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Notulen Raad van Bestuur dd.

woensdag 28 september 2022
Aanwezig:

Voorzitter: Koen Rombouts

Raadsleden: Frans De Bont (Baarle-Hertog), Pieter Cowé (Geel}, Elias De Wever (Hulshout), Liesbet

Dierckx (Oud-Turnhout)/ BertVangenechten (Rijkevorsel)

Directeur: Eric Nysmans

Beleidsmedewerker: Hans Ghoos (verslaggever)

Verontschuldigd:

Raadsleden: Manna Gys (Arendonk), Annemie Guns (Beerse), Anita Vandendungen (Dessel),

Martine Taelman (Grobbendonk}, Marc Van Aperen (Hoogstraten), Nele Geudens (Meerhout)/

Wim Caeyers (Mol), Kelly Verheyen (Turnhout}/ Lieven Janssens (Vorselaar)

Openbare zitting

l. Goedkeuring notulen van de raad van bestuur van 24 augustus 2022

In bijlage zijn de notulen toegevoegd van de Raad van Bestuur van 24 augustus 2022.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:f:/g/personal/hans ghoos iok be/EtzgHl6EskdAhp6zBlfVa8cBwL96cAeXc5t

4FOmqzYRlUw?e=wQxxpt

Besluit

De Raad keurt de notulen van de Raad van Bestuur dd. 24 augustus goed.

2. Kempense Welzijnsraad

Bespreking van de agendapunten voor de Kempense Welzijnsraad van 22 oktober 2022.

Collectief Kempen, toekomst foodsavers, Herstelacademie/ Housing first.

3. Projectwerking



••tWelzijnszorg
Kempen

3.1. EngagementsverklaringTOPTuinstratenproject

De voorzitter licht dit punt toe.

Welzijnszorg Kempen kreeg de vraag van IOK of we het project rond tuinstraten willen

ondersteunen. Het doel van het project is om participatief in elke gemeente een wedstrijd uit te

schrijven waar 2 winnende straten de kans krijgen om hun voortuinen/gevels te vergroenen. De

opzet isduurzaamheid/ecologie maar zeker ook sociaal weefsel versterken en participatiefaan

de slag gaan met inwoners.

IOK ziet voor WZK de rol van informatie verspreider via de sociale diensten/buurtgerichte

zorgwerkers/verantwoordelijken LDC. Het is misschien ook wel interessant om deze informatie

via onze kanalen aan de Sociale Huisvastingsactoren te bezorgen.

Het lijkt ons een mooi project. De toekomst ligt ook steeds meer in buurtgerichte zorg en

participatief werken. Het engagement van Welzijnszorg Kempen houdt in hetsensibiliserenvan

besturen voor dit initiatief en participatie aan de stuurgroep, die een 5-tal keer zal samen komen

over de loop van 2,5 jaar.

https://iokempen-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans ghoos iok be/EYTlgpmgzi9NhOSxh7EixvOBYiYpwgU3

mY14BkEm39y-Bg?e=Om9iER

Besluit

Enig artikel. Welzijnszorg Kempen engageert zich om mee te werken aan de realisatie van het

project "TOP: Tuinstraten Op het Platteland"

3.2. Gemeente zonder gemeentehuis: voorstel bestek overheidsopdracht

Tinne Antonise licht dit project toe.

Inleiding

Voor het project 'bestrijding van non fake up van lokale sociale rechten door innovatieve

interventie' in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis werd budget voorzien voor externe

begeleiding met expertise op vlak van design thinking en service design.

De aanstelling van de externe begeleiding dient te verlopen via een onderhandelingsprocedure

zonder voorafgaande bekendmaking.
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Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij een begeleidingstraject kan opzetten met de !oka!e

besturen.

Dit begeleidingstraject houdt niet-llmitatief in:

Eerste fase:

scope scherp stellen. Het is belangrijk om de complexiteit van non take up van de drie

lokale sociale rechten duidelijk te hebben.

een co-creatieve workshop met experts om de essentie van het probleem te begrijpen.

We beantwoorden vragen zoals: 'Wat is de kern van het probleem?', 'Wat zijn de

belangrijkste drempels waarom kwetsbare groepen geen gebruik maken van hun sociale

rechten?'. Maximale impact is gedefinieerd op basis van diverse domeinen: gemak voor

de eindgebruiker, de hulp die van een medewerker van een lokaai bestuur moet komen,

etc.

De workshops dienen ook in de betrokken lokale besturen zelf georganiseerd te worden.

De bestaande ffow onderzoeken: wat zijn de drempels/handelingen of formulieren die we

kunnen verminderen of digitaliseren? Dit moet holistisch onderzocht worden: wat zijn de

digitale tools, maar ook de fysieke contactmomenten die onderdeel uitmaken van de

bestaande userflox?

Dit proces wordt vastgelegd in een customerjourney waarbij in beeld gebracht wordt welke weg

kwetsbare burgers afleggen om een bepaald sociaal recht uitte putten.

