
Actie naar aanleiding van bezoeken Zorginspectie 

Kwaliteit, een prioriteit voor onze organisatie. 

De Maanwandelaars biedt kwalitatieve woon -en dagondersteuning aan. Warme en 

kleinschalige zorg, daar gaan we voor. De ondersteuning gebeurt dialoog gestuurd, dat 

betekent dat we onze dienstverlening zoveel mogelijk aanpassen op vraag van de gebruiker. 

We verbeteren onze dienstverlening dankzij een zelfevaluatie systeem. De organisatie 

streeft naar continue verbetering via het organisatieplan. We streven naar het verbeteren 

van de structuur en de interne processen van de organisatie. Aangepaste procedures 

worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek. 

Kwaliteitscontrole door de Zorginspectie 

De Maanwandelaars vzw is een vergunde zorgaanbieder, erkend door het VAPH. Onze 

organisatie wordt regelmatig gecontroleerd door de Zorginspectie. De Zorginspectie 

onderzoekt alle aspecten van de dienstverlening door middel van aangekondigde en 

onaangekondigde bezoeken. Omdat transparantie heel belangrijk is voor ons plaatsen we 

het verslag van de zorginspectie op onze website. Neem gerust eens een kijkje. 

Hoe interpreteert u het verslag van de Zorginspectie? 

 Aandachtspunten 

De Zorginspectie formuleert een aandachtspunt als er bepaalde elementen moeten 

bijgestuurd worden, zonder dat er een inbreuk is op de regelgeving. 

 Tekorten 

Een tekort wordt genoteerd als er een praktijk is die niet strookt met de regelgeving. 

 

1. Inspectieverslag 21 februari 2018 inzake omgaan met grensoverschrijdend gedrag 

ten aanzien van gebruikers. Toelichting voor website. 

Op 21 februari 2018 was er een aangekondigd bezoek door de zorginspectie in de 

Hobo. De inspecteur ging met ons in gesprek over welke maatregelen we nemen om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te stoppen en te hanteren. Kortom, hoe 

gaan we om met grensoverschrijdend gedrag in onze voorziening? De Zorginspectie 

formuleerde twee aandachtspunten.  

 

a. Aandachtspunt met betrekking tot het melden van grensoverschrijdend 

gedrag.  

Wanneer en in welke gevallen de ortho-pedagoog grensoverschrijdend 

gedrag moet melden bij het VAPH was op het moment van de inspectie niet 

duidelijk. De kwaliteitscoördinator, de orthopedagoge en de directeur 

personeel en zorg werkten een nieuwe procedure uit over omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag. We namen een aparte procedure op over het 

melden van grensoverschrijdend gedrag bij het VAPH. Op die manier kunnen 



we een onderscheid maken tussen grensoverschrijdend gedrag dat we met 

ortho-agogische corrigerende maatregelen kunnen aanpakken en strafbaar 

grensoverschrijdend gedrag. 

De nieuwe procedure is geldig sinds 21 februari 2019.  

b. Pagina  14 en 16: aandachtspunten over beleid van de Maanwandelaars en de 

deskundigheid van de medewerkers van de Maanwandelaars over omgaan 

met seksualiteit. 

We stellen vast dat onze visietekst over omgaan met seksualiteit niet meer 

actueel is. In mei 2018 starten we een werkgroep op met medewerkers. Voor 

het einde van 2019 willen we een nieuwe visietekst over seksualiteit bij de 

Maanwandelaars klaar hebben. De werkgroep denkt ook na over manieren 

om onze medewerkers op te leiden over deze nieuwe visie.  

 

Grensoverschrijdend gedrag kan seksueel getint zijn. Maar omdat we 

seksualiteit op een positieve manier willen benaderen kiezen we ervoor om 

grensoverschrijdend gedrag en omgaan met seksualiteit gescheiden te 

houden.  

 

2. Onaangekondigde inspectie 6 juni 2018 den Buiten 

De Zorginspectie bezocht op 6 juni 2018 den Buiten. Er werden geen 

aandachtspunten of tekorten genoteerd. De inspecteur was gecharmeerd door onze 

dagwerking. De Zorginspectie benoemt de gezellige sfeer, maar stelde ook de 

planmatig aanpak bij onze begeleiders vast. (p 4). Het picto bord met het 

weekschema en het bijhouden van de ondersteuningsplannen  werden 

geapprecieerd.  

 

3. Onaangekondigde inspectie 12 juli 2018 de Krex 

De Zorginspectie bezocht op 12 juli 2018 de Krex, ons sociaal artistiek centrum.  

De Zorginspectie noteerde na de inspectie van de infrastructuur één punt voor 

verbetering vatbaar: de rolstoeltoegankelijkheid van de toiletten. Er werden verder 

geen aandachtspunten genoteerd. De Zorginspectie apprecieerde de sfeer in de Krex 

en waardeerde ook de manier waarop de begeleiders de gebruikers informeerden 

over de manier van werken in dit dagcentrum. 

 

4. Onaangekondigde inspectie 11 september 2018 De Vlaslaan 

De Zorginspectie bezocht op 11 september 2018 het woonproject de Vlaslaan. De 

Zorginspectie focuste vooral op de infrastructuur. Er werd één aandachtspunt 

geformuleerd: de rolstoeltoegankelijkheid van deze vestiging 

De Vlaslaan is een geïntegreerd woonproject. Het gebouw is als een huis in de straat, 

van buiten kan je niet zien dat hier personen met een beperking wonen. Dat willen 

we zo houden.  



De Vlaslaan werd gecreëerd door samenvoeging van twee bestaande, naast elkaar 

gelegen rijhuizen. Deze vestiging is hierdoor niet rolstoeltoegankelijk , en kan ook 

niet toegankelijk gemaakt worden na een verbouwing. Dit woonproject richt zich 

namelijk op mobiel gebruikers, rolstoelgebruikers verwijzen we door naar 

woonprojecten in onze andere vestigingen.  

  


