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Samenvatting van het inspectieverslag van 

de thema-inspectie incident grensoverschrijdend gedrag 

in de Vlier 09/05/2019 
 

 

Deze samenvatting is opgemaakt door de kwaliteitscoördinator en wordt via de digitale interne en externe 
mededelingen verspreid en gepubliceerd op de website. De interne en externe mededelingen worden 
behalve in juli en augustus zo goed als wekelijks bezorgd aan de medewerkers en 4 à 5 keer per jaar aan de 
gebruikers.   
De integrale verslagen kunnen medewerkers lezen in de werkmap kwaliteitszorg/auditrapporten.   
Gebruikers die het integrale verslag wensen in te zien, kunnen het verslag digitaal opvragen via de 
kwaliteitscoördinator.   
Het integrale verslag wordt ook bezorgd aan de voorzitter van de betreffende gebruikersraad en aan de 
voorzitter van de raad van bestuur.   
De inspecteur kan een appreciatie geven omtrent initiatieven, adviezen ter verbetering geven of 
opmerkingen omtrent afwijkingen van de regelgeving.   
Indien er een afwijking van de regelgeving vastgesteld wordt, is de organisatie verplicht deze tekortkoming 
binnen de 12 maanden op te volgen en de rechtzetting voor te leggen aan het VAPH.  
  

In deze aangekondigde thema-inspectie kwam inspecteur Koenraad Janssens nagaan hoe een concrete 

situatie van grensoverschrijdend gedrag, die ook gemeld werd aan het VAPH, een opvolging hadden 

gekregen. 

De inspecteur ging na of in de afhandeling van deze situatie alle elementen en betrokkenen (slachtoffer, 

dader, netwerk, medewerkers) de juiste en nodige opvolging hadden gekregen. 

In het verslag van de eerste inspectie werden geen tekorten geformuleerd. De situatie was dus op zich  

goed aangepakt. 

Er waren wel twee aandachtspunten: 

• De inspecteur oordeelde dat er met het team van de begeleiding best nog eens zou overleg/vorming 

zijn rond het thema relaties en seksualiteit. Meer bepaald om als team tot een gedragen visie hierop te 

komen. 

• De inspecteur vroeg ook om expliciet meer aandacht te schenken aan het op zoek gaan naar de minst 

ingrijpend vrijheidsbeperkende maatregel als aanpak van deze concrete situatie. 

Beide aandachtspunten werden opgenomen tijdens de teamoverlegmomenten van de Vlier. 

Als positief punt werd in het verslag vermeld: 

“Uit de wijze waarop het team omgaat met het onderzocht incident blijkt heel duidelijk dat rekening 

gehouden wordt met het belang van zowel de pleger, het netwerk als het personeel. Zorginspectie 

stelt vast dat de verantwoordelijken niet blind zijn voor problemen die ook tijdens het 



  
 
 

 2 van 2 

inspectiebezoek werden vastgesteld, en dat inspanningen geleverd worden om deze te remediëren. 

Zorginspectie wijst er wel op dat uiteindelijk het geboekte resultaat telt, er blijft dus zeker ruimte 

voor verdere inspanningen.” 

Verslag:  
Geert Delepierre,  
Kwaliteitscoördinator   
geert.delepierre@de-kade.be  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


