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2.1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VZW DE BOLSTER 
                                        DD. 26.10.2017 GEHOUDEN TE BEERLEGEM 
 
Aanwezig: dhr. Veeckman, dhr. Vande Walle, dhr. Portier, mevr. Vander Massen, mevr. Verstraete,     
dhr. Taerwe, mevr. Billiau 
 
Waarnemer : mevr. Mathys  
 
Op uitnodiging : dhr. Bonte, dhr. Devriese 
 
Verontschuldigd : - 
 
Afgevaardigde gebruikersraad : mevr. Vandewalle (verontschuldigd) 
 
Verslag: G. Bonte 
 
 
1. Ontvangst en stil moment 
 
2. Verslag vorige vergadering  
 
2.1. Verslag vergadering 15/06/2017 : wordt overhandigd (bijlage RVB 2017/018). 
 
2.2. Ontwerp verslag vergadering 31/08/2017 (bijlage RVB 2017/025) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2.3. Opvolging verslag vergadering 31/08/2017  
 
Agendapunt 5.2. Nalatenschap mevr. C.D. 
Er werd een compromis getekend voor de verkoop van de woning voor een bedrag van € 175.000. 
 
3. VZW De Bolster  
 
3.1. Voorstelling kandidaat nieuw lid 
 
Kennismaking met mevr. Els Mathys die als waarnemer aanwezig is op deze Raad van Bestuur. 
Het is de bedoeling om haar kandidatuur als lid van de Raad van Bestuur en als lid van de Algemene 
Vergadering voor te dragen op de eerstkomende Algemene Vergadering dd 21.12.2017. 
 
4. Beleidsontwikkelingen  
 
4.1. VIPA regelgeving (bijlage RVB 2017/026) 
 
Het ontwerp van nieuwe VIPA regelgeving zit in de eindfase. We lichten deze toe omdat er een aantal 
elementen in vervat zitten die we moeten meepakken zowel bij de uitwerking van een nieuw masterplan 
als bij de realisatie van projecten die nu reeds in de pijplijn zitten.  
Bij de bespreking kwamen volgende thema’s aan bod :  
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* Het verlagen van de zorgzwaarte(lat) tot cliënten met B3/P3 (B en P respectievelijk staande voor  
   begeleidingsintensiteit en permanentienood) betekent dat nagenoeg elke cliënt een VIPA forfait zal  
   activeren. De hoogte van dit forfait zal uiteraard variëren naargelang de zorgzwaarte van de cliënt. 
* Essentiëler dan het type van cliënten die in het gebouw komen is het project zelf. De voorwaarden  
   waaraan een project moet voldoen zijn veranderd. Dit biedt zowel mogelijkheden als bedreigingen. 
 
Mogelijkheden 

• Naast woongebouwen komen nu ook projecten voor dagbesteding in aanmerking. 
• Er kan zowel sprake zijn van nieuwbouw, verbouwing, aankoop of langdurige huur. 
• Projecten die eerder een goedkeuring hebben ontvangen voor autofinanciering kunnen via een 

verkorte procedure inkantelen én vallen qua bouwtechnische normen onder de vroegere regel-
geving. Onze nieuwbouw te Kluisbergen is een voorbeeld van een dergelijk project aangezien wij 
eind september een goedkeuring ontvingen van de coördinatiecommissie. 

Risico’s/bedreigingen 
• Ieder project kan maar in aanmerking komen nadat het goedgekeurd is door de coördinatie- 

commissie. Hier spelen 2 elementen een belangrijke rol : voldoet het project aan de hoge norm ? 
hoeveel projectaanvragen zijn er ? 

• Voldoet het project aan de opgelegde bouwtechnische normen ? We stellen vast dat die nieuwe 
norm relatief hoog ligt. Er kunnen weliswaar uitzonderingen bekomen worden. Dit thema zal in 
detail moeten meegenomen worden bij de uitwerking van onze renovatieprojecten 
(hoofdgebouwen Zwalm en Kluisbergen). Dit thema is nog urgenter voor wat de nieuwbouw 
NAH betreft. Hier rijst het idee om dit project na een aantal jaren huur aan te kopen. Wij moeten 
dit project op dat moment voorleggen aan de coördinatiecommissie. Die zal oordelen of het 
project voldoet aan de normen. Dus moeten wij op heden nakijken of het hier momenteel aan 
beantwoordt.  We maken hier werk van en gaan asap in overleg met Zorggroep Eclips. 

