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1. VOORWOORD  
 

Tien jaar Avalon ... zijn er in feite bijna twintig. 

In 1998 werd Avalon vzw opgericht. Negen jaar later ontvingen we onze eerste bewoners. Negen 

jaren om onze plaats in het zorglandschap te veroveren... 

Veroveren is het juiste woord, want het werd flink knokken om ons als “ onafhankelijke “ instelling 

waar te maken. 

Op drie december 2007 droegen we de eerste bewoner, onze Louis, met zijn rolstoel binnen. 

Sindsdien hebben we Avalon steeds verder uitgebouwd: eerst naar twintig bewoners, een aantal 

jaren later naar dertig. 

Het resultaat dat we vandaag kunnen zien en voelen is er gekomen dankzij de vastberadenheid van 

vele mensen: leden van de Algemene Vergadering, leden van de Raad van Bestuur, medewerkers, 

vrijwilligers en bewoners. 

Daarbij mogen we de sponsors en de individuele schenkers niet vergeten: ook dankzij hen staat hier 

de ene steen op de andere, kunnen mensen met een fysieke beperking verder de draad van hun 

leven opnemen en worden er nieuwe plannen gesmeed om de zorg voor meer mensen toegankelijk 

te maken. 

Heel speciaal wil ik het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( het vroegere Vlaams 

Fonds ) bedanken voor hun niet aflatende ondersteuning en hulp. 

Een heel belangrijke les hebben we hier allen geleerd: je moet houden van het project waar je je 

schouders onderzet. Zonder dat geloof (en in het woord geloof zit het woord “ love “) ontstaat geen 

hoeksteen die dergelijk huis kan rechthouden: een diep vertrouwen in de toekomst en in elkaar. 

Dit betekent echter absoluut niet dat ons geloof en ons vertrouwen blind is of naïef. De ervaringen 

van de laatste achttien jaren hebben ons gehard en geleerd dat voor elke steen moet gevochten 

worden. 

In naam van allen die mee aan Avalon gebouwd hebben durf ik zeggen: we zijn fier en dankbaar en 

vol vertrouwen dat de toekomst van Avalon net begonnen is. 

Ik besef zeer goed dat het weer niet makkelijk zal zijn, dat we elke medewerking en steun zullen 

moeten inzetten om te overleven in een wereld waar steeds meer mensen in een soort “oorlog “ 

met elkaar belanden. 

De uitdagingen zijn groot, maar we gaan ze aan zodat elke uitdaging een opportuniteit wordt, een 

mogelijkheid om meer mensen met een fysieke beperking een echte kans te geven een leven te 

leiden dat een grote individuele ontwikkeling mogelijk maakt. 

Het doet mij dan ook plezier iedereen die ons de laatste achttien jaren onvoorwaardelijk gesteund 

heeft van harte te bedanken. 

“Als je blijft geloven kan de zwaarste steen niet zinken … “ 

Karel Teck 
Voorzitter 
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2. COÖRDINATEN LEDENLIJST VZW AVALON 

2.1.  IDENTIFICATIEGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS  

 

Maatschappelijke zetel: Broekstraat 27, 9255 Buggenhout 

Tel : (052) 36.57.30 

Fax: (052) 36.57.49 

Ondernemingsnummer : 0464.778.666 

E-mail : info@avalon-vzw.be 

Website: www.avalon-vzw.be 

Facebook: https://www.facebook.com/vzwavalon 

 

Avalon vzw is officieel erkend door het FOD Financiën om bij giften van minstens €40,00 per jaar 

een fiscaal attest uit te reiken. Dit betekent dat iedereen die een gift stort op rekeningnummer 

BE92 0342 7685 3523 van Avalon vzw, een fiscaal attest van Avalon vzw zal ontvangen vóór 1 maart 

van het daaropvolgende jaar. 

 

Wenst u geen fiscaal attest en wilt u Avalon steunen, dan kan dit via overschrijving op rekening-

nummer BE90 0017 1909 5432 van Avalon vzw, Broekstraat 27 te 9255 Buggenhout.  

 

 

  

http://www.avalon-vzw.be/
https://www.facebook.com/vzwavalon
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2.2. ALGEMENE VERGADERING  

 
(situatie op 31/12/2017) 

Karel Teck  Voorzitter  Korte Dijkstraat 5 B 3,  

Raad van Bestuur 9200 Dendermonde 
 

Roland Du Bois                              Ondervoorzitter  Meir 15,  

    Raad van Bestuur                 9255 Buggenhout 
 

Rita De Maeyer                             Penningmeester Meir 15,  

    Raad van Bestuur                 9255 Buggenhout 
 

Dirk De Batselier                           Secretaris Buisstraat 140,  

    Raad van Bestuur                 2890 Sint-Amands 
   

Hugo Heyvaert                              Bestuurder Broekstraat 28,  

    Raad van Bestuur                 9255 Buggenhout 
 

Rudy Vermeir Bestuurder Breemstraat 6,  

    Raad van Bestuur       9255 Buggenhout  
 

Magda De Baere  Bestuurder Konkelgoedstraat 14,   

 Raad van Bestuur 9280 Lebbeke 
        

Roland April  Bestuurder Kruisbaan 23,  

 Raad van Bestuur 9255 Buggenhout 

 

An Stallaert  lid Gehuchtveldstraat 9, 9280 Lebbeke 
 

Mieke Tierens lid Ten Hove 16, 9255 Buggenhout 
 

Johan Cardoen  lid Ten Hove 16, 9255 Buggenhout 
 

Paul De Coster  lid Hemelstraat 129, 9200 Dendermonde 
 

Leo De Smedt  lid Marktstraat 57, 1745 Opwijk 
 

Jan Du Bois  lid Meir 17A, 9255 Buggenhout 
 

François Saelemans      lid  Kasteelstraat 135 bus 02/01,  

 9255 Buggenhout 
 

Pol Verest lid Weiveld 41, 9255 Buggenhout 
 

Guido Van Herrewegen  lid Beukenstraat 46, 9255 Buggenhout 
 

Arnold Schautteet  lid Ten Hove 34, 9255 Buggenhout 
 

Richard Slight+ lid Hoge Jan 3, 9255 Buggenhout 
 

Jean-Marie Boudolf      lid Guido Gezellestraat 55,  

2630 Aartselaar 
 

Eduard De Boeck lid Patersstraat 6, 9255 Buggenhout 
 

Christian Van Raemdonck lid (bewoner) Broekstraat 27, 9255 Buggenhout 
 

Noëlla Wuytack lid (bewoner) Broekstraat 27, 9255 Buggenhout 
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3. ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN 
 

In 2017 organiseerden we zoals gewoonlijk een aantal 

activiteiten en evenementen ten voordele van onze vzw: een 

tiende eetfestijn, de negende Avaloop, de fietstochten van 

Avalon Bike Rock en een mini kerstmarkt. Deze evenementen 

brachten een mooie som van € 53.791,75 op. 

 

De evenementen ten voordele van Avalon georganiseerd door 

derden brachten € 14.700,00 op: 

 VZW Samen : bosmarathon  

 Lege toner actie DHL 

 CD&V, ACV, KWB, Pasar, Gezinsbond, ‘t Middelpunt en 

Femma Buggenhout-centrum: garageverkoop 

 Kerstmarkt Eetclusief 

 Music for life: soep door Chiromeisjes Opstal, koperen 

centjes door Huize Van Langenhove, Prosafco en 

Havep, Avalonfietsers  

 

De giften van particulieren en de giften vanwege externe 

fondsen en verenigingen leverden € 19.142,78 op. 

In totaal werden er dus € 87.634,53 extra middelen 

bijeengebracht voor Avalon. 

2017 was een feestjaar. Avalon bestond 10 jaar. We 

organiseerden een academische zitting in de parochiekerk. 

Achteraf was er een receptie in het Torenhof. 

Een welgemeende dank aan alle vrijwilligers voor hun hulp en 

inzet bij onze eigen evenementen én aan alle organisaties die 

Avalon in 2017 financieel steunden. 

 

Rita De Maeyer 

Bestuurslid 
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4. UITBREIDINGSPROJECT 
 

In 2017 zijn enkel nog wat inrichtings- en uitrustingskosten gemaakt. 

De bouwcommissie heeft bij Onroerend Erfgoed Oost – Vlaanderen een dossier ingediend om de 

gevels van de voormalige pastorij te renoveren. Er zijn immers dringende onderhoudswerken nodig 

aan deze gevels. Voor deze werken is ons eind 2017 een goedkeuring verleend. De uitvoering is 

voorzien in 2018. We ontvangen ongeveer € 20.000,00 subsidie voor deze werken. 

De bouwcommissie zet ook sterk in om ons energiegebruik te optimaliseren. De totale verlichting 

van Avalon wordt herbekeken om waar mogelijk deze om te vormen naar LED- verlichting. 

De plaatsing van zonnepanelen op de daken van de nieuwbouw ligt ter studie maar omwille van 

hun specifieke vorm hebben we voor deze daken nog geen groen licht gekregen om met de 

plaatsing van de zonnepanelen te starten. 

 

Hugo Heyvaert 

Bestuurslid en lid van de bouwcommissie 
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5. WERKINGSVERSLAG 2017 EN VOORUITZICHTEN 2018  

5.1.  BEWONERS  

5.1.1. POPULATIEGEGEVENS  

  
Bezettingsgraad 

In 2017 telde Avalon 9.696 aanwezigheidsdagen en 579 afwezigheidsdagen. Dit komt overeen met 

een gemiddelde jaarlijkse bezetting van 27,93 op een maximum van 30 ‘erkende bedden’.  