Dezeflowchartza! als basis gebruikt worden in het verdere traject en geeft zicht op de momenten

waar we impact kunnen genereren.

Tweede fase

organisatie van workshops bij de drie betrokken lokale besturen (Balen, Kavels en

Rijkevorsel): zoeken naar mogelijke oplossingen voor elk sociaal recht. Er wordt minimaal

een workshop per sociaal recht voorzien. Tijdens deze workshops zal worden nagegaan

welke digitale tools het proces kunnen vergemakkelijken.

Derde fase:

ontwikkeling: welke bestaande tools kunnen geïntegreerd worden in het proces en welke

tools ontbreken?

gebruik digitaal burgerpanel: De oplossingen die bedacht worden tijdens deze

ontwikkelingsfase worden regelmatig voorgelegd aan het kwalitatief panel en het

kwantitatief burgerpanel. Er wordt gekomen tot een concept dat de meeste impact kan

genereren.

uitwerking implementatievoorstel: per sociaal recht dient een plan opgesteld te worden

waarin verduidelijkt wordt welke stappen nodig zijn om dit concept te implementeren en

welke budgetten hiervoor nodig zijn.

Uitwerken ervaringen, aanbevelingen en werkpunten inzake het inzetten van een digitaal

burgerpanel van kwetsbare groepen ais methode van burgerparticipatie.
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De totale raming van de opdracht bedraagt 90.250 euro (excl.btw).

Gunningswijze

Een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking conform art 42, §1,1°, a)

(- 140.000, excl. btw) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zal worden

gevoerd.

De evaluatie van de inschrijvingen zal gebeuren volgens de volgende gunningscriteria:

Prijs: 40 punten

- Plan van aanpak: 25 punten

Er dient een uitvoerig plan van aanpak te worden opgemaakt waarbij onder meer (niet-

limitatief):

er aandacht is voor de gebruikte methodieken,

er een indicatie gegeven wordt van de verwachte tijdslijn binnen de

uitvoeringstermijn zoals voorzien in art. 11.7,

er een concreet voorstel voor de aanpak van het gehele traject wordt toegevoegd, en

er wordt beschreven welke digitale tooi gebruikt zal worden in het kader van dit

burgeronderzoek: hoe wordt de kwetsbare doelgroep betrokken?

Deze nota zal tevens uiteenzetten hoe er garanties worden gegeven voor een vlotte

samenwerking met het opdrachtgevend bestuur, het expertenpanel en de

burgerparticipanten, inzonderheid hoe de continuïteit kan worden gewaarborgd

gedurende de looptijd van de overeenkomst.

In ieder geval duidt de inschrijver een contactpersoon aan, die gedurende het ganse

project zal fungeren als aanspreekpunt voor het opdrachtgevend bestuur.

Ervaring en deskundigheid: 35 punten

Beoordeling aan de hand van een bij te voegen nota met weergave van de

medewérker/consultant die de gevraagde ondersteuning zal uitvoeren (met weergave van

zijn ervaringen diploma's} en met vermelding van een vervanger die de taken overneemt

bij eventuele afwezigheid van de medewerker/consultant.

De nota omvat onder meer (niet-limitatief) een omschrijving van de:

expertise in innovatie en design thinking

expertise in werken met kwetsbare burgers in interactie met publieke instellingen

expertise in participatieve onderzoeksmethoden

expertise in ontwerp van digitale concepten

expertise in !T om haalbaarheid van de voorgestelde concepten te valideren

expertise om een business case te bouwen waarbij de return on invest wordt berekent
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teamsamenstelling

Uit te nodigen inschrijvers:

Het bestek (zie bijlage) wordt overgemaakt aan:

Have It Made

Twisted Studios

Cronos Public Services

Vooropgestelde timing

De raad van bestuur zal in zitting van 23 november 2022 gevraagd worden deze opdracht te

gunnen.

Besluit

Gelet op bovenstaande overwegingen beslist de Raad van Bestuur eenparig om een

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te voeren voor "externe

ondersteuning project gemeente zonder gemeentehuis Welzijnszorg Kempen", en het bijhorende

bestek goed te keuren.

https://iokemDen-mv.sharepoint.com/:w:/e/personal/hans Rhoos iok be/EQ-

Szle8YpxOpJOviWQACE8BxZ7c-tiHmHEG7sfGREYuFR?e=iUMyi4

3.3. Vraag tot aangaan samenwerkingsakkoord projectvoorstel

Wingene projectoproep 7 van Gemeente zonder gemeentehuis

Tinne Antonise licht dit project toe.

Het lokaal bestuur van Wingene stelt de vraag naar samenwerking in het project Tamiliy ProEf-

gerichte voordelen zonder zorgen'. Dit project kadert in oproep 7 van Gemeente zonder

Gemeentehuis.