4.2. Ondertekening individuele dienstverleningsovereenkomst (bijlage RVB 2017/027) 
 
Door omstandigheden zal de volgorde omgewisseld worden. In een eerste fase (november/december 
2017) zullen wij de overeenkomsten ondertekenen met de nieuwe cliënten ; in een tweede fase  
(januari/maart 2018) zal dit gebeuren met de huidige cliënten. 
 
Met het oog op het opstellen van het DVO model 2 (voor nieuwe cliënten) moeten nog een aantal 
knopen worden doorgehakt. Die situeren zich zowel op het vlak van de woon- en leefkosten als wat 
betreft de keuzevrijheid binnen de ondersteuningspakketten. De Raad van Bestuur gaat akkoord met 
onderliggend voorstel. 
 
Tarievenlijst woon- en leefkosten 
 
Bij het uitwerken van een voorstel werd vertrokken van 3 principes : tijdelijkheid, gelijkheid en 
geleidelijkheid. Hierop verder bouwende kwamen we tot volgend voorstel : 
• Tijdens een overgangsperiode (= periode voorafgaand aan de definitieve overstap van alle cliënten 

naar woon- en leefkosten, zijnde maximaal 3 jaar periode 2018-2020) proberen we waar mogelijk en 
gewenst een gelijke (financiële) benadering te hanteren voor de huidige en nieuwe cliënten. 
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Dit betekent dat voor cliënten tehuis er sprake is van 34,70 €/dag en voor cliënten dagcentrum is dit 
12,40 €/dag zowel in het systeem van de dagbijdrage als in het systeem van woon- en leefkosten. 

• De komende 3 jaar zullen we een aantal zaken gericht moeten opvolgen : 
o Hoe zit het met de kostprijsberekening bij collega-voorzieningen ? 
o In deze beperkte steekproef zijn een paar veranderingen ingebouwd (keuzemogelijkheid om 

persoonlijke kledij zelf te wassen en strijken, individueel doorrekenen van de farmakosten, 
betalen van de woonkost bij afwezigheid). Wat heeft dit voor gevolgen ?    

o Wat is de cashflow die we de komende jaren nodig zullen hebben om ons masterplan te 
realiseren ? 

• Deze opvolging moet ons toelaten om tegen 2020 een optimaler kostprijs aan te rekenen. Het stelt 
ons ook in staat om op beperkte schaal (voor een beperkt aantal bewoners) een aantal nieuwe zaken 
uit te proberen. 

Keuzevrijheid binnen het toegewezen ondersteuningspakket 
 
• Er wordt geen keuzevrijheid gegeven omtrent voeding, poetsen en wassen van bedlinnen. 
• Er wordt wel keuzevrijheid gegeven voor het wassen en strijken van de persoonlijke kledij. 

We veronderstellen dat weinig cliënten hiervan zullen gebruik maken gezien onze scherpe prijs 
(1,97 €/dag) maar volgen dit thema de komende jaren gericht op. Afhankelijk van het aantal 
personen die hiervoor kiezen kan dit gevolgen hebben oa voor onze was- en strijkdienst. 