 

Bezettingsgraad 

Jaar  

Aanwezigheids-

dagen  

Afwezigheids-

dagen  

Totaal  Bezettingsgraad 

 

  

2010  5.808  1.324  7.132  98%  

2011  6 340  960  7.300  100%  

2012  6.515  804  7.320  100%  

2013  6.459  706  7.165  98%  

2014 (*)  9.264  814  10.078  92%  

2015  10.069  673  10.742  98%  

2016 9.803 723 10.526 96% 

2017 9.696 579 10.275 94% 

 
(*) = uitbreiding van 20 naar 30 bewoners  

 

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de bezettingsgraad in 2017 met 2% gedaald is. Op een 

maximum van 10.950 dagen waren er 675 dagen niet ‘bezet’. Het aantal onbezette dagen is 

opnieuw toegenomen ten opzichte van het jaar voordien. De reden hiervan is het spijtige overlijden 

van een aantal bewoners. Het systeem van persoonsvolgende financiering bemoeilijkt de invulling 

van de beschikbare kamers omdat kandidaatbewoners ofwel geen budget hadden ofwel met een 

opzegtermijn moesten rekening houden. Ook de keuze om een kamer ‘kortverblijf’ beschikbaar te 

houden heeft zijn impact op het aantal onbezette dagen. Een volledige bezetting van deze kamer is 

moeilijk te realiseren gezien het vraaggestuurde karakter van deze verblijfsmogelijkheid. 

 

Ziekenhuisopnames 2017 

In 2017 werden 14 bewoners opgenomen in het ziekenhuis met een totaal van 186 

hospitalisatiedagen. Dit betekent een gemiddelde opnameduur per opgenomen bewoner van 13,28 

dagen. Op de totale populatie (N=29) betekent dit een gemiddelde van 6,41 hospitalisatiedagen, dit 

is een vermindering van 3,45 ten opzichte van 2016. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen 

bewoners bedraagt 53 jaar.  
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Leeftijd 

Op 31/12/2017 telde Avalon 28 bewoners, waarvan 14 mannen en 14 vrouwen. De gemiddelde 

leeftijd is 52 jaar. De jongste bewoner is 24 jaar, de oudste 73 jaar. 

29 bewoners hebben in 2017 permanent in Avalon overnacht, tenzij zij voor een korte periode op 

vakantie waren of opgenomen waren in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 4 bewoners gaan af 

en toe tijdens het weekend naar huis of op bezoek bij familie. 

16 bewoners hebben hun domicilieadres in Avalon. De andere bewoners zijn gedomicilieerd bij 

ouders of verwanten. 

Beperkingen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ‘handicaps’ van onze bewoners. 

In 2017 verbleven in totaal 29 bewoners in Avalon. Er waren 4 overlijdens. Er werden ook 4 nieuwe 

bewoners verwelkomd. 1 bewoner verhuisde naar een eigen woning (met ondersteuning). De 

bewoner was vragende partij om met haar partner samen te gaan wonen.  

Tabel : populatiegegevens 2017 (N=29) 

Aard  Aantal 

Niet aangeboren hersenletsel 7 

Aangeboren hersenletsel 2 

Multiple sclerose 13 

Hydrocephalie 1 

Ruggenmergletsel na ongeval 1 

Cerebellair syndroom 1 

Spina Bifida (aangeboren ruggenmergletsel) 1 

ALS (amyotrofe laterale sclerose) 1 

Friedreich ataxie 1 

Epidermolysis Dystrofica 1 

Demyeliniserende polyneuropathie met  tetraparese en 

ventilatieafhankelijkheid 

1 

 

 

5.1.2 OPNAMES EN OPNAMECOMMISSIE 
 

In 2017 zijn er 4 bewoners opgenomen. 

Er werden ook 4 opnamecommissies georganiseerd.  

De zorgcoördinator, de groepschef, de instellingsarts, de sociaal verpleegkundige en de directeur 

zijn lid van deze commissie. Zij beoordelen in eerste instantie of er voldoende informatie is voor het 

nemen van een gefundeerde beslissing. Indien zij van mening zijn dat er niet voldoende informatie 

is, dan wordt deze alsnog opgevraagd vooraleer een opnameadvies wordt geformuleerd. Indien de 

commissie een unaniem principieel akkoord bereikt, wordt de opname zo vlug als mogelijk 

gerealiseerd. Enkel indien er geen unaniem advies is, wordt het opnamedossier voorgelegd aan de 

Raad van Bestuur. De kandidaat bewoner wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing 

van de opnamecommissie. 
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Open plaatsen worden sinds 2017 vermeld op verschillende websites waaronder VAPH-wegwijzer. 

Mensen die reeds een PVB toegekend kregen vanuit het VAPH kunnen zich voor deze plaats 

kandidaat stellen. PVB ( persoonsvolgend budget) is een budget in de vorm van cash of vouchers 

waarmee de persoon met een beperking zijn zorg en ondersteuning kan betalen. 

In 2017 werd de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) uitgebreid.  

2 personen met een beperking komen enkele namiddagen per week voor dagopvang binnen RTH . 

3 personen konden we tegemoet komen in hun vraag naar kortverblijf binnen RTH. Drie personen 

met een PVB kwamen ook in kortverblijf. 

Sinds 2017 zijn we binnen het aanbod van RTH ook gestart met het aanbieden van begeleid werken. 

De begeleider ondersteunt de werking van een persoon met (een vermoeden van) een beperking 

op een reguliere werkplaats.  

Vooruitblik op 2018 

In 2018 zullen wij Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) blijven aanbieden. RTH is een vlot 

toegankelijke vorm van hulpverlening voor personen met een vermoeden van een beperking. Deze 

hulp kan bestaan uit ambulante of mobiele begeleiding, dagopvang of verblijf. Ook een combinatie 

van deze hulpverleningsvormen is mogelijk.  

RTH heeft als doel de draagkracht van de persoon met (een vermoeden van) een beperking of zijn 

netwerk te vergroten zodat er geen of minder snel beroep moet gedaan worden op langdurige 

hulpverlening.  

Er werd in 2016 reeds een samenwerking aangegaan met Blijdorp en Eindelijk. Deze samenwerking 

was nodig aangezien een zorgaanbieder 35 punten moet kunnen aanbieden om erkend te worden 

voor RTH. Avalon heeft niet de capaciteit om dit puntenaantal waar te maken. De penhouder werd 

Blijdorp. 

Deze samenwerking werd in 2017 uitgebreid door het opstarten van het zorgplatform. Het 

zorgplatform wil vanuit hun expertise en deskundigheid een laagdrempelig onthaalpunt zijn voor 

mensen met (een vermoeden van) een beperking in de ruime regio Buggenhout en Dendermonde. 

Wij zoeken samen met hen naar een antwoord op hun vraag. Dit kan door te informeren over de 

mogelijkheden, het aanbod in de regio te verduidelijken,…  

 

5.1.3. BEWONERSVERGADERING EN GEBRUIKERSRAAD 
 

Bewonersvergadering  

De bewonersvergadering is een vergadering voor alle bewoners van Avalon. Elke bewoner wordt 

vrijblijvend uitgenodigd om deel te nemen. In 2017 werden 10 bewonersvergaderingen gehouden. 

Gemiddeld waren er 13 bewoners aanwezig.  

Bewoners kunnen voorafgaand aan  elke vergadering agendapunten doorgeven aan de zorg-

coördinator. Ze kunnen ook tijdens de vergadering onderwerpen die verband houden met de 

algemene werking toevoegen aan de agenda. Zo krijgt iedere aanwezige de kans om vragen te 
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stellen of opmerkingen te geven die vervolgens in groep besproken worden. Individuele vragen of 

problemen worden niet besproken op een bewonersvergadering. 

Vaste onderwerpen op deze vergadering zijn: dienstverlening, maaltijden, bewoners, personeel, 

bemerkingen op materieel vlak en de activiteitenkalender voor de komende weken. Voorbije en 

toekomstige activiteiten en daguitstappen worden besproken en geëvalueerd. Wederkerende 

thema’s in 2017 waren de invoering van de Persoonsvolgende Financiering, het verloop van de 

zomerbar en de orde in de kleerkasten.  

De zorgcoördinator leidt deze vergadering in aanwezigheid van de directeur. Indien nodig worden 

andere medewerkers uitgenodigd (vb. ergotherapeuten, preventieadviseur of verpleegkundige). 

De zorgcoördinator is verslaggever en bezorgt elke bewoner een digitaal of papieren exemplaar. 

Collectief overlegorgaan 

Een collectief overlegorgaan vertegenwoordigt alle bewoners. Dit collectief overlegorgaan zorgt 

voor participatie van de gebruikers in de werking. Tussen de voorziening en het collectief 

overlegorgaan is er overleg over wijzigingen in de dienstverleningsovereenkomst, belangrijke 

wijzigingen in de woon- en leefsituatie en over wijzigingen in het concept van de voorziening. 

Vijf bewoners werden in 2016 verkozen, één lid overleed hetzelfde jaar. Momenteel zetelen vier 

bewoners in het collectief overlegorgaan, waarvan 1 persoon voorzitter is. Een ander lid is 

verantwoordelijk voor het verslag. 