Naar aanleiding van het juryadvies van het eigen project (bestrijding van non take up van lokale

sociale rechten) werd contact opgenomen met Wingene om informatie uit te wisselen. Wingene

heeft een eerste innovatief project afgerond (projectoproep l waarvan de conclusies in bijlage

zijn toegevoegd). Er bleken veel raakvlakken te zijn tussen het project van Welzijnszorg Kempen

en dat van Wlngene.

Het tweede projectvoorstel dat Wingene nu gaat indienen betreft een implementatie van

geautomatiseerde en proactieve toekenning van voordelen specifiek voor gezinnen met kinderen

door bepaalde data te (her)gebruiken. Vanuit Wingene was er ook veel interesse om het project
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van Welzijnszorg Kempen te volgen omdat het volledige traject van een steunaanvraag in beeld

wordt gebracht en dit tevens wordt afgetoetst bij een digitaal burgerpanel. De volledige

projectaanvraag is in bijlage opgenomen.

De samenwerking die er vanuit het lokaal bestuur van Wingene gevraagd wordt betreft de rol

opnemen van klankbordgroep. Welzijnszorg Kempen bevat tal van overlegfora waar de resultaten

van het onderzoek in Wingene kunnen worden voorgelegd, besproken en verbeterpunten kunnen

aangereikt worden. De rol van de klankbordgroep is dubbel, namelijk

Informeren - Enerzijds worden de lokale besturen geïnformeerd over de vorderingen in

het project en zullen ze op regelmatige tijdstippen een stand van zaken krijgen.

Expert - De leden van de klankbordgroep zullen ook als expert optreden en eventuele

resultaten bespreken en analyseren vanuit hun specifieke perspectief en behoeften.

Concreet zou de klankbord groep een 3x per jaar dit thema bespreken. Het project heeft een

doorlooptijd van 2 jaar met een voorziene startdatum va'naf januari 2023.

We zien dit als een meerwaarde voor het eigen traject van de bestrijding van de non take up van

rechten. Dit punt kan ter bespreking geagendeerd worden op de overlegfora van de

diensthoofden sociale dienst, leidinggevenden welzijn, KWR als ook de Raad van Bestuur.

In bijlage zijn volgende documenten toegevoegd:

Eindverslag digitalisering premie- , subsidie- en toelageprocessen (voorlopige versie) :

eindconclusie van het eerste project in kader van gemeente zonder gemeentehuis

Formulier subsidieaanvraag GGZ - oproep 7

Pitch

Bijlage 11 formulier subsidieaanvraag : overzicht van het budget

Samenwerkingsovereenkomst oproep 7

Besluit

De Raad keurt het voorstel tot samenwerking met Wingene in kader van 'Family ProEf goed en

neemt de rol van klankbordgroep op.

https://iokempen-

mv.5harepoint.com/:b:/g/personal/hans_Ehpos lok be/Ee9HcWz6jopJnYMBOr5trl-lgBhl2biuM-

19 CG4457RCDmw?e=iQwNPy

https://ipkempen-

my.shareDoint.com/:x:/g/Dersonal/hans Rhoos iok be/EaYnxHWcod5JskmCWaREPo!BaG5vB8b

lLhCmPqGxlBFKvg?e=6AvlCA
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https://iokempen-

my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hans ghoos iok be/EVn_D_bf2Hv9NGhltnRPvhcnlVlB9UkrvlVI)(

UMwFV5slaa2G8hw?e=Z2rduL

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:x:/g/personal/hans ghoos tok be/EaYnxHWcod5JskmCWqREPolBqG5vB8b

lLhCmPaGxlBFKve?e=ARDbKf

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/EUwW)6Hx2e9HtBKLiGrv6cUBdNF 9Hat

X9llfKX7KVM-BË?e-AQhM BG

3.4. Projectoproep POD MI - bestrijding van non take up bij OCMW's

Tinne Antonise licht dit punt toe

Inleiding

POD MI heeft een projectoproep gelanceerd om de non take up bij lokale besturen aan te pakken.

Een korte duiding van de oproep:

De non take-up van de rechten treft individuen onnodig. Wanneer een recht in een tekst

voorkomt, moet het ook effectief zijn. De gezondheidscrisis heeft, tijdelijk, maar ook

duurzaam, een impact gehad op de economische situatie van talrijke burgers. Sommigen

hadden nog nooit bij een OCMW aangeklopt en velen wisten en weten nog steeds niet dat

zij gebruik kunnen maken van een sociaal recht.

De Minister voor Personen met een handicap, armoedebestrijding en Beliris, Karine Latieux

wil de non take-up van de sociale rechten beperken door de OCMW's te financieren die de

non take-up bestrijden door de proactieve identificatie van rechthebbenden om een betere

toegang tot de sociale rechten te waarborgen, meer bepaald via de kruising van

verschillende databanken, maar ook via een fysieke eerstelijns sociale begeleiding.

De OCMW's van de gemeenten met meer dan 70.000 inwoners of de consortia van

minstens 3 OCMW's kunnen een kandidatuur indienen om een subsidie van maximaal

60.000 EUR te ontvangen om projecten te financieren die ervoor zorgen dat de

rechthebbenden, die reeds gekend en nog niet gekend zijn door de OCMW's, al hun rechten

en sociale voordelen ten volle kunnen benutten.