• De uitwerking van het thema keuzevrijheid voor paramedische dienstverlening is iets complexer. 
Het betreft hier specifiek de keuzemogelijkheid voor een eigen arts, psychiater, logopedist, kinesist. 
Uitgangspunt bij de uitwerking van een kader is de hoge kwaliteit die we willen blijven aanreiken 
zowel door samen te werken met (para)medici die de specificiteit van de doelgroep kennen als door 
een vlotte dienstverlening ten gevolge van het samenwerken met een beperkt aantal dienstverle-
ners. 
Hierop verder bouwend kwamen we tot volgend voorstel : 

o In het merendeel van de ondersteuningspakketten zit dit type van dienstverlening 
inbegrepen. Dit wil zeggen dat dit geen meerkost genereert voor de cliënt. We spelen dit uit 
als sterk punt in onze dienstverlening. Cliënten die -daar waar dit kan- toch kiezen voor een 
eigen paramedische dienstverlener kunnen hiervoor geen verlaagde budgetinzet bekomen. 

o Afhankelijk van het ondersteuningspakket waar men toebehoort kan men wel of niet kiezen 
voor de samenwerking met een eigen (para)medische zorgverstrekker. Kiest men hiervoor 
dan moet men wel de eigen bijdrage financieren en moet een samenwerkingsnota opgesteld 
worden.  

 

5. Financieel  
 
5.1. Beleggingen : stand van zaken eind september 2017 (bijlage RVB 2017/028) 
 
Toelichting bij de stand van zaken beleggingen tot 30/09/2017. Het totaal van de liquide middelen en 
van de geldbeleggingen bedraagt respectievelijk 1.506.343 € en 5.562.229 €. 
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5.2. Investeringen : stand van zaken eind september 2017 (bijlage RVB 2017/029) 
 
Eind september 2017 werden reeds investeringen gerealiseerd ten bedrage van 162.419 €. 
Dit is volledig conform het overzicht van de geplande investeringen voor het werkjaar 2017. 
 
6. Infrastructuur - bouwdossiers  
 
6.1. Infrastructuurprojecten : stand van zaken (bijlage RVB 2017/030) 
 
1) Nieuwbouwproject Kluisbergen  
 
Op 25 september ll werd onze aanvraag behandeld door de coördinatiecommissie en  
goedgekeurd. Dit betekent dat wij verder kunnen gaan met de uitwerking van ons project ; 
te beginnen met het indienen van de bouwaanvraag en het opstellen van de lastenboeken. 
Alvorens het project in gebruik te nemen moeten wij tijdig een aanvraag doen om ons project 
in te kantelen in de nieuwe VIPA regelgeving. Dit betreft een verkorte procedure aangezien we  
reeds een goedkeuring hebben. Interessant om weten is bovendien dat door nu reeds een  
goedkeuring te ontvangen, ons gebouw qua technische en bouwnormen valt onder de huidige  
regelgeving (met oa kamers van 12 m²) en niet onder de nieuwe (met kamers van 16 of meer m²).  
We kunnen echter stellen dat de huidige nieuwbouw ook aan het merendeel van de nieuwe regelgeving  
zal voldoen ; daarop is geanticipeerd. 
Volgende thema’s kwamen op de Raad van Bestuur aan bod : 
* Bouwaanvraag. De bouwaanvraag werd ingediend op 25 oktober 2017. 
* Materialisatie (extern). Het huidig voorstel werd toegelicht (bijlage 2017/030-1).  
   Dit wordt de komende maanden verder verfijnd. 
* Loten. De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel tot opsplitsing in 8 loten.  
   Wat de procedure betreft wordt beslist om aan te besteden op basis van de prijs. 
* Communicatie. Eenmaal we een visualisatie hebben van de site lijkt het verstandig om een       
   communicatie te doen rond deze nieuwbouw.  
 
2) Nieuwbouw NAH Ronse 
 
Na Glorieux dienden ook de vakbonden een klacht in. Thema : het privatiseren van een openbare 
dienstverlening. Deze klacht werd begin oktober door de gouverneur verworpen. 
Concreet wil dit zeggen dat we –tenzij er nog een klacht volgt- van start kunnen met dit project. 
We plannen eerstdaags een overleg met dhr. Larmuseau. De agenda van dit overleg zal alvast volgende 
thema’s bevatten : 
* modaliteiten van de samenwerking. Melissa verkent diverse contractmogelijkheden. 
* conformiteit huidig concept met nieuwe VIPA regelgeving 
* beperkte aanpassingen na overleg met basismedewerkers NAH Ronse 
* timing 
3) Zorgdorp Ronse 
 
We hebben ondertussen reeds een overleg gehad met zowel de eigenaar als met Zorgdorpen. 
Op dit overleg hebben wij onze behoeftenota toegelicht, aangevuld met de vraag naar de huurprijs. 
Eerstdaags zal hierover verder overleg gepland worden en moeten een aantal samenwerkingsmoda-
liteiten verder uitgeklaard worden, bvb wat is ten laste van de huurder en wat ten laste van de eigenaar.  