In 2017 werden 2 gebruikersraden georganiseerd. Belangrijkste thema’s waren: verslag van de 

zorginspectie (rond integriteit, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag), invoering van de 

Persoonsvolgende Financiering, inhoud van de nieuwe Individuele Dienstverleningsovereenkomst, 

tarieven van het busvervoer en organisatie van de zomerbar. 

Vooruitblik op 2018 

We streven er steeds naar om op maandelijkse basis een bewonersvergadering te organiseren. Dit 

overleg is het uitgelezen forum om allerlei zaken in groep te bespreken die relevant zijn voor alle 

bewoners. 

In 2018 zal het collectief overlegorgaan zich verder moeten buigen over de omschakeling  naar 

persoonsvolgende financiering en de omschakeling van het bijdragesysteem naar woon- en 

leefkosten. Ook het financiële jaarverslag en de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming 

(GDPR) zal hier besproken worden. 
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5.1.4 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING  

 

Alle bewoners krijgen bij opname een ‘onthaal-aandachtsbegeleider’ toegewezen. Na 6 maanden, 

bij het aflopen van de proefperiode, wordt deze persoon normaal gezien vaste aandachtsbegeleider 

(AB) van de bewoner. Sinds januari 2017 gebruiken we de term aandachtsbegeleider in plaats van 

individuele begeleider. De AB vervult de rol van vertrouwenspersoon en is een belangrijke 

contactpersoon voor de bewoner en zijn sociaal netwerk. Waar de bewoner in het verleden 

wekelijks 1 uur beroep kon doen op de AB voor individuele ondersteuning, zijn deze uren met de 

invoer van nieuwe uurroosters opgegaan in de algemene werking.  

De belangrijkste taken van de aandachtsbegeleider zijn: aanwezig zijn bij de opstart en de 

bespreking van het ondersteuningsplan van de bewoner, het opvolgen van de doelstellingen van de 

bewoner in de dagelijkse werking en bewaken dat er antwoord geboden wordt op de (zorg)vragen 

van de bewoner. Wanneer nodig kan de bewoner op gewone vraag individuele begeleiding krijgen 

van alle begeleiders. 

Naargelang de vraag en de behoefte van de bewoner kan er ondersteuning geboden worden op 

verschillende domeinen zoals  gezondheid, familie, relaties, vrijwilligerswerk, vrije tijd, sociale 

contacten, woonomgeving, financiën, toekomst, onafhankelijkheid en zingeving. Het 

ondersteuningsgebied en de intensiteit van deze ondersteuning wordt vastgelegd in een individueel 

ondersteuningsplan (IOP). 

 

Individueel Ondersteuningsplan (IOP) 

Het individueel ondersteuningsplan wordt opgemaakt aan de hand van een beeldvorming over de 

bewoner. Deze beeldvorming wordt opgesteld door de bewoner samen met de zorgcoördinator en 

de aandachtsbegeleider. In het kader van handelingsgericht werken volgt uit deze beeldvorming 

een doel- en actieplan. Welke richting wil de bewoner het komende jaar uitgaan met zijn leven en 

hoe wil hij daar naartoe werken? De AB zal de bewoner stimuleren en ondersteunen om zijn leven 

in eigen handen te nemen. Voor sommige doelstellingen zal het nodig zijn nauw samen te werken 

met de paramedici, de verpleegkundige, de kinesist, collega-begeleiders en/of de zorgcoördinator.  

Bij het opstellen of aanpassen van het handelingsplan wordt de familie bij een aantal bewoners 

uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen. De bewoner kiest wie er mag aansluiten. 

Er wordt gestreefd naar een regelmatige evaluatie en bijsturing van het doel- en actieplan. Hiervoor 

wordt minstens tweejaarlijks een formele evaluatie van het IOP gepland met de bewoner, de 

aandachtsbegeleider, de zorgcoördinator en eventueel anderen (op vraag). Tijdens deze evaluatie 

worden de huidige doelstellingen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Mogelijks worden er 

nieuwe doelstellingen opgemaakt waaraan een actieplan wordt gekoppeld. De verschillende 

levensdomeinen waaruit de beeldvorming bestaat worden overlopen en zo nodig aangevuld of 

aangepast met nieuwe informatie. 

In 2017 werd er een sjabloon opgesteld om de verslaggeving van deze IOP besprekingen te 

standaardiseren. De zorgcoördinator houdt een overzicht bij van de data van de opmaak en 

evaluatie van het IOP per bewoner. 4 bewoners maakten in 2017 een Individueel 

Ondersteuningsplan op, 19 bewoners hadden een evaluatie van hun IOP. 
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Sinds september 2017 zijn we gestart met de implementatie van een centraal digitaal zorgdossier 

voor alle bewoners, waarvan het individueel ondersteuningsplan een belangrijk onderdeel is. We 

gebruiken hiervoor ZorgOnLine (ZOL), een web-based applicatie waarin vrijwel alle componenten 

van de zorg voor bewoners hun plaats vinden. Naast een dagboekwerking, registratiesysteem, 

medisch dossier, inlichtingenfiche, administratieve gegevens en een medicatie checklist vind je hier 

ook de beeldvorming en doelstellingen van elke bewoner. 

 

Coaching 

Een kerntaak van de zorgcoördinator is het coachen van begeleiders in hun rol als 

aandachtsbegeleider. Naast de opmaak van het IOP en de formele evaluatie van de doelstellingen 

van de bewoner dient de zorgcoördinator er ook over te waken dat er gedurende het hele jaar 

wordt gewerkt aan het bereiken van gestelde doelen.  

 

Vooruitblik op 2018 

In december 2017 werd op beleidsniveau beslist dat er terug expliciet tijd moet gemaakt worden 

om aan doelstellingen van bewoners te werken. Vanaf januari 2018 zal er maandelijks 2 uur vaste 

individuele begeleiding per bewoner op de planning staan. De prioriteit ligt hier op het werken aan 

de doelstellingen die de bewoner voorop stelde. De invulling van deze zogenaamde ‘AB momenten’ 

zal worden bijgehouden in een digitaal ‘AB journaal’ in het bewonersdossier. Dit verhoogt de 

transparantie en zorgt ervoor dat de zorgcoördinator de rol van coach nauwgezet kan uitvoeren. 

Een volgende fase in de implementatie van ZorgOnline maakt het mogelijk om  het individueel 

ondersteuningsplan op digitale wijze in te vullen en op te volgen. De beeldvorming en huidige 

doelstellingen per bewoner zijn reeds beschikbaar, in 2018 zal de aandachtsbegeleider 

verantwoordelijk zijn om de vooruitgang van het actieplan per doelstelling te documenteren via 

ZOL. 
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5.2.  PERSONEEL 
 

5.2.1.  PERSONEELSKADER 2017 

 

Sedert 1/1/2017 wordt de persoonsvolgende financiering toegepast en toegekend op basis van de 

ingezette budgetten van de gebruikers.  

Deze worden voor het overgrote deel ingezet voor zorg- en organisatiegebonden personeel. 

Wijzigingen in de bewonersbezetting en regelgeving hebben een rechtstreekse impact op deze 

punten. 

Naast de personeelsleden die binnen deze punten vallen, zette Avalon ook nog drie medewerkers 

in, wiens loonkost bijna volledig gesubsidieerd wordt door andere tewerkstellingsbronnen: 0,6221 

VTE Sociale Maribel en 0,25 VTE Deeltijds leren/Deeltijds werken. Deze medewerkers werkten in 

begeleiding en logistiek. Om de vakantiemaanden te overbruggen werden ook jobstudenten 

ingezet. 

 In totaal werden 36,36 (FTE) voltijdse equivalenten effectief ingezet.  

Personeelskader 2017 FTE 
 

Directie 1,04 

Administratief personeel  2,55  

Logistiek personeel  3,66 

Medische dienst 0,88 

Paramedici  2,61 

Coördinatie 2,41 

Begeleiders  21,77 

Keuken 1,44 

Totaal  36,36  

 
 

5.2.2. PERSONEELSGEGEVENS 
 

Op 31 december 2017 telde Avalon 49 medewerkers, waarvan 22 voltijds en 27 deeltijds. Er werken 

39 vrouwelijke en 10 mannelijke medewerkers in Avalon.  Eind 2017 zijn 43 medewerkers in dienst 

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, 5 medewerkers hebben een contract van 

bepaalde duur en 1 medewerker heeft een vervangingscontract. 

In 2017 namen 3 medewerkers voltijds ouderschapsverlof voor een totaal van 6 maanden. 

In 2017 kwamen er 21 nieuwe medewerkers in dienst en gingen er 19 uit dienst. Deze cijfers 

bevatten 4 jobstudenten die tijdens de zomermaanden zowel in de logistieke diensten als in de 

begeleiding ingeschakeld werden. 3 medewerkers namen zelf ontslag. 1 medewerker kreeg ontslag. 

De arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met 9 medewerkers liep in de loop van 2017 af. 

Tewerkstelling via Sociale Maribel (0.50 VTE) bleef gelijk ten opzichte van 2016. Tewerkstelling via 

Deeltijds leren/Deeltijds werken (2 x 0.5 VTE) nam toe met 0.5 VTE ten opzichte van 2016. 
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5.2.3. STAGIAIRS 

In 2017 hebben we verschillende stagiairs gehad voor zowel korte als langere periodes.   

