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4.4. Middelen

Overzicht van het personeel
De herkomst van de financiële middelen en bijgevolg ook de personeelsinzet worden op regelmatige
basis geagendeerd op de Raad van Bestuur. De grote lijnen van de personeelsbezetting- en evolutie zijn
ook terug te vinden in het Activiteitenverslag dat jaarlijks wordt opgesteld.

Overzicht van de financiële middelen
Oorsprong van de financiële middelen:
 VAPH-middelen FAM, PAB, PGB, RTH
 Sectoraal Fonds Sociale Maribel
 Departement Mobiliteit Vlaanderen
 Middelen Provincie Vlaams Brabant
 Middelen Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
 Bijdragen gebruikers
 Occasioneel: giften, opbrengsten van activiteiten, mosselweekend, …
Een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de ingezette middelen kan teruggevonden worden in het
Financieel Verslag dat jaarlijks (en per kwartaal) wordt opgesteld.

Gebouwen en inrichting
Eigen Thuis wil in de eerste plaats aan personen met een fysieke handicap de mogelijkheid bieden om in
een aangepaste woonomgeving hun leven zo zelfstandig mogelijk uit te bouwen [KHB 3 – Missie, visie,
waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader].
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De gebruikers zijn gehuisvest in één groot gelijkvloers gebouw dat hiervoor specifiek werd opgericht en
dat qua infrastructuur en inrichting bijgevolg is aangepast aan de doelgroep.
Het gelijkvloerse gebouw omvat volgende ruimtes:
 dertig aangepaste studio’s, verdeeld over vier gangen en allen uitgerust met een hooglaag bed en
lavabo (sommige studio’s beschikken over een eigen badkamer met toilet)
 twee aangepaste badkamers uitgerust met een toilet, lavabo, bad en plafondlift, één aangepaste
doucheruimte met toilet en lavabo, twee aangepaste toiletten met plafondlift en één aangepast
toilet zonder plafondlift, twee spoelruimtes
 gemeenschappelijke ruimtes voor gebruikers en personeel: refter, bar, binnenhof, zithoeken en
bezigheidsruimte
 logistieke ruimtes: keuken, wassalon, kelder, burelen, personeelslokaal, toiletten voor personeel en
bezoekers

Uitrusting
In eerste instantie is er de uitrusting die het mogelijk maakt voor alle gebruikers om zo zelfstandig
mogelijk te leven:
 brede automatische ingangsdeuren
 een oproepsysteem dat het mogelijk maakt om zowel op de studio als in de gemeenschappelijke
ruimtes de hulp van een assistent in te roepen
 ergonomische aanpassingen allerhande: verlaagde klinken, verhoogde eettafels, draaischijven op de
eettafels, aanpassingen om studioramen te bedienen, steunen in badkamers en toiletten, verhoogde
toiletstoelen, verhoogde kasten, ...
 volledig aangepaste minibussen met liftsysteem
 ...
Daarnaast is er de individuele uitrusting van bewoners, aangepast aan hun noden en behoeften. De
dienst Hulpmiddelen en Aanpassingen geeft hierbij advies, verricht opzoekingswerk, legt contacten met
firma’s, geeft ondersteuning bij aankoopdossiers of maakt zelf de nodige aanpassingen:
 aangepaste rolstoelen
 aangepast eet- en drinkmateriaal
 telecommunicatiemiddelen, aanpassingen aan radio, TV, telefoon, ...
 aangepaste bediening voor de automatische deuren van de studio’s
 aangepaste belsystemen om gebruik te kunnen maken van het oproepsysteem
 aangepast incontinentiemateriaal
 aangepaste zitkussens, matrassen (anti-decubitus preventie)
 ...
Tenslotte is er de uitrusting die het mogelijk maakt voor het (verzorgend) personeel om zo veilig en
comfortabel mogelijk te kunnen werken en de uitrusting voor de omkaderende diensten:
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tilmateriaal: mobiele liften, tildoeken, ...
hooglaag baden
hooglaag bedden
in hoogte verstelbare stoelen voor maaltijdassistentie
onderhoudsmateriaal (mobiel)
centrale keuken uitgerust voor ca 50 couverts
wassalon
bureautica- en informaticamateriaal
materiaal technisch onderhoud
...