We zien opportuniteiten in deze projectoproep. Het sluit namelijk naadloos aan bij het project

'bestrijding van non take up van lokale sociale rechten' in het kader van Gemeente zonder

Gemeentehuis.
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Het bestuur van Kavels is bereid om een aanvraag in te dienen en op te treden als penhouder in

dit project. Met het budget dient een projectcoördinatorop A niveau te worden gefinancierd. Er

dient een kwalitatief eindrapport te worden opgemaakt.

Het reglement werd in bijlage toegevoegd.

Besluit

De raad neemt akte van de projectoproep van de POD MI inzake bestrijding van non take up bij

OCMW, de meerwaarde die het project heeft voor het eigen project van GZG en het voorstel van

Kavels om penhouder te zijn in het project?

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/e/personal/hans ghoos iok be/Ee3c6WZ8 !dAk3h9UtstNGkBi 8hlrgXO

FOceQ7D3w OVs?e=Nn8iNv

4. Kennisgeving traject vorming voor maatschappelijk werkers

Tinne Antonise geeft een toelichting.

In samenwerking met VVSG/ Thomas More, Cebud en SAM vzw werd een vormingstraject voor

maatschappelijk werkers van de sociale diensten van de OCMW's opgemaakt. Een eerste module

richt zich naar de startende medewerkers en biedt een algemenere kader aan. Dit traject bestaat

uit 3/5 dag vormingen. Het gaat door in Oud-Turnhout. Het tweede traject staat open voor alle

maatschappelijk werkers. Er zijn 4 halve dagen voorzien waar ook meer de focus gelegd wordt op

interactie en uitwisseling tussen de deelnemers. Dit traject gaat door in Lille.

Het is de bedoeling dat de maatschappelijk werkers In beide modules voldoende concrete 'tips

and tricks' meekrijgen waar ze direct mee aan de slag kunnen gaan in de eigen werking.

Het volledige traject is in bijlage toegevoegd met de voorziene deelnemersprijzen.

Het traject zal doorgaan vanaf 15 deelnemers per module. Er wordt een maximaal van 20

deelnemers per module voorzien. Indien er te veel interesse is, kan een wachtlijst worden

aangelegd en kan het traject in het voorjaar herhaald worden. Indien er te weinig interesse is -

minder dan 15 deelnemers - zal worden onderzocht of het haalbaar / nuttig is om het traject in

het voorjaar te organiseren.

Het voorstel wordt in bijlage toegevoegd.

Biilage

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans ghoos lok be/EVRPezsvPGhGhQv2nveUkhRB m75wU

pZl59Qi4D7Pp!DRA?e=BhEelr

Voorstel besluit

De raad neemt akte van hettrajectvorming voor maatschappelijk werkers
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5. Rolmobiel

5.1. Resultaat onderzoek chauffeur als werknemer

De voorzitter geeft een toelichting.

Op de Raad van bestuur van mei werd een voorstel tot gedeeltelijke professionalisering van de

chauffeurspool van Rolmobiel gedaan. Er werd onderzocht of de inschakeling van een

professionele chauffeur voor Rolmobieltotde mogelijkheden behoort.

Indien we geen bijkomende inkomsten genereren of indien de uitgaven niet dalen, is het

financieel niet leefbaar om een chauffeur als werknemer in te schakelen voor Rolmobiel.

We zien in onze financiële ramingen voor de komende jaren dat het zelfs een uitdaging zal

worden om financieel gezond te blijven gezien de inflatie. Een bijkomende extra loonkost is in

het huidige plaatje niet wenselijk.

Bijlage

https://[okempen-mv.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans ghoos iok be/EfYcZ4MJbaxAo9HP-

Y65vQoBRlcXf8KeuhlUUoYt BsjTA?e=OGDMal

Besluit

De raad gaat ermee akkoord om niet over te gaan tot de aanwerving van een chauffeur

werknemer.

5.2. Samenwerking Laakdal

De voorzitter licht dit punt toe.

De gemeente Laakdal zal een wagen aankopen, aangepast aan rolstoeivervoer. De

aanbestedingsprocedure is lopende. De gemeente Laakdal heeft reeds de beslissing genomen

om samen te werken met Rolmobiel in het kader van dispatching.

Rolmobiei heeft reeds een samenwerking met 5 verschillende handicars in het arrondissement

Turnhout. Vier handicars (nl. Handicar van Herentals, Herenthout, Hoogstraten en Mol) werken

samen met Rolmobiel onder de vorm van een autonome werking. Rolmobiel biedt een

dispatchsoftware aan en dient de compensatie-aanvragen in bij de Vlaamse overheid. De

handicars doen zelf het dispatchwerk voor hun handicar en sturen zelf hun chauffeurs aan. Voor

de handicar van Balen voert Rolmobiel het dispatchwerk uit en stuurt ze de chauffeurs aan in het

kader van groepsvervoeren sinds kort ook voor individuele ritten.

Aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst zal de samenwerking tussen Rolmobiel en

Laakdal worden vastgelegd.

Door het dispatchwerk te centraliseren kan expertise opgebouwd worden en wordt een

overzicht bewaard over de optimale inzetbaarheid van bussen over het hele arrondissement

Turnhout.
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Bijlage

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:w:/g/personal/hans Rhoos iok be/EWFyBZVrBOlLn9Ji5xLNXTUBXVrXkKJF

WeYt-2owKEEOdQ?e-p8YlB2

Besluit

De raad gaat ermee akkoord om een samenwerkingsovereenkomst tussen Rolmobiel (WZK) en

Laakdal uit te werken.

6. Kempens Huis van Welzijn en gezondheid

Dit punt wordt ter zitting toegelicht door Guy Hannes, (coördinator PNAT, het Palliatief Netwerk

Arrondissement Turnhout) Zie ook bijlages.

Een veranderd zorg- en welzijnslandschap vraagt om een andere organisatie van werken op

regionaal niveau. Als resultaat van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017, werd het

ondersteuningslandschap voor de Vlaamse eerste l ijnszorg opgedeeld in 3 niveaus: het lokale

(zonale), regionale en Vlaamse niveau.

De 4 Kempense eerstelijnszones zijn en worden een belangrijke speler in de Kempen bij de

vormgeving van het lokale en regionale gezondheidsbeleid. Een goede wisselwerking en

afstemming vanuit de regionale organisaties is van belang voor beide partijen.

Einde december 2019 werd de Kempen weerhouden als pilootproject Regionaal Zorgplatform.
Op Vlaams niveau is VIVEL, het Vlaams instituut voor de eerste lijn/ sinds l mei 2019 erkend als

partnerorganisatie voor de eerste lijn. Daarnaast staan ook de ziekenhuizen voor een belangrijke

hervorming van de ziekenhuisorganisatie - en financiering. Een van de aspecten binnen deze

hervorming is de opmaak van een Zorgstrategisch Plan binnen hetZiekenhuisnetwerk.

Een belangrijke actor in de vormgeving van de maatschappij zijn /de lokale besturen'. De rol van

de Kempense lokale besturen is dan ook van essentieel belang bij het uittekenen van het
toekomstige Kempens gezondheids- en welzijnsbeleid. Het lokale niveau is bij uitstek het niveau

dat het dichtst bij de burger staat/ weet wat leeft, signalen opvangt en noden detecteert.

Regionale organisaties werken binnen het arrondissement Turnhout-dit valt perfect samen met

de 4 afgebakende eerstelijnszones, de vooropgestelde regionale zorgzone alsook de recent

goedgekeurde referentieregio's binnen de Vlaamse regering.

Dit brengt ons bij een aantal uitdagingen voor het gezondheids- en welzijnslandschap in de
Kempen (en daarbuiten ): de belangrijke rol van lokale besturen bij de vormgeving van het
toekomstige Kempensgezondheids-en welzijnsbeleid, de eerstelijnszonesais 'nieuwe' partner,

de zorgstrategische planning van hetZiekenhulsnetwerk Kempen, het pilootproject Regionaal
Zorgplatform Kempen. Tot slot worden vanuit Vlaanderen/ in 2022, trajecten opgestart naar de

toekomstige organisatie, werking en financiering van de netwerkorganisaties zoals Logo's en

netwerken palliatieve zorg...

Al deze elementen maken dat we op regionaal niveau stappen willen ondernemen om de

samenwerking tussen de verschillende regionale netwerkorganisaties te intensifiëren.

Willen we als regio de opgebouwde kennis en expertise binnen de regionale netwerkorganisaties
behouden dan is het van belang om op het regionale niveau de samenwerking tussen LOGO

10
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Kempen, PNAT en Tandem te intensifiëren. De positieve dynamiek vanuit het piiootproject
regionaal zorgplatform nodigt uit om deze piste verder te verkennen. Preventie/ paliiatie en

dementie zijn één voor één specifieke thematieken die jarenlange kennisopbouw en specifieke
competenties vereisen bij de betrokken teams. Vanuit het regionale kader als expertise- en

werkingsniveau kan de ondersteuning naar de lokale partners zoais onder andere de

eerstelijnszones vorm worden gegeven. Daarnaast heeft het regionale niveau een belangrijke

signaalfunctie naar het Vlaamse niveau. Vlaanderen heeft de regio nodig om impact te creëren

en te brengen op het lokale niveau met als uiteindelijk doel: de Persoon met een Zorg-en

Ondersteuningsnood ( PZÖN } toe te leiden naar een laagdrempelig, toegankelijk en kwaiiteitsvol
zorg - en welzijnsaanbod op maat van de regio.

