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1. Regelgevende basis: 
 
- Artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen    

voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen (dit zijn de 
federale erkenningsnormen) stelt dat in de beheersorganen van het PVT een 
bewonersvertegenwoordiger dient te zetelen. 

- Basis  voor  Zorginspectie:  Referentiekader  PVT  dd.  23  augustus  2012  (zie  link  in 

voetnoot)1 (dit is de Vlaamse interpretatie van de federale erkenningsnormen): dit 
referentiekader  herhaalt  ten  eerste  de  verplichting  om  een 

bewonersvertegenwoordiger  in  de  beheersorganen  van  een  PVT  te  laten  zetelen. 

Daarnaast  formuleert  dit  referentiekader  bij wijze  van  aanbeveling  dat  een  PVT  een 

profiel  kan  opmaken  voor  de  bewonersvertegenwoordiger    en  dat  er  een  procedure 

wordt voorzien voor de selectie en eventueel vervanging van deze figuur. 

- Nota vzw Provincialaat der Broeders van Liefde sector GGZ betreffende de beheers‐ en    

toezichtstructuren  voor  de  Nederlandstalige  psychiatrische  verzorgingstehuizen  dd. 

maart  2009. 

 
 
2. Doelstelling: 
 
- Pleitbezorger zijn voor de bewoners op officiële en andere overlegmomenten 

- De  bewoners  vertegenwoordigen  in  formele  beleidsvergaderingen.  (zie  ook 

Verwachtingen). 

- Klankbord  zijn  voor  de  groep  van  bewoners  in  functie  van  hun  wensen,  noden  en 

bezorgdheden met als voornaamste doelstelling de collectieve belangen detecteren en 

correct overbrengen naar de organisatie. 

- Evoluties meevolgen in de geestelijke gezondheidszorg en, waar nodig, voorstellen 

brengen om de huidige werking vooruit te helpen. 

- In  samenspraak  en  samenwerking  met  de  betrokken  zorgverleners  regelmatig 

terugkoppelen aan de bewoners en zorgen voor de opvolging van de besproken punten 

tijdens voornoemde overlegmomenten. 

 

  

Profiel bewonersvertegenwoordiger PVT  
 
Datum: 10 februari 2017 



www.guislain.be 
 

 

Naam: profiel bewonersvertegenwoordiger PVT Nr: PAT/D/108/01 
Datum: 10 februari 2017 Evaluatiedatum: 10 februari 2020 
Eigenaar: Wouter Demarest en Isabelle De Wispeleir Pagina 2 van 3 
 

3. Competenties en kwaliteiten : 
 
- Goed kunnen luisteren 

- Vlotte omgang met mensen zowel individueel als in groep 

- Actief deelnemen aan beleids‐ en andere overlegmomenten 

- Interesse voor de doelgroep van mensen met een langdurige psychiatrische zorgnood 

- Interesse in (de evoluties van) de geestelijke gezondheidszorg 

- Verschillende standpunten naast elkaar kunnen overbrengen, zonder daarin ‘partij’ te 

kiezen, of het eigen oordeel te laten meespelen 

- Discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie 

- Open houding en geest 

- Zich betrokken voelen bij de werking van het PVT en het welzijn van de bewoners 

- Kennis van de organisatie en de GGZ 

  
4. Concrete verwachtingen: 
 
- Het LAC bijwonen (4 x per jaar): het LAC is het lokaal adviescomité van het PVT. Hierin  

zetelen de coördinator van het PVT, de afdelingshoofden, de herstelbegeleider voor wat 

de  inhoud van de bewonersraad betreft en  tenslotte de bewonersvertegenwoordiger. 

Deze vergaderingen vinden op vandaag overdag plaats maar dit kan aangepast worden. 