 5 

 
4) Renovatie hoofdgebouw Zwalm 
 
Tijdens de vakantieperiode is werk gemaakt van de verdere verfijning van dit thema. 
Er werd een behoeftenota opgesteld en afgecheckt of dit inpasbaar is in het huidig gebouw. 
Ons inziens kan dit grotendeels.  Ondertussen hebben we echter zicht gekregen op de nieuwe VIPA 
regelgeving. Hierin staat dat ook renovatieprojecten in aanmerking komen voor subsidiëring. 
Dit in tegenstelling tot wat we voorheen veronderstelden. Goed nieuws !! 
Ons renovatieproject komt echter enkel in aanmerking indien het aan de nieuwe regelgeving voldoet. 
Deze nieuwe regelgeving legt de lat hoger dan wat wij in onze behoeftenota noteren. 
 
Bij de verdere uitwerking van dit project zullen oa volgende 2 precaire thema’s aan bod komen. 
Enerzijds is er het dilemma van de subsidiëring versus de werking. Het optimaliseren van de subsidie- 
inkomsten kan tot gevolg hebben dat de leefgroepsgrootte verkleint waardoor de dagelijkse werking in 
het gedrang komt. De Raad van Bestuur vraagt om in het licht hiervan eens een financiële oefening te 
maken waarbij in het ene uiterste de subsidies gemaximaliseerd worden en in het andere uiterste er 
gerenoveerd wordt zonder subsidies.  
Anderzijds is er het probleem van de timing. We stellen vast dat er op heden al cliënten (meestal met 
lichte gedragsproblematiek) klaar staan om opgenomen te worden. Dit zou theoretisch kunnen 
aangezien we sinds de verhuis van huis 9 naar de vernieuwde De Boskant met leegstand zitten in het 
hoofdgebouw. Indien we in 2018 reeds overgaan tot extra opnames in het hoofdgebouw dan rijst de 
vraag of wij hiermee de realisatie van de toekomstige renovatie niet hypothekeren. Er moet tijdens de 
werken kunnen verhuisd worden naar een leegstaande unit. Dit kan niet indien het gebouw volzet is. 
Dit kan inderdaad niet, tenzij er een tijdelijke verblijfplaats in de nabije omgeving gevonden wordt. 
 
 
6.2. Strategische oefening Masterplan vzw De Bolster (bijlage RVB 2017/031) 
 
Het voorbije jaar kwamen we meermaals samen met de werkgroep. Dit resulteerde in een nota waarin 
een aantal relevante criteria in kaart gebracht werden. Aanvullend vonden we het zinvol, met het oog op 
voortgang in dit dossier, om een overzicht op te stellen van onze huidige en toekomstige doelgroepen 
inclusief de hierbij horende woonwensen. Vervolgens werd deze nota nader besproken met leden van de 
beleidsadviesgroep (zijnde directieleden, clusterverantwoordelijken, sociale dienst en ortho-agogen). 
Een aantal aanvullende opmerkingen werden in de tekst verwerkt. Hierop verder bouwend is op het 
directiecomité van 10 oktober onderliggend voortgangsvoorstel goedgekeurd.  
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aangepaste ontwerpnota en met het bijgevoegde voortgangs-
voorstel. Dit betekent dat volgende projecten de komende maanden ‘in the picture’ zullen staan : 
• Nieuwbouw NAH Ronse 

o Op korte termijn : input woonstandaard VIPA-regelgeving in voorliggend concept. 
o Op papier zetten van de huurvoorwaarden (op korte en middellange termijn). 