Dit laatste kan enkel door een goede samenwerking tussen de Vlaamse, regionale en lokale

(zonale) organisaties met het respecteren van elkaars autonomie en werking. De

eerstelijnszones zijn een vanzelfsprekende en logische partner binnen de regionale

samenwerking/ waarbij het van belang Is dat er rekening zal worden gehouden met de eigenheid

van elke partner. We vertrekken vanuit de principes complementariteit en subsidiariteit: we

werken aanvuliend aan elkaar, versterken elkaars werking en zoeken samen naar welke taken op

weik niveau kunnen worden aangepakt. Een voortdurende en goede afstemming hieromtrent is

essentieel.

Bundeling richt zich in eerste instantie tot de drie regionale netwerkorganisaties LOGO Kempen,
PNAT en Tandem (die Vlaams worden gesubsidieerd) betrokken in de piloot Regionaal
Zorgplatform Kempen. Dit is geen limitatieve lijst echter wel een startfase.

In de eerste fase gaat het om een intensievere samenwerking (geen fusie) en dit door een

gedeeld bestuursorgaan en backoffice met aparte bedrijfsentiteiten voor de versterking van de

kemprocessen en ondersteunende processen. Inzetten op een breed aanspreekpunt en

netwerkfunctie naar partners toe staat centraal.

Een intensere samenwerking tussen een aantal regionale Kempense netwerkorganisaties (in

concreto LOGO Kempen, PNAT en Tandem) biedt mogelijkheden om de werking per organisatie
te versterken zowel op bestuurlijke, kern- alsook ondersteunende processen. De werking van het

Regionaal Zorgplatform staat (in eerste instantie} los van de inhoudelijke werking van een

regionale netwerkorganisatie zoals Logo Kempen, PNAT, Tandem,...

Vanuit de piloot Regionaal Zorgplatform Kempen zijn een aantal opdrachten gedefinieerd
waarbij de regionale netwerkorganisaties een rol te spelen hebben. De uitdaging bestaat er in
om een structuur te realiseren waarbinnen deze samenwerking vorm kan worden gegeven: het

uittekenen van een juiste structuur moet toelaten om de opdrachten op het Juiste niveau op te

nemen.

De eerstelijnszones zijn een logische partner binnen de regionale samenwerking: afstemming

naar betrokkenheid/ rol en verbinding tussen het regionale en het lokale niveau dient verder te

worden uitgeklaard om samen tot een ontwerp te komen voor inhoudelijke samenwerking en

aansturing.

Met een optimaHsering van de regionale werking in de Kempen/ willen we toekomstgericht de
opgebouwde expertise en samenwerking borgen met als doel de Persoon met een Zorg- en

Ondersteuningsnood ( PZON ) te ondersteunen en toe te leiden naar een laagdrempelig,
toegankelijk en kwaliteitsvol zorg- en welzijnsaanbod op maat van de PZON en de regio.
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De voorzitter onderstreept het belang van proactief te denken in de basisdienstverleningen

dankt de drie organisaties voor hun engagement in het belang van de PZON. De vergadering

wijst erop dat het belangrijk is om de lokale noden te detecteren en verbinding te maken met
het regionale niveau. Dikwijls ziet men door de bomen het bos niet meer. Deze transformatie

heeft tijd nodig. De connectie met de eerstelijnszone is niet altijd gemakkelijk voor de lokale
besturen. Het is positief dat er op een regionaal niveau een lerend netwerk ontstaat. Het belang

van de regio voor een palliatief netwerk wordt onderstreept. De vergadering meent ook dat de

niveau's clusteren meer duidelijkheid kan brengen. Er wordt ook gewezen op de traditie van

regionale samenwerking binnen het arrondissement Turnhout. Een duidelijk en éénduidig
contactpunt is voor lokaal bestuur erg belangrijk.

Bijlages

https://iokempen-my.sharepoint.com/:b:/R/personal/hans ghoos iok be/Ef-

LdQ H5sxArZ LXMhC90wBT87Ge4HQkhwliHYY4xwf4Q?e=u5NOel

https://iokempen-mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/ETKHPVaMndlKi-

SDqYIHEUoBVJ 4bW9ex68qF7wLZEmWw?e=iMvG06

7. Financiën

7.1.Tarievenbundel Thuiszorg Kempen

De tarievenbundel Thuiszorg Kempen 2023 wordt toegelicht door Lin Verbrugghe (public

controller)

Bijlaee

https://iokempen-mv.sharepoint.com/:b,:/fi/personal/hans ghoos iok be/EQKAor4h-

_P_Bl^FhJZ413slB6 SsGxGZTprJ49K6QecWaA?e_=b5Hlex

Besluit

Enig artikel. De algemene vergadering keurt de tarievenbundel Thuiszorg Kempen 2023 goed.

