. We moesten wel wat geduld
hebben want er gingen nog een aantal onbekenden met ons
mee, wie zouden dat zijn? Patrick en Dennis van Bosheuvel
4 en Joris en Veerle van Bosheuvel 5 stapten mee in de bus
en we reden langs het OC om deze onbekenden op te pikken.
Drie vrolijke, enthousiaste vrouwen wilden graag een dagje
met ons op stap gaan.

De handen uit de mouwen met de
groendienst
Zoals gewoonlijk was het nu ook een aangename dag met
de vrijwilligers en zijn er tal van werkjes opgeknapt. Op
het domein hebben de vrijwilligers van Charles River
een aantal bloemenperkjes terug netjes gemaakt zodat
wij nieuwe aanplantingen kunnen doen. En ook op de
boerderij waren ze druk aan het werk. Daar hebben we
jonge boompjes verplant, een nieuw wandelpad aangelegd,
pizza gebakken en een nieuwe verankering gemaakt voor
de bessenstruiken. Bedankt voor de hulp!

Het begon allemaal wat onwennig maar al snel werden er veel
vragen gesteld en het werd een boeiende rit naar de Olmense
Zoo. Sorry, ik bedoel het Pakawi Park. Eenmaal aangekomen,
straalden de zon en de aapjes ons tegemoet. Hoog tijd voor een
plasje en een drankje op het terras.

Dirk
Cuyvers

Nadien was het tijd om op pad te gaan en de verschillende dieren
te bewonderen. Leeuwen, panters, olifanten, giraffen,… We hebben
ze allemaal gezien! Al snel was het middag en dus tijd voor wat lekkers,
en wat is er lekkerder dan frietjes? Niets! Na het eten zijn we terug de bus
opgestapt richting Gierle. Als afsluiter zijn we nog iets gaan drinken en hebben
we nog een stukje taart gegeten.

Wat hadden wij geluk !
Door de vele helpende en warme handen van Charles
River konden wij een hele dag net dat tikkeltje extra
doen voor onze bewoners. Zalig! Samen met Rozendries
3 besloten we om wafels te bakken wat natuurlijk de
sleutel is naar pure gezelligheid en veel plezier. Er werd
mee gekeken, geluisterd, geroken en vooral gesmuld. En de
bewoners lieten duidelijk merken dat het goed was.

Er werd nog vlug een afscheidsfoto genomen en wat afspraken gemaakt want deze
vrijwilligers zijn altijd welkom om een toertje te komen wandelen of fietsen met
onze zalige cliënten.
We hadden stralend weer waarschijnlijk omdat deze drie geweldige dames het
verdiend hadden door vrijwillig met ons mee op stap te gaan.

Lauwers
Tine

Dat was nog niet alles… Na dat smullen zijn we nog gaan wandelen.
Even een frisse neus halen en het domein voorstellen aan die warme
helpende handen. Natuurlijk was de dag nog niet voorbij. Het leukste moest
nog komen. In de namiddag kwamen er snoezeldieren langs. Kippen, cavia’s,
konijnen, slangen, een vogel, een schildpad en zelfs een geitje. Er werd
geknuffeld, gestreeld en vooral gelachen door de bewoners, de begeleiding en
de vrijwilligers. En tussendoor namen we nog een hap van die heerlijke wafels.
Kortom …

BEDANKT WARME, LIEVE, HELPENDE HANDEN!
Door jullie konden we net dat tikkeltje extra bieden.
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WELKOM!
Nieuwe gezichten

15--jarig
15

Danny is een nieuwe bewoner op Rozendries 2.
Eric is een nieuwe bewoner op Vos 4.

DANNY

Femke, Glenn en Axel

zijn nieuwe cliënten in de dagopvanggroep op de Bijenkorf. Axel krijgt ook begeleiding van onze
jobcoachen.

bestaan van de

BISSCHOPSLAAN!

Hilde kwam voor de eerste keer logeren in de Boskapelstraat,

Gert in de Salamanderstraat, David op Bosheuvel 4 en
Floris op Grasland 2. Lander kwam enkele dagen
op proef in de Bijenkorf. Dries kwam eerst in
dagopvang op Merel 5 en bleef daarna ook
logeren.