De stagiairs kwamen uit volgende opleidingscentra: 

- Hogeschool ‘HoGent’ te Gent: bachelor in de orthopedagogie en ergo 

- PiusX-college: 6de jaars secundair onderwijs: inleefdag 

- CVO Gent (centrum voor volwassenenonderwijs): bachelor orthopedagogie 

- Paramedisch instituut Mechelen: leefgroepenwerking 

 

5.3.  LOGISTIEKE DIENST  

De logistieke dienst telt 7 vaste deeltijdse personeelsleden en 1 voltijdse:  

- 2 medewerkers, 1.5 VTE, staan in voor de maaltijdbereiding. Tijdens de vakantieperiodes 

worden maaltijden extern besteld. 

- 4 medewerkers, 2 VTE,  doen het onderhoud van de kamers van bewoners, het onderhoud 

van de gemeenschappelijke ruimtes (gangen, sanitair, 30 kamers, leefruimten, 

badkamers,…) en de diverse werkuimtes. Tijdens de verlofmaanden werden 2 jobstudenten 

ingezet. 

- 1 medewerker, 0.5 VTE,  staat in voor de strijk.  

- De technieker, 1 VTE,  staat in voor het onderhoud van het gebouw, de technische 

installaties en het rollend materieel. Bewoners kunnen op hem beroep doen. Soms herstelt 

hij hulpmiddelen van bewoners. 

 

5.3.1. VOORUITBLIK OP 2018 

In 2018 verwachten we niet onmiddellijk veel wijzigingen in de logistieke dienst. 

 

5.4.  ONTHAAL EN ADMINISTRATIE 

De administratie en het onthaal - 2.55 VTE -  wordt ingevuld door 3 personeelsleden.  

1 medewerker staat in voor de personeelsadministratie en de boekhouding. Zij is tevens 

‘diensthoofd logistiek personeel’. 

Haar collega zorgt voor het onthaal en de telefoonpermanentie, de bewonersfacturatie, de opmaak 

van specifieke dossiers (Sociale Maribel, educatief verlof, arbeidsongevallen, arbeidsgeneeskundige 

onderzoeken,…), de administratieve verplichtingen ten aanzien van het VAPH. 

Een derde collega volgt de effectieve personeelsinzet op en volgt de regelgeving rond PVF 

nauwgezet. Ze rapporteren hierover aan de directeur en de diensthoofden. Samen zorgen ze voor 

de permanentie van het onthaal tijdens de kantooruren. 
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5.5. BEGELEIDING 

5.5.1. WERKORGANISATIE 

Feitelijke dienstbezetting 

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen garanderen is een optimale bezetting van 13 

begeleiders per weekdag aangewezen (ochtend 7, avond 4, nacht 2). 

Tijdens weekends en op feestdagen worden geen badmomenten ingepland, waardoor een 

bezetting van 10 begeleiders voldoende is.  

Elke begeleider staat in voor de opvolging van hulpvragen en verzorging van bewoners. Daarnaast 

zijn er een aantal dagelijks weerkerende praktische taken.  

De ochtendploeg start om 7u. De briefingverantwoordelijke zorgt ervoor dat de taken verdeeld 

worden onder de aanwezige begeleiders en overloopt de geplande afspraken en activiteiten voor 

die dag. 

Tijdens de voormiddag ligt de nadruk sterk op verzorgende en praktische taken. In de namiddag is 

er meer ruimte voor activiteiten en ontspanning voor bewoners. 

Bij de start van de late ploeg is er opnieuw een briefingmoment en wordt de taakverdeling verder 

ingevuld. De namiddag-/late ploeg staat ook in voor opvolging van beloproepen. Vanaf 23u zijn de 

nachtbegeleiders verantwoordelijk voor opvolgen van zorgvragen, controle rondes, 

wisselhoudingen, … Ze nemen ook een aantal logistieke taken voor hun rekening. 

 

Wijzigingen in werkorganisatie en werkinhoud 

In 2017 stapten we over van een papieren werkboek, naar digitale registratie via ZOL (ZorgonLine).  

Zowel de medicatielijsten, infofiches, agenda, werkboek, buslijsten, enz... worden in dit digitale 

systeem gecentraliseerd. Registraties, afspraken en observaties worden per bewoner bijgehouden 

en kunnen achteraf gemakkelijk geraadpleegd worden.  

Via ZOL kunnen interne berichten verspreid worden. De begeleiders worden geacht om telkens bij 

aanvang van hun dienst de info in ZOL door te nemen. Op deze manier wordt een correcte 

overdracht van afspraken en informatie gegarandeerd. 

Nieuwe arbeidsovereenkomsten voor begeleiders maken geen onderscheid tussen dag- of 

nachtbegeleider. Hierdoor kunnen afwezigheden in de vaste nachtploeg door verschillende 

medewerkers opgevangen worden. Bovendien vermijdt het een verdere opsplitsing van 

begeleidersgroepen. 

Begeleiders krijgen een ruimer takenpakket en worden nauwer betrokken bij overkoepelende 

opdrachten: 

- begeleider/preventieadviseur wordt +/- 3u/week vrijgesteld van begeleidingstaken om het 

preventiebeleid verder op punt te stellen.  
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- begeleider/zorgplanner staat mee in voor zorgplanning en ondersteunt de zorgcoördinator bij 

administratieve opvolging van zakgelden, bewindvoering, … 

- begeleiders sluiten aan bij kennismakingsgesprekken met kandidaat-bewoners. 

- begeleiders nemen actief deel aan (interne) werkgroepen oa. rond hef- en tiltechnieken. 

 

5.5.2. DIENSTVERGADERINGEN 

Onder leiding van de groepschef wordt er om de twee weken een overlegmoment georganiseerd, 

waaraan begeleiders, paramedici, verpleging, zorgcoördinator, … deelnemen.  

Agendapunten voor dit overleg kunnen door iedere medewerker aangebracht worden. Het is de 

groepschef die de agenda opstelt en de vergadering leidt. 

Verschillende onderwerpen komen aan bod: verpleegkundige aspecten, agogische aspecten, 

werkafspraken, … “To do’s” uit vorige vergaderingen worden nauw opgevolgd. 

Tijdens de DV staan 4 begeleiders met permanentiedienst in voor de verdere opvolging van 

zorgvragen van bewoners. 

Om de 6 weken is er een overlegmoment voor de nachtbegeleiders. Tijdens dit overleg worden per 

bewoner de aandachtspunten besproken en praktische afspraken gemaakt. 

 

Vooruitblik 2018 

De uurroosters voor 2018 werden herwerkt, rekening houdend met wettelijke bepalingen ivm rust- 

en pauzetijden. De vervangingsdiensten tijdens nachturen en weekenddagen, evenals 

“vlinderfunctie”  vallen weg.  

Dienstvergaderingen worden wekelijks ingepland, op verschillende dagen. Hierdoor wordt er in 

kleine groepen vergaderd en heeft elke medewerker de gelegenheid om zijn/haar bijdrage te 

leveren. Omdat niet iedereen bij elk overlegmoment aanwezig is, wordt het belang van nalezen van 

verslagen groter. 

Maandelijks wordt per bewoner individuele begeleidingstijd ingepland. Tijdens deze momenten zal 

gewerkt worden aan trajecten om individuele doelstellingen te realiseren. 

Het kwaliteitshandboek wordt onder de loep genomen. Hiervoor kan de kwaliteitscoördinator 

rekenen op ondersteuning van de zorgplanner. 
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5.5.3. BEGELEIDING OP AFSPRAAK  
 

Wanneer bewoners ondersteuning wensen bij een interne of externe activiteit kunnen ze een 

aanvraagformulier invullen.  De zorgplanner en de hoofdbegeleider proberen de vraag vervolgens 

op te nemen in de weekplanning. 

De individuele hulpvragen kunnen heel divers zijn: ondersteuning of begeleiding bij een 

doktersconsultatie, assistentie tijdens een vrijetijdsactiviteit (film, e.a., sport,…), assistentie bij het 

doen van boodschappen, assistentie bij familiebezoek, wandeling, ondersteuning bij 

gezelschapsspelen, enz… 

De weekplanning wordt in het systeem (ZOL) ingebracht zodanig dat de afspraken voor iedereen 

zichtbaar zijn. Bij elke afspraak kan je de details (wie, wat, waar) terugvinden. Zowel bewoners als 

begeleiders krijgen bevestiging van de komende activiteiten. 

In een Access-programma wordt een overzicht bijgehouden waaruit lijsten kunnen getrokken 

worden voor de verschillende diensten:  bvb. keuken, verpleegdienst (OTV).  

De individuele begeleidingsuren zijn in de loop van 2017 anders ingevuld.  Ze zijn verwerkt in de 

gehele werking.  Dit heeft wel geleid tot een toename in de ondersteuningsvragen. 

 

5.5.4. VERVOER 

Er werden dit jaar 322 ritten (342 in 2016) en 10.273 

kilometers (13.252 in 2016) gereden door onze busjes. 

Daar waar de vorige jaren het busverbruik in stijgende 

lijn zat, merken we in 2017 een lichte terugval. Dit is 

een logisch gevolg van de lagere bezettingsgraad. De 

bewoners gebruiken de bussen vooral voor medische 

consultaties, boodschappen en sportactiviteiten. 
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5.6. INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING  

5.6.1. PREVENTIE ACTIVITEITEN 2017 

In 2017 startte er een nieuwe preventieadviseur (PA) voor de taak van de Interne Dienst voor 

Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). Er waren in het afgelopen jaar een 6-tal IDPBW-

overlegmomenten (directie samen met PA). De PA werkt gedurende enkele uren per week aan de 

verschillende aspecten van de ‘Preventie en Bescherming op het werk’. 