7.2.Tarievenbundel Welzijnszorg Kempen

De tarievenbundel Welzijnszorg Kempen 2023 wordt toegelicht door Lin Verbrugghe (public

controller)

Bijlage

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/fi/personal/hans ghoos iok be/ERAEEsl5QNROgkrFUkQlfbMBivKG4nU

af7nBP6xxF3r9pA;>e=UamEvu
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https://iokempen-mv.sharepo_mt.com/:b:/e/personal/hans ghoos iok be/ESQWLS-

JHXNNeORmYaaldDoBsekoKaKacEWcmWLF L iaw?e=TCGisF

Besluit

Enig artikel. De raad keurt de tarievenbundel Welzijnszorg Kempen 2023 goed.

7.3.0pvolgingsrapportering 2022

De opvolgingsrapportering wordt toegelicht door Lin Verbrugghe (public controller)

Biilage

https://iokempen-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ghoos iok be/EbNMSpOZhSdGhQZ NAEyHaABSOoa

5LZP9CLdBXu XutUA?e=jFrJhw

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/R/personal/hans ghoos lok be/ERKe3ziNWlpGmlb2W6afRvgBFRFFcM-

8pj6xqMhp3WZ6Cw?e=RJrOEp

https://iokempen-

my.sharepoint.com/:b:/fi/personal/hans ghoos iok be/EXtDgsRpw5pPuBil5 L7evUBMiopLitfOi

6UU3wU-LzyWQ?e=lQAABn

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/R/personal/hans_ghoos lok be/EQnYnS5iDy5JhtLHxmUQK5gBWYJub4Z

TmccHJL9it h2eQ?e=TlyN6p

https://iokempen-

my.sharepoint.com/:b:/s/Dersonal/hans ghoos_iok_be/EXtRy9vAz8pIqCe99tPZmiwBk9

02TAqsZM77G rSD7blEA?e-6Fxqdq

Besluit

Enig artikel. De raad keurt de opvolgingsrapportering goed.

7.4.Kerncijfers le + 2e kwartaal 2022

De voorzitter wijst op de Kerncijfers van het le+2e kwartaal.
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Bijlage

https://iokemDen"mv.sharepoint.conn/:p:/g/personal/hans ghoos iok be/EZKGS-X84110qN3R-

ABHDAABnUQc-eefUG91olOYtGkdbg?e=KB7Zdp

Besluit

Enig artikel. De raad neemt kennis van de kerncijfers van het le + 2e kwartaal.

8. Investeringen/ aankopen

8.1. Aankoop Smartboard

Aan de Raad van Bestuur wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van een smartboard

voor één van onze vergaderzalen.

Heden komt er slijtage op onze beamers en wensen we mee te. evolueren met de nieuwe

technologie.

We kunnen de technologie/hardware aankopen via het raamcontract van Cipal.

De kostprijs voor deze digitale interactieve flipchart/presentatiescherm bedraagt 1.897,28 euro.

De budgettaire ruimte inzake ICT-materiaal laat deze aankoop toe.

Besluit

De Raad keurt deze aankoop goed.

8.2. Peppol

Lokale besturen gaan in de toekomst hun facturen elektronisch verwerken via Peppol. Dit

betekent dat WZK ook de facturen via Peppel gaat moeten aanleveren aan de lokale besturen.

Hiervoor is een uitbreiding van de huidige software noodzakelijk. In bijlage kan je de offerte

hiervoor vinden.

Het gaat over zowel de inkomende facturen als de uitgaande facturen die via Peppol verstuurd

moeten worden.

Inkomend:

hiervoor moeten we voorzien dat we kunnen opladen naar ARCO (dit is dan meteen ook ons

legaal archief):

Instapvergoeding = 3.912,44 euro excl btw

Gebruiksrecht voor 1000 facturen = 1.866,76 euro excl btw

Opleiding = 2.079 euro excl btw

•^ Éénmalige kost = 7.250 euro (incl btw)

^ Jaarlijkse kost = 2.260 euro (incl btw)

Uitgaand:

hiervoor moeten we voorzien dat we kunnen opladen naar ARCO (dit is dan meteen ook ons

legaal archief):
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Instapvergoeding verzendingspakket= 2.653,59 euro excl btw a 3.212,51 euro excl BTW

Gebruiksrecht voor 17000 facturen = 5.270 euro excl btw

Opleiding = 1.036,49 euro excl btw

^ Éénmalige kost = 1.165 euro (incl btw) a 5.141,29 euro (incl btw)

^ Jaarlijkse kost = 6.377 euro (incl btw}

TOTAAL:

^ Éénmalige kost = 11.715 euro incl btw a 12.391,29 euro incl btw

^ Jaarlijkse kost = 8.637 euro incl btw

De prijzen zijn nog altijd geldig/ alleen is er een bijkomende kost bij uitgaande facturen Peppol

van 558.92 euro excl BTW voor het aanmaken van een WZK emailadres.

Dus deze kost moet je er ook bijteflen.

Bijlage

https://lokempen-

mv.shareooint.com/:b:/g/personal/hans phoos lok be/EQIBiaeZ9vtPkw3N7hTBZd4BNfi

bw4DCcJZOsOsit7QH Q?e=hatqp0

Besluit

Goedkeuring aankoop Peppol conform het voorstel.