De
In de lente zijn we heerlijke
pannenkoeken gaan eten
op de pannenkoekenboot
in Dessel, wat hebben we
gesmuld! Om wat calorieën
te verbranden, zijn we het
nabijgelegen Pagadderpad
gaan verkennen. Dit is een interactieve
wandeling met leuke opdrachten. Zo hebben
we kunnen verspringen zoals de konijntjes en
met de reuzekatapult hebben we dennenappels
weggeschoten, een hele belevenis.

De

zomer

hebben

we

ingezet met een gezellige
brunch in de Vuvuzela,
van broodjes tot eitjes en
Breugeltafel. We hebben er
weer van genoten. De wandeling
die daarna volgde, was echt een
toppertje! We kregen allemaal een alpaca
aan de leiband en mochten er mee gaan
wandelen. Wat een avontuur was dat! We
hebben gelachen, een beetje met de poepers
gezeten en toch ook wel een dolle namiddag
beleefd.
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herfst

Melissa en Kris namen op

hebben we zeer warm ingezet

1 september hun intrek in het
trainingsappartement in
Tielen.

door een viering te volgen in de grote kerk van
Beerse. Twee lieve vrouwen hebben samen
met ons gezongen en ze wisten toch wel over
ieder van ons mannen iets te vertellen zeker!
Als verrassing waren er wafeltjes in de vorm
van hartjes die Christine samen met Maurice
en Bert gebakken had. Daarna trokken we
met al onze familie en vrienden
naar het OC om daar te genieten
van de gezelligheid en een
lekkere BBQ. Als afsluiter
hadden we twee grote,
lekkere taarten voorzien.

Onze

winteractiviteit

Geboren

24 september: LIO,
zoontje van Pauline
Groenen (teamleidster) en
Ruud Van den Bosch
24 oktober: LYANNA,
dochtertje van Pia Schram
(verpleging) en Sancho Melis

GLENN

Getrouwd
11 oktober: Jossi Van Holten
(begeleidster/opvoedster) en Steven
Crols
26 oktober: Annelies Smulders
(begeleidster/opvoedster) en Peter Maes
26 oktober: Jens Broeckx (begeleider/
opvoeder) en Leen Broeckx
29 oktober: Nele Meeus (begeleidster/
opvoedster) en Bas van Hout

is

nog in de maak … dan
gaan we de begeleiders
eens verwennen want
zonder hen was er
natuurlijk geen 15jaar Bisschopslaan!

Overleden

AXEL
Feestcomité
TNT

MELISSA
EN KRIS

18 september: Maria Eyckmans, schoonmoeder
van Hilde Mols (medewerkster actiteam)
2 oktober: Martina Kampen, schoonzus van
Annie Wolput (huishoudhulp)
4 oktober: Maria Van Otten, moeder van Chantal
Deroey (begeleidster/opvoedster)
6 oktober: Fons Thys, schoonvader van Marc
Hendrickx (chauffeur)
26 oktober: Alfons Meeus, vader van Stefaan
Meeus (Grasland 4)
1 november: Dirk Van den Broeck, schoonbroer
van Brigitte Janssens (huishoudhulp)
10 november: Jos Sysmans, vader van Peggy
Sysmans (Rozendries 4)
Leven in Het GielsBos

Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van gegevens van de personeelsdienst en aankondigingen bij het secretariaat.
Wil je liever niet dat jouw aankondiging hier verschijnt? Graag een seintje aan de personeelsdienst!

OM ONS 15-JARIG BESTAAN EXTRA IN DE BLOEMETJES TE ZETTEN,
HEBBEN WE BESLOTEN OM ELK SEIZOEN EEN LEUKE ACTIVITEIT TE DOEN

23.

AGENDA
9 JANUARI
Nieuwjaarsreceptie vzw Het GielsBos in het
Ontmoetingscentrum

12 FEBRUARI EN 15 APRIL
Muzieknamiddag in het Ontmoetingscentrum

21 FEBRUARI
Carnavalbal in het Ontmoetingscentrum

4 MAART
vrijwilligersfeest in het Ontmoetingscentrum

5 APRIL
GielsBosloop i.s.m. AfstandsLopers
Vosselaar in Het GielsBos

9 APRIL
Paasfeest in de sporthal

HET WAS EEN
FANTASTISCHE DAG MET
ZALIGE VRIJWILLIGERS EN
EEN GEWELDIGE WORKSHOP
#MAKEBELGIUMGREATAGAIN