Afgelopen jaar werden er volgende initiatieven 

genomen: 

- Opleiding CPR en EHBO voor begeleidend 

personeel. Hierbij lag de focus op het gebruik van 

Glucagen, sondevoeding, medicatie-toediening, 

stelpen van bloedingen,.. 

 

- Als voorbereiding op een evacuatieoefening 

werden het brandveiligheids- en evacuatieplan 

gecontroleerd en aangepast. 

 

- Onder leiding van een externe tilcoach werden er 

technieken aangeleerd om de fysieke belasting 

van de verzorgende taken te minimaliseren én 

daarbij een optimaal comfort te bieden aan onze 

bewoners. Deze technieken worden vanuit de 

werkgroep ‘hef en til’ doorgegeven aan de andere 

collega’s. 

 

 

Verder werden verschillende procedures verder uitgewerkt, inventarissen aangelegd en vele 

aspecten betreffende preventie, bescherming en welzijn op het werk gedocumenteerd. 

 

Vooruitblik 2018 

Voor 2018 staat een interne brandoefening op de agenda. Met deze oefening zal de 

brandveiligheid en het evacuatieplan van Avalon geëvalueerd worden. Iedere werknemer kan 

dankzij deze oefeningen zijn kennis inzake evacuatie bij brand actueel houden. 

We werken de zelfevaluatie en –controle van de keukenorganisatie verder uit in het kader van de 

HACCP-regelgeving. 

Door middel van informeren en bevragen proberen we iedere werknemer meer betrokken te 

maken bij ‘welzijn op het werk’. Doel daarvan is om samen te werken aan een gezonde en veilige 

werkomgeving. 
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5.7. VRIJE TIJD / DAGBESTEDING 

5.7.1 ALGEMEEN 

 

In Avalon streven we naar een veilige (woon)omgeving waar bewoners de regie over hun leven 

volledig in eigen handen hebben, ze bepalen zelf hoe ze hun (vrije) tijd invullen. We trachten 

tegemoet te komen aan hun individuele keuzes door hen te gaan adviseren, begeleiden en te 

ondersteunen in de realisatie van hun specifieke wensen en behoeften omtrent vrijetijdsbesteding. 

We werken al naargelang de situatie zowel op activerend, verdiepend als verbredend vlak.  

Binnen Avalon voorzien we een gevarieerd aanbod aan groepsactiviteiten waaraan de bewoners op 

vrijwillige basis participeren. Dit activiteitenaanbod wordt geëvalueerd en bijgestuurd op vraag, 

naar wens en behoefte van de bewoners. 

Er zijn specifieke individuele momenten waarin er met de bewoner aan zijn/haar vrijetijdsbeleving 

wordt gewerkt. Wanneer een bewoner geconfronteerd wordt met een moeilijkheid omtrent het 

uitvoeren van zijn dagbesteding of activiteiten, dan kan hij beroep doen op zijn aandachtbegeleider 

of op de therapeuten. Samen met hen wordt het probleem besproken en naar een oplossing 

gezocht. Soms kan het ter beschikking stellen van een hulpmiddel of een aanpassing voldoende zijn. 

Soms moet er ook gezocht worden naar een andere oplossing, bvb. het zoeken naar een vrijwilliger 

of het vrijmaken van begeleiders om activiteiten van bewoners te begeleiden.  

Er wordt ook contact gelegd met externe organisaties en er worden externe activiteiten 

georganiseerd. We  verlenen advies over eventuele doorstroommogelijkheden naar vrijetijds-

besteding buiten de woonvoorziening, vrijwilligerswerk en een veranderde woonsituatie. 

Gedurende alle activiteiten staat het vergroten van zelfstandigheid en levenskwaliteit van de 

bewoners centraal. Door middel van zinvolle, gestructureerde, creatieve opdrachten en mede door 

een individueel aangepaste houding trachten we de bewoners te activeren, te stimuleren en te 

ondersteunen in zijn/haar creatieve en persoonlijke ontwikkeling. 

Het paramedisch team bestaat uit 2 VTE ergotherapeuten (1 voltijdse en 2 halftijdse medewerkers) 

en 0,5 VTE kine.  

 

5.7.2 ACTIVITEITEN IN AVALON 
 

Ergo 

Iedere namiddag van 14u00 tot 17u00 wordt er een activiteit georganiseerd. De 

activiteitenkalender die door de ergotherapeuten wordt opgesteld, houdt steeds rekening met de 

wensen, interesses en mogelijkheden van de bewoners. Er wordt getracht iedere bewoner aan te 

spreken met het activiteitenaanbod. Speciale verzoekjes van bewoners worden gestimuleerd, in de 

mate van het mogelijke proberen we tegemoet te komen aan hun persoonlijke wens. Er wordt 

gezorgd voor een gevarieerd vast aanbod zodat personen met verschillende interessegebieden 

geprikkeld worden tot participatie in groep.  
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Het vast activiteitenaanbod houdt in:  

 

Maandagnamiddag kookatelier:  

 

aan deze activiteit nemen wekelijks gemiddeld 8 bewoners deel.  

Tijdens deze activiteit wordt er steeds één bewoner aangewezen 

die de leiding neemt (de chef-kok) over de kookactiviteit. Er wordt 

gebruik gemaakt van de nodige hulpmiddelen zodat iedere 

bewoner zijn mogelijkheden optimaal kan benutten. (bv. 

éénhandige snijplanken, armondersteuningen, anti-

slipmateriaal,…). Bij deze activiteit worden zowel cognitieve als 

motorische functies gestimuleerd. Het resultaat van hun 

inspanningen wordt diezelfde avond of de dag nadien genuttigd 

door alle bewoners. Zo wordt het groepsgevoel en het gezellig 

samenzijn gestimuleerd. 

Dinsdagnamiddag feel-good moment:  

hier worden individuele vragen naar vrijetijdsbesteding ingevuld. 

Sommige bewoners maken graag gebruik van onze 

relaxatieruimte om te snoezelen, anderen houden van een 

wandeling of geven een borstelsessie aan onze instellingshond 

Irma. Soms richten we, op vraag van bewoners, een extra crea-

namiddag in, …. 

Woensdagnamiddag tuinatelier:  

hieraan participeert een trouw groepje van 8 bewoners. Er 

worden groenten geplant en geoogst. Deze worden later gebruikt 

in het kookatelier. De bewoners worden  volledig betrokken in het 

hele proces. Van aankoop van zaadjes tot oogsten van de 

plantjes,… Ook hier wordt op maat van de bewoner gewerkt zodat 

de individuele mogelijkheden zoveel mogelijk gestimuleerd en 

benut worden.  

Donderdagnamiddag crea-atelier:  

we gaan op zoek naar individueel aangepaste methoden, 

technieken en originele creatieve opdrachten waarin we trachten 

de deelnemers hun zelfvertrouwen te vergroten en te stimuleren 

om te geloven in hun eigen kracht.  We hebben een gevarieerd 

aanbod van  crea-activiteiten: schilderen, papier scheppen, vilten, 

bloemschikken, découpage, glasschilderen.. 

Door de activiteiten te graderen uitgaande van de individuele 

mogelijkheden van de bewoner en/of door een activiteit op te 

delen in deelhandelingen pogen we een succesgevoel bij de 

bewoners teweeg te brengen. 
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Vrijdagnamiddag variërend aanbod aan activiteiten:  

terugkerende activiteiten zijn de G-karate, gezelschapspelletjesnamiddagen, wandelen met Irma 

( indien het weer ons gunstig gezind is), crea-afwerkmomenten,…  

Omdat Avalon sinds 2016 ‘rechtstreeks toegankelijke hulp’ (RTH) biedt en vergund is als ‘flexibel 

aanbodcentrum voor meerderjarigen’ (FAM) staan wij met onze diensten ook open voor 

hulpvragen van buitenaf.  

Ook dit jaar hebben we terug een gezellige kerstmarkt georganiseerd. Gedurende maanden hebben 

we gewerkt aan allerlei voorwerpen om te verkopen: kerstkaartjes, juwelen, vilten sjaals en tablet 

hoezen, vervilte stylo’s, nestkastjes, theelichthouders, 

fotokaders, koekendozen en theedozen…  

Net als vorig jaar waren de bewoners erg enthousiast. Hun 

vrije tijdsbesteding heeft nu een doel buiten zichzelf en ze 

voelen zich nuttig. De dag van de kerstmarkt zelf was een 

succes: er was een nog grotere opkomst dan vorig jaar met 

veel bekende, maar ook een heleboel nieuwe gezichten.  

Naast zelfgemaakte creawerkjes werden er ook 

keramiekwerkjes verkocht door één van onze vrijwilligsters. 

Zoals op iedere klassieke kerstmarkt waren er eveneens 

lekkere versnaperingen en de nodige (non)alcoholische 

drankjes te verkrijgen. Dit alles zorgde voor een gezellige drukte waar wij allen enorm van genoten 

hebben.  Volgend jaar doen we dit zeker  opnieuw.  

Het afgelopen jaar hebben we een workshop rond keramiek beschilderen georganiseerd in Avalon. 