• Intensieve verkenning samenwerking Zorgdorpen 
o Veel valt of staat met de financiële haalbaarheid zowel voor de client als voor de voorziening 
o De beslissing tot samenwerking moet eerstdaags genomen worden. 
o Op papier zetten van de huurmodaliteiten.  

• Strategische oefening omtrent ons aanbod (dagbesteding/vrije tijd/paramedische dienstverlening/…) 
o In kaart brengen van onze sterktes en die communiceren. 
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o Aanpassen van het aanbod daar waar nodig. 
o Deze oefening kan interessante informatie opleveren in het licht van ons masterplan. 

• Gerichte oefening omtrent nieuwbouw voor jongvolwassenen met speciale aandacht voor : 
o Locatie : Zottegem !? 
o Financiële constructie. De Raad van Bestuur vraagt om te bevragen bij Tabor of hiervoor 

ondersteuning kan geboden worden. Diverse voorzieningen zijn immers bezig met dit thema. 
• Renovatie hoofdgebouw Zwalm 

o Aandacht voor mogelijkheid tot instroom ‘lichtere’ GES ; timing !? 
• Regio Zottegem 

o Intensieve verkenning van de mogelijkheden tot uitbouw site 
• Nieuwbouw Kluisbergen : realisatie binnen de 3 jaar 
• Overkoepelende thema’s 

o Verkennen diverse financieringsvormen (input cliënten, Tabor Invest, ….) 
o Financiële haalbaarheid voor betrokken partijen 
o Uitbreiden en aantal instromers 
o Tijdige en gerichte communicatie naar diverse stakeholders 
o Medewerkers ondersteunen in het verder verwerven van de nodige expertise 

• Tenslotte kwam volgende belangrijke opmerking aan bod tijdens het overleg met de BAG : 
o Is er in ons masterplan voldoende nagedacht over een eventuele verhoging van het 

intersectoraal aanbod ? Het antwoord is dubbel : neen en ja. Dit wil zeggen dat we niet gaan 
voor een intersectorale doelgroep, maar wel intersectoraal samenwerken omtrent de eigen 
doelgroep. 

7. Organisatieontwikkeling : geen agendapunten. 
 
8. Medewerkersbeleid 
 
8.1. Inzet personeelspunten tot en met eind september 2017 (bijlage RVB 2017/032) 
 
Eind september bedraagt het totaal aan restpunten 252. Het merendeel valt onder de rubriek directe 
ondersteuning en kan nog ingezet worden. 84 punten zitten bij de niet-directe zorg en worden gespaard 
met het oog op het verhogen van de cashflow ten einde meer renovatiewerken te kunnen realiseren in 
de nabije toekomst. 
 
9. Doelgroepenbeleid  
 
9.1. Gerealiseerde output tot en met eind september 2017 (bijlage RVB 2017/033) 
 
Op vorige raden van bestuur werd reeds meermaals gewezen op het feit dat de wijze waarop we de 
opvolging van de personeelspunteninzet (zie 8.1) en output bewoners (zie 9.1) aanreiken niet meer 
strookt met de huidige PVF realiteit.  
* Wat personeelspunten betreft (8.1) gaven we telkens een overzicht van de gerealiseerde restpunten  
   (niet ingezette personeelsmiddelen). Dit ging uit van een vast aantal personeelsmiddelen op jaarbasis. 
   Sinds de nieuwe PVF regelgeving wijzigt het aantal gesubsidieerde personeelsmiddelen gedurende het  
   jaar ; afhankelijk van de in- en uitstroom van cliënten. 
* Wat de output van bewoners betreft (9.1) gaven we een overzicht van het aantal begeleidings- 
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   overeenkomsten dat we realiseerden in vergelijking met het minimaal aantal te realiseren van 275.   
   Sinds de nieuwe PVF regelgeving is het aantal cliënten niet meer langer de op te volgen indicator.  
   De ene cliënt genereert immers meer personeelspunten dan de andere.  
 