- Het CBC bijwonen (2 x per jaar): het CBC is het centraal beheerscomité dat centraal  

georganiseerd  wordt  voor  alle  PVT’s  die  deel  uitmaken  van  de  groep  Broeders  van 

Liefde. Hierin worden de beleidslijnen uitgezet die van toepassing zijn op alle PVT van de 

Broeders  van  Liefde.  Omgekeerd  gebeurt  er  ook  een  terugkoppeling  van  het  lokale 

beleid naar de centrale diensten toe. Deze vergaderingen vinden overdag plaats. 

- De Toezichtscommissie PVT bijwonen (1 x per jaar). Deze vergadering vindt overdag 

plaats en heeft als doelstelling het toezicht op het geldbeheer.   

- Voor  individuele  wensen  en  noden  verwijst  de  bewonersvertegenwoordiger  de 

bewoners steeds naar de woonbegeleiding,  in geval van klachten kan er doorverwezen 

worden naar de ombudsman. 

- Looptijd: in principe drie jaar 

- Hij/zij laat zich informeren door de bewonersraad (hij/zij ontvangt de verslagen van haar 

bijeenkomsten)  en  kan  vrijblijvend  aansluiten  bij  enkele  formele  of  informele 

activiteiten binnen PVT zoals het ontmoetingsforum ‘Vrienden van de PVT’, de jaarlijkse 

BBQ, familiebijeenkomsten, ….   

- Via deelname aan  informele momenten kan men als bewonersvertegenwoordiger zelf 

invulling geven aan de functie. Deze momenten  bevorderen bovendien de wederzijdse 

kennismaking  tussen  de    vertegenwoordiger  ,  de  bewoner  en  diens  familie  en  het 

personeel.  
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5. Statuut 
 
- Niet  werkzaam  zijn  onder  het  statuut  van  een  arbeidsovereenkomst  of  onder  een 

overeenkomst sui generis bij het P.C. Dr. Guislain. 

- Geen  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  financieel  voordeel  halen  uit  de  rol  als 

bewonersvertegenwoordiger. 

- De bewonersvertegenwoordiger krijgt  steeds een vrijwilligersstatuut. Dit betekent dat 

hij verzekerd zal zijn  tegen ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid en dat hij 

beroep kan doen op alle faciliteiten van vrijwilligers (reductie‐tarief in cafetaria, jaarlijks 

etentje,…).  

 
6. Procedure met betrekking tot selectie/vervanging 
 
- De benoeming van de bewonersvertegenwoordiger gebeurt voor een termijn van 3 jaar 

door de Raad van Beheer op voorstel van de directie van het psychiatrisch centrum. De 

directie laat zich hierbij adviseren door afdelingshoofden en de PVT‐coördinator. De 

Raad van Beheer zal bij de definitieve keuze erover waken dat zoveel mogelijk een 

evenwicht wordt bereikt op het vlak van de diverse invalshoeken en affiniteiten met de 

PVT‐bewoners.  

- Het mandaat wordt ten persoonlijke titel toegewezen en niet in vertegenwoordiging van 

een bepaalde organisatie of vereniging.  

- Het mandaat is verlengbaar. Deze verlenging kan echter niet stilzwijgend gebeuren.  

- De  bewonersvertegenwoordiger  kan  op  elk  moment  schriftelijk  ontslag  indienen. 

Anderzijds kan de bewonersvertegenwoordiger ook door de Raad van Beheer ontslagen 

worden tijdens het mandaat, op voorwaarde dat dit ontslag schriftelijk en met redenen 

omkleed betekend wordt. vindt plaats aan de hand van kennismakingsgesprekken met 

de afdelingshoofden en de coördinator van het PVT. 

 
7. Voor meer info 
 

Voor meer  informatie met  betrekking  tot  de  rol  van  een  bewonersvertegenwoordiger  of 

andere kan u steeds terecht bij de afdelingshoofden van het PVT de Lorkensstraat: 

 

Isabelle De Wispeleir: e‐mail: isabelle.de.wispeleir@fracarita.org en tel: via 09 216 33 11 

Wouter Demarest : e‐mail : wouter.demarest@fracarita.org en tel: via 09 216 33 11 

 

 