Tijdens deze workshop werd ons getoond en geleerd hoe we keramiek op een eenvoudige, maar 

aantrekkelijke manier kunnen beschilderen. De bewoners konden zich op voorhand inschrijven en 
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er werden verschillende vrijwilligers gevraagd om te komen helpen. Deze namiddag was erg gezellig 

en de bewoners genoten hier enorm van.  

Kine 

Buiten de vaste zwemmomenten, paardrijsessies en fietsmomenten (zie verder) werken we aan de 

volgende items : 

G-Karate :  

In 2017 hadden we het geluk om kennis te maken met G-karate.  We 

vonden twee enthousiaste lesgevers die hier intern de sport G-

karate komen geven.  Dit sprak tijdens de eerste lessenreeks van 5 

lessen, 17 bewoners aan.  Tijdens een vervolgsessie van 7 lessen, 

waren dit nog 14 deelnemers. 

Massage: 

Op uitdrukkelijke vraag van bewoners wordt er ook individuele, 

ontspannende en/of therapeutische massage aangeboden. 

Gemiddeld gaat er één sessie per twee weken door.  Massage helpt 

spierstijfheid en spasticiteit te voorkomen en brengt mentale rust. 

Op vraag worden er individuele oefensessies ingepland. Tijdens zo’n individuele kinesitherapie 

worden vooral handelingen ingeoefend waaraan de zelfstandige kiné te weinig tijd kan besteden 

(vb. transfers inoefenen, stappen, observatie en  aanpassingen aan dagelijkse situaties, ...) 

Staan: 

Er wordt ook tijd vrij gemaakt om met de bewoners die hiervoor kiezen, te staan in het sta-

apparaat.  Het voorbije jaar oefenden 6 bewoners 1 a 2x/week hun kunnen al staande. Staan geeft 

een mentale boost en werkt verstevigend voor spieren en gewrichten. Ook de nierfunctie en 

ademhaling wordt hierdoor positief beïnvloed. 

Motomed: 

Het gebruik van de motomed is goed ingeburgerd. Bewoners maken hier dagelijks of meermaals 

per week gebruik van. De passieve en/of actieve fietsbewegingen kunnen zowel met de armen als 

met de benen uitgevoerd worden.  Deze activatie bevordert de bloedsomloop en versterkt en 

versoepelt spieren en gewrichten.    

Fietstocht: 

We namen met 10 bewoners deel aan de familiefietstocht van de Avalon Bike Rock op zaterdag 2 

september 2017. Buiten onze eigen twee aangepaste fietsen, huren we verschillende extra fietsen 

die aangepast zijn aan de mogelijkheden van de bewoners.  Met de inzet van vrijwilligers en 

begeleiders werd dit een aangename sportieve dag. Deze fietstocht wordt jaarlijks georganiseerd 

door de leden van de Avalon fietsers, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Wielrijdersbond.   

Aansluitend organiseerden we op maandag 4 en dinsdag 5 september fietsdagen. Ook hier namen 

13 bewoners aan deel. 
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5.7.3 ACTIVITEITEN BUITEN AVALON 

Ergo 

Tijdens de zomermaanden organiseerden we twee daguitstappen. In de eerste maanden van het 

jaar worden de verschillende mogelijkheden voorgelegd aan de bewoners. We proberen het 

aanbod zo veel mogelijk te variëren, rekening houdend met hun voorstellen. Via een ‘pop-poll’ 

worden de drie bestemmingen vastgelegd. Daarna worden de data vastgelegd en de 

inschrijvingsformulieren uitgehangen.  

 

Tijdens de eerste uitstap op 20 juni bezochten we het planetarium en mini-Europa in Brussel. De 

tweede uitstap ging door op 12 september in Brugge. Daar gingen we shoppen en maakten we een 

gegidste wandeling door het centrum. 

Dit jaar werd er ook een picknick georganiseerd in Buggenhout Bos op 29 augustus.  
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Kine 

Zwemmen:  

Om de 14 dagen gaan twee bewoners op dinsdagmorgen en wekelijks op maandagmorgen naar het 

therapeutisch zwembad te Willebroek. Dit zwembad is speciaal uitgerust en aangepast aan 

rolstoelgebruikers en mensen met beperkingen.  De kinesitherapeut en 1 begeleider staan in voor 

het vervoer en de ondersteuning ter plaatse. Aangezien er 10 bewoners heel graag gaan zwemmen, 

werken we met een beurtrolsysteem. 

Omdat onze zwemmomenten niet passen voor 1 bewoner, gaat zij nu en dan apart zwemmen. Dit 

kunnen we om de 5 weken organiseren. 

Nu en dan gaat 1 bewoonster zwemmen in een gewoon zwembad om baantjes te zwemmen.  Een 

begeleider biedt ondersteuning. 

Hippotherapie:  

In de manege te Opwijk mogen de 

paarden geknuffeld worden en is 

het fijn vertoeven. De lesgeefster 

is een ergotherapeute die zich 

heeft bijgeschoold in de 

hippotherapie. Zij kent de 

mogelijkheden en beperkingen 

van onze bewoners en weet wat 

er binnen hippotherapie nog 

mogelijk is. Om de 14 dagen gaan 

we met 3 bewoners naar de 

manege.  Aangezien er 4 mensen 

graag paardrijden, werken we met 

een beurtrolsysteem. 

Fietsen: 

Om de 14 dagen worden er met de fietsvrijwilligers 

fietstochten ondernomen.  Tijdens het weekend staan 2 à 

3 fietsvrijwilligers klaar om samen met 1 of 2 bewoners te 

fietsen. Ze gebruiken hiervoor onze aangepaste fietsen. 

De coördinatie hiervan gebeurt door de kinesitherapeut 

van Avalon. Regelmatig gaan ook begeleiders met onze 

bewoners fietsen. 1 Bewoner gaat nu en dan in de week 

fietsen met een vrijwilliger. Het moment wordt in overleg 

afgesproken, afhankelijk van het weer en de 

mogelijkheden van de vrijwilliger en bewoner.   
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“Ronde Tafel 57” uit Dendermonde schonk aan Avalon een nieuwe rolstoelfiets. Hier wordt 

dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Vakanties 

Net als voorgaande jaren is er een verschil tussen georganiseerde groepsreizen en persoonlijk 

georganiseerde reizen. Deze laatste zijn reizen waarbij een bewoner samen met een begeleider op 

reis gaat en zelf de nodige praktische regelingen treft. Dit kan individueel of in kleine groepjes. Bij 

de georganiseerde groepsreizen hoeft de bewoner zich enkel in te schrijven en wordt de reis 

georganiseerd door een externe organisatie zoals bijvoorbeeld ziekenzorg. Ook dit jaar waren de 

reizen populair en gingen er in totaal 14 bewoners op reis. Er gingen 5 bewoners met ziekenzorg op 

reis. 9 bewoners gingen individueel of in een klein groepje naar het buitenland met begeleiders van 

Avalon. 

 

5.7.4 HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN 

Avalon is een woonvoorziening voor mensen met fysieke beperkingen.   

Het is dan ook vanzelfsprekend dat we zelf beschikken over hulpmiddelen om het dagdagelijks 

leven van onze bewoners en de dagdagelijkse verzorging mogelijk te maken. (bvb. een verrijdbare 

douchebrancard, een aangepaste antislip badmat, een haarwasbekken om haren te wassen van 

bewoners die bedlegerig zijn, aangepaste fietsen, hoog-laag verzorgingsbedden, … ).   
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Deze hulpmiddelen worden aangekocht in overleg en met advies van de ergotherapeuten.  

Wanneer deze hulpmiddelen stuk zijn of aan vervanging toe zijn is het opnieuw de taak van de 

ergotherapeut om het gebruik van het hulpmiddel te evalueren en de markt te verkennen naar 

mogelijke alternatieven.  We contacteren externe firma’s, en indien nodig, wordt een demo-

periode afgesproken vooraleer over te gaan tot een nieuwe aankoop. Deze hulpmiddelen worden 

voor meerdere bewoners gebruikt en zijn eigendom van Avalon. 

Daarnaast hebben de bewoners elk met hun individuele mogelijkheden en beperkingen nood aan 

individuele hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn persoonlijk en worden specifiek naar de noden 

en mogelijkheden van de bewoner uitgezocht en aangekocht of in bepaalde gevallen zelfs op maat 

gemaakt. 

Individuele hulpmiddelen kunnen we indelen in drie grote groepen: 

- Mobiliteitshulpmiddelen: manuele en elektronische rolstoelen, scooter, onderstel voor een 

zitschelp, loophulpmiddelen. 

- Orthopedische hulpmiddelen: voet- en handortheses, orthopedische schoenen, valhelm, 

spalken voor bovenste of onderste ledematen, zitschelp, ligorthese,  … 

- Hulpmiddelen voor ADL activiteiten: communicatiehulpmiddelen, eethulpmiddel, anti-

decubitusmatras, aankoppelwiel voor een rolstoel (handbike), aangepast bestek, 

positioneringskussens voor in bed,  … 

 

Voor de aanschaf van deze persoonlijke hulpmiddelen kunnen de bewoners rekenen op 

ondersteuning van een ergotherapeut. We helpen de bewoners op zoek te gaan naar het meest 

geschikte hulpmiddel voor hen.  Het is onze taak om een hulpvraag op te vangen of zelf 

probleemsituaties aan te kaarten en te zoeken naar mogelijke oplossingen/alternatieven. We 

ondersteunen de bewoner tijdens de zoektocht naar het meest geschikte hulpmiddel en helpen 

met het leggen van contacten met externe firma’s. 