Technieken
Elke dienst en elk initiatief binnen Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel
levensproject van gebruikers van Eigen Thuis mogelijk te maken en de maatschappelijke integratie en
emancipatie van alle gehandicapten in de samenleving te bevorderen. Eigen Thuis beroept zich in de
eerste plaats op goed opgeleid personeel en een aangepaste inrichting en uitrusting om deze doelen te
realiseren, daarnaast ook op bepaalde technieken en methoden:
 hef- en tiltechnieken: een werkgroep is verantwoordelijk voor het inwerken en bijscholen van
personeel op het vlak van hef- en tiltechnieken en voor het opvolgen van problemen op dit terrein,
alsook voor het helpen van gebruikers op dit vlak
 zelfredzaamheidstraining door de dienst hulpmiddelen en aanpassingen: het aanbrengen van
technieken aan gebruikers om bepaalde handelingen zo zelfstandig mogelijk te stellen
 individuele begeleiding van gebruikers: het aanleren van technieken op het vlak van
budgetbeheersing, … op maat van de gebruikers [KHB 4.6.2 – Het opstellen, uitvoeren, evalueren en
bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst)
 vormingsaanbod voor gebruikers: technieken op het vlak van praktische vaardigheden voor personen
met een handicap, communicatie, veilig met de rolstoel in het verkeer, omgaan met…
 vormingsaanbod voor personeel: technieken op het vlak van EHBO, slikstoornissen,
verzorgingsaspecten, poetsen, informatica, … [KHB 4.7.2 – Het vormen, trainen en opleiden van het
personeel]
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Communicatie
Er is aandacht voor het afstemmen van de communicatie op de eigenheid van de gebruiker op
individueel en op collectief vlak.
 Individueel: voorlezen of 'vertalen' van documenten, verslagen e.d. door de individuele begeleider of
sociaal verpleegkundige, aanleren van technieken om de communicatie te verbeteren (leren spellen,
met kernwoorden praten), zoeken van communicatie-hulpmiddelen aangepast aan de mogelijkheden
van de gebruiker (letterkaart, spraakcomputer, vergrootscherm, …), aanpassingen aan belsysteem of
telecommunicatieapparatuur door de dienst hulpmiddelen en aanpassingen, zoeken naar externe
therapie om communicatiemogelijkheden te verbeteren (logopedie),…
 Collectief: vereenvoudigd taalgebruik (bv. folders, welkomstbrochure, verslaggeving, …),
ondersteuning bij de gebruikersraad om moeilijke materie te 'vertalen', gebruik van groot lettertype
bij verslaggeving en mededelingen, informatie beknopt doorgeven via infoborden in het binnenhof,
gebruik van microfoon bij grote vergaderingen, …

Veiligheid en gezondheid
Meerdere organen of personen zijn actief om de veiligheid en gezondheid van gebruikers en personeel
te vrijwaren (preventieadviseur, werkgroep hef- en tiltechnieken, comité PBW - Preventie en
Bescherming op het Werk, dienst hulpmiddelen en aanpassingen, werkgroep HACCP – Hazard Analysis
Critical Control Points, begeleidingsteam) en dit op verschillende terreinen:
 veiligheid van het gebouw: permanente controle toestand gebouw, opvolgen onveilige situaties,
bouwkundige en technische gevaren, detectiesystemen voor brand, gas, wateroverlast, …
 veiligheid van de uitrusting: regelmatige controle van de tiltoestellen en het tilmateriaal, onderhoud
en nazicht rolstoelen, bedden, matrassen, zitkussens, …
 veiligheid bij de verzorging: onderzoek naar en aanleren van tiltechnieken voor het uitvoeren van
veilige transfers, aandacht voor hygiëne bij verzorgingsaspecten, vorming …
 brandveiligheid: branddetectie in elke studio, duidelijke evacuatie-richtlijnen voor gebruikers en
personeel, evacuatie-oefeningen, samenwerking met en controle door de plaatselijke brandweer,
training van personeel m.b.t. gebruik brandblussers en evacueren, opvolgen wettelijke keuringen, …
 voedselveiligheid: opvolging HACCP-wetgeving en -richtlijnen, bewaring stalen maaltijden, affichering
allergenen in maaltijden, …
 gezondheid: ondersteuning en opvolging bij gezondheidsprobleme gebruikers, medicatie-opvolging,
aangepaste diëten, hitteplan, invoering en gebruik individuele bewonersmappen, …
 preventie legionella: legionella-plan preventieadviseur
 Crisisplan: actiekaarten stap-voor-stap in diverse crisis-situaties
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