9. Personeel: Openverklaring functie BBP

In het najaar van 2021 werd een aanwervingsprocedure gevoerd voor Bevoegd Begeleidend

personeel.

Heden is de werfreserve uitgeput en worden niet alle posities ingevuld met contracten

onbepaalde duur.

Derhalve wordt voorgesteld de vacature opnieuw open te verklaren.

De vacature werd om efficiëntieredenen en om budgettaire redenen reeds bekend gemaakt

samen met de andere lopende vacatures langs volgende kanalen : De zondag/ VDAB, de eigen

website, Facebook, Linkedln.

Voor de aanwen/ingsprocedure wordt zoals steeds geopteerd voor een niet-verge l ijkend

examen.

Het verloop van de procedure ziet eruit als volgt:

a. een schriftelijke proef die volgende onderdelen omvat:

• gevalsstudie(s): de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich

tijdens de uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de

problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit

te werken en deze aan de hand van een verslag weer te geven.

• toetsing van de kennisvereisten verbonden aan de functie:
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De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

b. een mondelinge proef die een toetsing inhoudt van de motivatie/ de persoonlijkheid en de

leidinggevende competenties van de kandidaat.

De proef wordt gequoteerd op 50 punten.

Om te slagen moeten kandidaten op beide selectietechnieken minstens 50% van de punten

behalen en minstens 60 op 100 punten voor de totaliteit.

Er zal een werfreserve worden ingesteld die 2 jaar geldig blijft.

Dejurysamenstellingisalsvolgt:

Kristien Damen, diensthoofd Welzijn, lokaal bestuur Vosselaar

Ann Lievens/ stafmedewerker personeel Welzijnszorg Kempen

Gil Peeters, zorgmanager Thuiszorg Kempen

Besluit

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring

> aan de openverklaring

> aan deze voorgestelde examenprocedure en jurysamenstelling.

10. Informatieveiligheid: Toekomstgerichte strategische aanpak

Diane Vanspringel/ adjunct directeur geeft een presentatie over de toekomstvisie met

betrekking tot de dienstverlening informatieveiligheid.

De meeste besturen hebben zich in orde gesteld met de basisbeginselen van de GDPR. Nu is er

een nood aan verdere oppuntstelling en specialisatie.

Daarom willen we vanaf 2023 een nieuwe aanpak lanceren. We willen streven naar een interne

contactpersoon per bestuur. Verder willen we projectmatig diverse werven ontwikkelen en via

werktafels met de besturen aan de slag gaan zodat we de informatieveiligheid van de besturen

stap voor stap naar een hoger niveau kunnen tillen. De werktafels methode is erop gericht om

concrete resultaten te boeken als bestuur.

Bedoeling is deze strategie ook toe te lichten op de eerstvolgende vergadering van algemeen

directeurs.

Bijlage

https://iokempen-

mv.shareDO[nt.com/:b:/e/Dersonal/hans ghoos lok be/EW29JfUXUBBoldla8krUmsBDJriGk7Q40

L6GLWIbEQZiQ?e=JmOwhk

Besluit

De raad gaat akkoord om met de gevolgde werkwijze aan de slag te gaan vanaf 2023.
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11. Betalingsbevelen

De betalingsbevelen nr. 101-126 met betaalopdrachten zijn raadpleegbaar via onderstaande

linken.

https://iokempen-

mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans Rhoos iok be/ETrwHwknen2Nm2tVTlXW-

D8B2mUoxQY87Bc4tloLNDazvfi?e=M140el

https://iokempen:

mv.sharepoint.com/:b:/g/personal/hans ehoos iok be/ESuM9oi AtBBuciTPUIF4KaMBRulkn-

cOPblK17KG8vRv3Q?e=HEGvQT

Besluit

Enig artikel. De raad bevestigt de betalingsbevelen.

12.Varia

12.1. De volgende raad van bestuur zal digitaal doorgaan op 26 oktober, vanaf 17.30u.

12.2. Eric Nysmans, directeur brengt verslag uit over t Kader (residentieel

drugopvangcentrum).

De werken vorderen goed en blijven binnen het bestaande budget.

In januari 2023 start afdeling l ontwenning op. In februari/maart zal een tweede afdeling

(therapeutisch programma) opstarten. Ondertussen (2022) loopt het voortraject (budget

Vlaanderen) met mobiele teams, (ondersteuning verslavingskoepel/ groepswerkingen met

MSOC zijn opgestart, ondersteuning CAW crisisopvang en samenwerking sector van mensen met

beperking).

12.3. Thuiszorg Kempen. De vergadering bespreekt de behoefte aan bijkomende uren

gezinszorg en komt tot 15.500 uren voor het opstarten van 3 bijkomende CADO's en groei in de

courante werking. Gil Peeters/ zorgmanager, wordt gevraagd de bijkomende uren aan te vragen.

E. Nysmans K. Rombouts

Directeur _ Voorzitter
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