Bij de aanschaf van alle mobiliteits- en orthopedische hulpmiddelen hebben onze bewoners 

meestal recht op een financiële tussenkomst van hun mutualiteit.  Om recht te hebben op deze 

financiële tussenkomst is het noodzakelijk dat we de juiste administratieve weg volgen met 

bijhorende medische voorschriften en in bepaalde gevallen ook een functioneringsrapport. Als 

ergotherapeut leggen we de nodige contacten en maken de nodige afspraken met specialist-

geneesheer en indien nodig een MDT dat erkend is door het RIZIV. (dit is bvb. noodzakelijk bij de 

aanvraag van nieuwe rolstoel) 

We beseffen het belang en de impact van een persoonlijk hulpmiddel voor onze bewoner.  Daarom 

vinden we het als ergotherapeut heel belangrijk om de bewoners goed te informeren, de 

administratie op ons te nemen, de opvolging te verzekeren van het hele administratieve gegeven. 

Indien een maatname noodzakelijk is zorgen we steeds dat de verantwoordelijke ergotherapeute 

hierbij aanwezig kan zijn. (bvb. maatname van schoenen of van een zitschaal). 

Naast deze mobiliteits- en orthopedische hulpmiddelen hebben bewoners soms ook nood aan 

andere individuele hulpmiddelen die van toepassing zijn tijdens activiteiten van het dagelijkse leven 

(ADL). Bijvoorbeeld een aanpassing van bestek, een aanpassing van het oproepsysteem, een 

zitcorrectie, een aanpassing in functie van verhoogde zelfstandigheid op de eigen kamer, een 

aanpassing om de computer/radio/tv te kunnen bedienen , enz ... 
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Ook tijdens deze zoektocht proberen we onze bewoners zo goed mogelijk te informeren en te 

adviseren.  Bepaalde van deze hulpmiddelen komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst 

bij het VAPH. Hierbij nemen we de administratie opvolging opnieuw voor onze rekening.  Een 

aanvraag naar het VAPH dient te verlopen via een erkend MDT, we maken een afspraak en leggen 

de nodige contacten. We zorgen voor de opvolging, schrijven een bijkomende motivatie voor de 

bewoner en bezorgen extra informatie zoals beeldmateriaal aan het MDT. Samen met de bewoner 

zoeken we informatie over deze hulpmiddelen, we bestuderen alternatieve mogelijkheden, we 

vergelijken de kosten, we organiseren een testperiode, en begeleiden bij de aankoop. 

Net zoals bij de hulpmiddelen in eigendom van Avalon zijn we als ergotherapeut ook verant-

woordelijk voor het hulpmiddel na de aankoop. We zorgen voor de opvolging, het onderhoud van 

de rolstoelen, herstellingen en/of aanpassingen indien nodig. Indien mogelijk proberen we dit als 

ergotherapeut zelf te herstellen, maar in bepaalde gevallen dienen we een firma of leverancier in te 

schakelen. 

In 2017 werden er 30 dossiers ingediend bij het RIZIV.  Hiervan zijn 16 dossiers in verband met 

mobiliteitshulpmiddelen en 14 dossiers met betrekking tot orthopedische hulpmiddelen.  

In de groep met mobiliteitshulpmiddelen zijn er nog lopende projecten over de aankoop van 1 

persoonlijke scooter, 1 manuele rolwagen en 3 elektronische rolstoelen.  We zitten in een fase van 

uitproberen van demo-rolstoelen.  Deze hulpmiddelen zullen dus in de loop van 2018 besteld en 

hopelijk geleverd kunnen worden. 

Verschillende bewoners kregen in 2017 hun nieuw persoonlijk mobiliteitshulpmiddel.  Er werden 3 

manuele rolwagens geleverd, 1 onderstel (voor gebruik in combinatie met een zitschaal), 3 

elektronische rolstoelen, 1 loophulpmiddel en 2 anti-decubituskussens voor gebruik in de rolstoel. 

Op vlak van orthopedische hulpmiddelen werden er in 2017 2 zitschelpen op maat van de 

bewonder gemaakt en afgeleverd.  Daarnaast werden er ook 2 rugschelpen, 1 handspalk en 6 paar 

orthopedische schoenen afgewerkt en geleverd.  Aan het einde van 2017 waren er nog 3 dossiers 

i.v.m. orthopedische hulpmiddelen lopende: 1 rugschelp, 1 paar orthopedische schoenen en 1 

ligorthese.  Van deze hulpmiddelen is de procedure nog niet helemaal afgerond en we verwachten 

een levering van de hulpmiddelen in de loop van 2018. 

Er werden 9 dossiers ingediend bij het VAPH. Deze dossiers zijn aanvragen tot terugbetaling voor de 

aankoop van persoonlijke hulpmiddelen die de bewoners toelaten om meer autonoom activiteiten 

uit te voeren. Deze hulpmiddelen dienen bvb. om een manuele rolstoel om te bouwen tot 

handbike. Hierdoor wordt de bewoner minder afhankelijk voor verre verplaatsingen. Een ander 

voorbeeld is de aanvraag voor een armondersteuning. Hierdoor zal de bewoner terug in staat zijn 

om zelfstandig zijn warme maaltijd te nuttigen.  
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5.7.5 VOORUITBLIK OP 2018 
 

Ergo 

Ook in 2018 willen we ons uiterste best doen om met het ergo-team te zorgen voor een gevarieerd 

en uitgebreid activiteitenaanbod voor onze bewoners.  We proberen in de mate van het mogelijke 

zo veel mogelijk rekening te houden met de interesses en wensen van de bewoners. 

We willen heel graag het tuinatelier verder uitbouwen. Het project wordt reeds door een groepje 

bewoners gedragen, maar we willen deze groep in 2018 uitbreiden. We wensen nog meer mensen 

aan te spreken en eventueel een aantal bewoners een stukje verantwoordelijkheid te geven binnen 

het project ‘Tuin’.  We zullen opnieuw werken met bloemen, groenten en kruidenplantjes. 

Er zullen in 2018 ook structureel enkele veranderingen worden doorgevoerd in de tuin opdat de 

tuin en de plantjes meer toegankelijk zullen zijn voor mensen in een rolstoel. (plaatsing van een 

kleine serre, extra tuinbakken op hoogte, extra stukje grond verharden met klinkers) 

Onze relaxatieruimte is inmiddels afgewerkt en in gebruik genomen door onze bewoners.  In 2018 

willen we heel graag deze ruimte nog meer in de kijker zetten.  Het is een mooi  initiatief dat we 

graag bij alle bewoners nog meer bekend zouden willen maken en iedereen de kans geven om 

hiervan te proeven en dit gegeven te ontdekken.  Enkele bewoners gebruiken dit reeds op 

regelmatige basis. 

In Avalon hebben we het geluk dat er een instellingshond woont.  We willen dit jaar heel graag 

opnieuw de bewoners betrekken bij de dagdagelijkse verzorging van de hond.  Alle bewoners 

werden reeds bevraagd wie hieraan wenst deel te nemen.  We streven naar een soort weekschema 

waarbij elke dag 2 bewoners verantwoordelijk zijn om Irma te borstelen.  Het is een actiepunt voor 

2018 om te proberen Irma nog meer te betrekken in onze werking. 

We willen heel graag in 2018 opnieuw het positioneren in bed en in de rolstoel bij de bewoners 

meer onder de aandacht brengen.  Er zal een verplichte opleiding georganiseerd worden voor al het 

begeleidend personeel. Deze opleiding zal verzorgd worden door een samenwerking van ergo en 

kine binnen Avalon. 

Ook in 2018 plannen we verschillende daguitstappen. We streven ernaar om 3 daguitstappen en 2 

picknicks te organiseren. We houden hierbij rekening met de wensen van de bewoners.  

Over de vakanties is er nog veel onduidelijkheid. Reizen met een begeleider van Avalon weegt al 

jaren zwaar door op de organisatie en zullen in de toekomst niet meer haalbaar zijn. We zullen de 

begeleide groepsreizen (Samana en andere gelijkaardige initiatieven) extra in de verf moeten 

zitten.  

Kine 

We merken op dat de momenteel aangeboden activiteiten goed bekend zijn bij de deelnemers en 

als positief worden ervaren. 

Vooral de G-karate als nieuw aanbod, is superpositief onthaald.  Dit geeft onze bewoners motorisch 

en mentaal aangename uitdagingen die hen positieve ervaringen aanreiken en hen weerbaar 

maakt. 
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We blijven verder zoeken naar een aanbod dat verscheiden genoeg is om onze bewoners te boeien. 

De toekomst is momenteel echter heel onzeker. Gaan onze bewoners voldoende financiële 

draagkracht hebben om te kunnen kiezen voor het  huidige aanbod ?  

Enige flexibiliteit en creativiteit zal nodig zijn om deze onzekerheden bij de horens de vatten. 

5.8. VRIJWILLIGERS 

Zoals steeds blijven vrijwilligers een belangrijk onderdeel van 

onze werking.  Dat we een oudere vrijwilligerspopulatie hebben 

is reeds gekend.  Er is een aanzet gegeven om de band met de 

vrijwilligers te versterken door regelmatige mailing vanuit 

Avalon met komende geplande activiteiten. 