In het verlengde hiervan hadden we dan ook beloofd om tegen eind 2017 een nieuw opvolgsysteem aan 
te reiken. Dit opvolgsysteem is relatief eenvoudig aangezien er momenteel maar 1 indicator nog van tel 
is : het aantal personeelspunten dat vervat zit in de budgetten van de cliënten die wij ondersteunen.      
In het opvolgsysteem dat wij uitwerkten zitten 2 invalshoeken vervat : 
de output voor het lopende jaar (X) en de output voor het komende jaar (X+1). 
 

Opvolging output 2017 Inkomsten 
(subsidies) 

Uitgaven 
(personeelsinzet) 

Resultaat 

1 januari 2017 13.714 13.714 0 

30 september 2017 13.797 (+83 in-uit) 13.462    (252 restpunten) + 335 

Prognose 2018 13.716 13.716 0 

 
Output voor het lopende begrotingsjaar 2017 
We startten het jaar met de inzet en subsidie van 13.714 zorggebonden personeelspunten. In de loop 
van 2017 wijzigen zowel de inkomsten (subsidies gelinkt aan de personeelsbudgetten van de cliënten die 
wij ondersteunen) als de uitgaven (de inzet van medewerkers waarbij net als in het verleden in de loop 
van het jaar een aantal restpunten verschijnen via de niet ingezette personeelsmiddelen). 
 
Output voor het komende jaar 2017 
Een andere invalshoek, die niet minder belangrijk is, betreft de prognose van de middelen die we zullen 
gesubsidieerd krijgen in 2018. Of om het nog correcter uit te drukken : een prognose van het aantal 
zorggebonden personeelspunten dat we op 1 januari 2018 zullen gesubsidieerd krijgen. Aan de hand 
hiervan zien we of de voorziening (qua omzet) groeit of krimpt.  We baseren ons op de gegevens die we 
hebben eind september om een prognose te maken voor het komende jaar.  
We zien dat de prognose ongeveer een status quo aangeeft (instroom/uitstroom resp. 601/599 punten). 
Dit heeft voor gevolg dat we bij de personeelstoewijzing van 2018 vertrekken van nagenoeg eenzelfde 
puntenpakket als in 2017, zijnde 13.716. 
De keuze om 1 maal per jaar het personeelspuntenpakket toe te wijzen is bedoeld om geen onnodige 
onrust te wekken ingeval van een overlijden. 
De keuze om ons bij de jaarlijkse toewijzing te baseren op de gegevens eind september is van praktische 
aard. Eind oktober krijgt elke clusterverantwoordelijke (net als in het verleden) op deze manier tijdig 
zicht op het personeelsbestand voor het komende jaar. 
 
De komende jaren zal ons personeelsbestand groeien of krimpen (afhankelijk van onze in- en uitstroom). 
We zijn momenteel een oefening aan het uitwerken die bedoeld is om de gevolgen hiervan te 
versleutelen. Indien we in oktober volgend jaar vaststellen dat we in 2019 over bvb 200 personeels-
punten meer kunnen beschikken dan is de vraag hoeveel van die punten hiervan naar volgende diensten 
gaan : wonen, dagbesteding, centrale diensten, logistieke diensten, … Dezelfde vraag dringt zich op 
indien we vaststellen dat we in 2019 over bvb 200 personeelspunten minder kunnen beschikken. 
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We willen deze oefening af hebben tegen de planningsweek van oktober 2018, wetende dat op dat 
moment de personeelstoewijzing voor 2019 zal gebeuren. Dit thema komt terug op de Raad van bestuur 
van augustus 2018. 
 
10. Juridische dossiers : geen agendapunten. 
 
11. Netwerkvorming : geen agendapunten. 
 
12. Varia  
 
12.1. Vergaderkalender 2018 (bijlage RVB 2017/034) 
 

Raad van Bestuur Algemene vergadering 
 21 december 2017 om 17u30    21 december 2017 om 18u30 

Raad van Bestuur Algemene vergadering 
 22 februari 2018 om 17u30   
 26 april 2018 om 17u30  
 21 juni 2018 om 17u30   21 juni 2018 om 18u30 
 30 augustus 2018  om 17u30  
 18 oktober 2018 om 17u30  
 20 december 2018 om 17u30    20 december 2018 om 18u30 

 