Tijdens de week van de vrijwilliger worden onze vrijwilligers 

getrakteerd met een receptie en een broodjesmaaltijd samen 

met onze bewoners. De bewoners zorgen voor een kleine 

attentie voor iedere vrijwilliger. We proberen op deze manier te 

tonen hoe dankbaar we deze mensen zijn. Vrijwilligers zijn een 

onmisbaar deel van onze organisatie.  

 

 

In 2018 gaan we proberen om van de 

vrijwilligersgroep ook een vriendengroep te 

maken. We pogen een dynamiek te creëren 

waardoor we een nog gerichtere 

vrijwilligerswerking hebben. 
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5.9. VORMING, TRAINING EN OPLEIDING 

 
Vorming, training en opleiding van medewerkers is niet langer weg te denken in onze huidige 
samenleving. 

Avalon wil met de middelen die de overheid jaarlijks specifiek voor vorming ter beschikking stelt, zo 
efficiënt mogelijk omspringen.  

Elk jaar worden er voor de groep van begeleiders enkele collectieve vormings- en  
opleidingsthema’s vastgelegd. Er is ook telkens een vormingsbudget voor het bekostigen van 
specifieke opleidingsvragen van individuele medewerkers.  

In 2017 werd deelgenomen aan 19 externe studie- of vormingsdagen door 13 verschillende 
medewerkers. We organiseerden vijf collectieve interne vormingsmomenten rond volgende 
thema’s: rugsparende tiltechnieken en positionering van bewoners, E.H.B.O en Cardio Pulmonaire 
Rescue. 

 

     
 

5.10. KWALITEITSBELEID  

5.10.1 ALGEMEEN 

Net zoals andere voorzieningen in de sector beschikken we over een kwaliteitshandboek. Dit omvat 

de organisatiestructuur, de procedures, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden, evenals 

de processen en de middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg in Avalon.  

De procedure ‘zelfevaluatie’ verplicht voorzieningen ertoe om minstens 1 keer per 5 jaar elke 

procedure van het kwaliteitshandboek te evalueren en bij te sturen. 

Het bijwerken van het kwaliteitshandboek is de verantwoordelijkheid van de kwaliteitscoördinator, 

de directie draagt de eindverantwoordelijkheid.  
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5.10.2 KWALITEITSBELEID IN 2017 

Op 21 april 2017 vond er een gepland bezoek van de zorginspectie plaats. 

Het ging om een thematische inspectie inzake omgaan met grensoverschrijdend gedrag ten aanzien 

van gebruikers. Het referentiekader rond grensoverschrijdend gedrag, waaronder de visieteksten  

rond vrijheidbeperkende maatregelen en rond seksualiteit, de beleidsnota ‘visie op alcohol en anti-

epileptica’ en de kwaliteitsprocedure ‘het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op 

grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers’  werden onder de loep genomen. Ook het 

registratiesysteem dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag bundelt en verwerkt werd aan 

inspectie onderworpen.  

Er werden geen tekorten geformuleerd, wel drie aandachtspunten; het thema van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag opnemen in de visietekst (deze werd in mei 2017 herwerkt), het 

netwerk van bewoners actief informeren m.b.t. beleid rond grensoverschrijdend gedrag 

(aandachtspunt bij komende opnames) en vorming van medewerkers (in september 2017 

organiseerde Avalon een vorming rond seksualiteit door vzw Aditi).  

De resultaten van de zorginspectie werden toegelicht op verschillende overlegstructuren, zowel 

voor personeel (o.a. dienstvergadering) als voor bewoners (gebruikersraad en 

bewonersvergadering). 

In 2017 werden, naast de visietekst seksualiteit, 7 procedures uit het kwaliteitshandboek 

geëvalueerd: 

Op 6 juli 2017 werden 3 procedures aan een externe audit onderworpen, door middel van intervisie 

tussen de kwaliteitscoördinator van Avalon en 3 kwaliteitscoördinatoren van andere 

woonvoorzieningen. 

 

5.10.3 Vooruitblik op 2018 

Conform de cyclus van vijfjaarlijkse evaluatie zullen 5 procedures in 2018 worden geëvalueerd, 

door middel van interne en/of externe audit. 

Avalon zal daarnaast in 2018 een kwaliteitsmeting uitvoeren betreffende de dienstverlening van de 

onafhankelijke thuisverplegingsdienst waarmee Avalon samenwerkt. Door middel van een enquête 

worden alle bewoners bevraagd over thema’s zoals kennis van verpleegkundige handelingen, 

tijdstip van verzorging, rekening houden met persoonlijke wensen,...  

Deze meting zal ons aantonen waar we sterk in zijn en waar er bijgestuurd dient te worden. Deze 

bijsturing kan zowel OTV als Avalon betreffen. Dit zal de samenwerking nog meer bevorderen. 
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6 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 
 

6.1 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) 
 
Sedert 2015 biedt Avalon rechtstreeks toegankelijke hulp aan onder de vorm van dagondersteuning 

en kortverblijf.  

De samenwerking RTH met Blijdorp en Eindelijk ging officieel van start op 01/01/2017. Door 

herverdeling van RTH middelen binnen het VAPH is het aantal te realiseren punten voor Avalon 

gestegen van 3 naar 14,95 punten.  We merken echter dat de vraag naar RTH groter is dan waar we 

subsidie voor krijgen. Dit betekent dat we - en met ons vele andere voorzieningen - meer prestaties 

verrichten dan deze waarvoor we subsidies ontvangen.  

Ons uitgangspunt is en blijft de missie en visie van Avalon. In de schaarste willen we er toch naar 

streven zo veel mogelijk personen met een (vermoeden van een) beperking hulp te bieden. 

 

6.2 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING 
 
Op 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering (PVF) van start gegaan. 

Begin 2017 kregen alle bestaande bewoners van Avalon een persoonsvolgend budget (PVB) 

toegewezen. Nieuwe bewoners vallen onmiddellijk onder de nieuwe PVF-reglementering en woon- 

en leefkosten. 

Door het verdwijnen van de centrale wachtlijst worden we geconfronteerd met het feit dat het 

moeilijk wordt om nieuwe bewoners aan te trekken. We moeten open plaatsen kenbaar maken via 

website, uitgebreide mailinglijsten edm.   

In 2018 zetten we in op publiciteit maken voor Avalon. We hebben intern een “PR functie” 

gecreëerd, deze zal er mee moeten voor zorgen dat toekomstige budgethouders voor Avalon 

kiezen.  

Tegen 31/03/2018 moeten alle bestaande bewoners van Avalon een nieuwe IDO 

(dienstverleningsovereenkomst) ondertekenen. We bieden zorggarantie. Dit betekent dat elke 

bewoner de zorg die hij momenteel geniet ook in 2018 verder zal krijgen. Dit IDO werd in een 

nieuw kleedje gestoken en alle verklaringen en het charter van rechten en plichten worden hierin 

opgenomen. 

De komende maanden en jaren zal het hele systeem verder zijn definitieve vorm aannemen. 

Ondertussen proberen we ons zo flexibel mogelijk op te stellen naar de wijzigende toekomst. We 

zullen blijven zoeken en onderzoeken hoe we tegemoet kunnen komen aan de hulpvragen van de 

huidige en toekomstige bewoners.  

 

Avalon kocht in 2017 een licentie voor een gespecialiseerde tool van Moore Stephens. Met deze 

tool kunnen we een correcte kostprijs voor onze bewoners berekenen. We kunnen simulaties 

maken voor de nabije toekomst. Op deze manier kunnen we gaan evalueren welke wijzigingen (bij 

budgetten van bewoners, personeelsinzet,…) invloed gaan hebben op financieel gebied. 2017 werd 

dan ook een jaar waarin veel gecijferd en becijferd werd. Deze oefening gaat verder in 2018. 
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6.3 ZORGPLATFORM 
 
In 2017 werd de samenwerking met Blijdorp en Eindelijk geconcretiseerd op niveau van het 

zorgplatform. 

Het zorgplatform is een werkmodel met toegangen in elk van de deelnemende voorzieningen. 

Concreet kan een persoon met een (vermoeden) van een handicap zich aanmelden bij Avalon, 

Eindelijk of Blijdorp en wordt hij/zij daar onmiddellijk geholpen. Elke voorziening heeft één of 

meerdere medewerkers, die kunnen instaan voor het onthaal.         Is de vraag duidelijk, dan wordt 

de cliënt onmiddellijk doorverbonden met de voorziening die de hulp zal/kan organiseren. Is de 

vraag niet duidelijk dan zal de medewerker aan vraagverduidelijking doen (onthaalgesprek,  

verdiepend gesprek,..). Van zodra de hulpvraag duidelijk is, zal de cliënt doorverwezen worden naar 

de juiste voorziening. 

In 2018 zal als het ware een bekendmakingscampagne gevoerd worden. Medewerkers van het 

zorgplatform zorgen er voor dat de naam bekend wordt bij OCMW’s, CAW’s, sociale diensten van 

ziekenhuizen, huisartsen, mutualiteiten,…  

 

6.4 GDPR (GLOBAL DATA PROTECTION REGULATION) 
 
In mei 2018 gaat de GDPR van start. Avalon moet er voor zorgen dat alle persoonsgegevens op een 

correcte manier worden bewaard en verwerkt. Dit is geen gemakkelijke oefening en vraagt veel 

inspanning van de betrokken medewerkers. Beleidsmedewerker en zorgcoördinator volgden 

afzonderlijk een opleiding. Zij zullen ons coachen in heel het beleid rond GDPR.   

 

Chilla Keppens  

Directeur 

 


