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FOVIG heeft tot doel:
▪ het promoten en verdedigen van de belangen en
rechten van de door de ouderverenigingen en
gebruikersraden vertegenwoordigde personen met een
handicap binnen de bestaande voorzieningen
▪ het bijdragen tot de optimale uitbouw van deze
voorzieningen
▪ het vertegenwoordigen van voornoemde personen met
een handicap bij officiële instanties.
Meer in het bijzonder zijn deze doelstellingen:
▪ De ouderverenigingen en gebruikersraden te informeren, te
vormen, te begeleiden en te helpen met betrekking tot:
o hun opdracht van collectief overleg, participatie en
inspraak
o hun opdracht van individuele en persoonsgebonden
ondersteuning met het oog op de realisatie van de hoogst
mogelijke kwaliteit van leven voor de persoon met een
handicap
▪ De
gebruikers
zelf
te
informeren,
begeleiden
en
ondersteunen bij alle materies inzake opvang, behandeling,
begeleiding, opvoeding en wonen
Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken:
▪ ontplooit FOVIG zijn werking op een zelfstandige en
onafhankelijke wijze
▪ ondersteunt FOVIG activiteiten waarbij steeds de persoon
met een handicap en de wettelijke vertegenwoordigers norm
en toetssteen zijn
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▪ organiseert FOVIG activiteiten van informatieve, vormende,
sociale en culturele aard met het oog op de ondersteuning
van de persoon met een handicap
▪ stimuleert FOVIG de samenwerking tussen gebruikers en
dienstverleners bij de ondersteuning van de persoon met een
handicap
▪ ontwikkelt FOVIG samenwerking en ervaringsuitwisseling
tussen zijn leden.
FOVIG wil de vertegenwoordiger zijn van ouderverenigingen en
gebruikersraden
om
zowel
de
individuele
als
de
gemeenschappelijke belangen te bepleiten bij de overheid, bij
het Vlaams Fonds, en bij de koepelorganisaties van instellingen
zoals het Vlaams Welzijnsverbond en het Pluralistisch Platform
Gehandicaptenzorg.
Fovig richt zich naar alle types van voorzieningen: internaten,
semi-internaten, dagcentra, tehuizen, beschermd wonen, enz.
Inspraak en participatie
Inspraak en participatie kan maar lukken als men zich als
'volwaardige partner' verbonden weet met zijn achterban . Van
daaruit moet met voldoende kennis en ervaring een open
dialoog aangegaan worden met alle partners in de zorg.
Daarom pleit FOVIG voor :
Individuele inspraak voor de gebruiker, bijgestaan door ouders
en/of belangenbehartigers, bij de invulling van een degelijk
ondersteuningsplan, waarbij rekening wordt gehouden met zijn
eigenheid en waarin een goed uitgewerkt aanbod wordt gedaan
dat beantwoordt aan zijn individuele noden.
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Collectieve inspraak heeft te maken met de betrokkenheid op
de gemeenschap waartoe men behoort.
Via de gebruikersraad en/of ouderwerking is er inspraak in het
beleid van de instelling. Daarbij dient aandacht besteed aan :
de missie en de visie van de voorziening, de samenwerking met
ouders, het behandelen van klachten, de tevredenheid van de
gebruikers, het opnamebeleid, de infrastructuur, de financiële
middelen, de inzet en de bekwaamheid van het personeel, het
leven in leefgroepverband, de kwaliteit van de dienstverlening,
al wat de voorziening tot een echte thuis kan maken voor
iedere bewoner.
Willen we de persoon met een handicap erkennen als een
volwaardig burger, dan dienen zowel voorziening, begeleidend
personeel als ouders en familieleden de persoon met een
handicap zelf te betrekken zowel bij de individuele als de
collectieve inspraak. Ze doen dit op een aangepaste manier,
luisterend naar zijn mening en zijn vragen, rekening houdend
met zijn mogelijkheden en zijn vaardigheden maar ook met zijn
noden en zijn beperkingen.
FOVIG heeft een centraal bestuur waarin 3 vertegenwoordigers
van elke provincie zijn opgenomen. Zij vormen de Raad van
Bestuur.
In elke provincie is een plaatselijk bestuur actief dat zijn eigen
werkzaamheden ontwikkelt en dat zijn ervaringen, vragen en
standpunten ter sprake brengt op deze Raad van Bestuur.
Via het FOVIG-blad dat 4 maal per jaar verschijnt worden de
leden op de hoogte gehouden van de werking en worden
nuttige informatie en tips aangeboden.
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Bestuursleden
Antwerpen
Snyers Frans
Van Cuyckstraat 27
2320 Hoogstraten
03/3146652
frans.snijers@pandora.be

Schreuders Pierre
Kleinrees 28
2640 Kasterlee
014/850230
pierreschreuders@telenet.be
ondervoorzitter

Verhoeven Hugo
Zijpstraat 66
2570 Duffel.
015/317678
0472/666433
hugo.verhoeven@pandora.be

Wouters André
Barbarastraat 71
3120Tremelo
016/534111
0498/124721
drewouters@hotmail.com

Vander Vennet Sofie
Peutiesteenweg 84B
1830 Machelen
0476/308543
sofie.vandervennet@hotmail.
com

Janssens-Vanoppen
Simonne
M. Scheperslaan 171
3550 Heusden-Zolder.
011/536823
0476/343840
sim.vanoppen@gmail.com

Jaenen Rita
Engstegenseweg 78
3520 Zonhoven
011/813682
0475/402524
rita.jaenen@telenet.be

Oost-Vlaanderen
De Caesemaeker Michel
Zwaluwlaan 20
9185 Wachtebeke
09/3459554
0473/716129
michel.decaesemaeker@
skynet.be

De Groote Rudy
Roodborstjesstraat 20
9032 Wondelgem
09/2531661
0477/474818
rudydegroote@skynet.be

De Keyser Willy
Steltloperstraat 19,
9000 Gent.
09/2229430
0496/104474
dekeyserwil@gmail.com
penningmeester

West-Vlaanderen
Devos Eric
Marie Joséelaan 121
1200 Brussel
02/7341857
0476/224493
devos.er@skynet.be

Devos Kurt
A. Rodenbachlaan 7 B3
8530 Harelbeke
0476/417337
kurt_devos@skynet.be

Brabant
Festraets Roger
Den Bremt 18
3020 Herent.
016/200775.
roger.festraets-sterz@
telenet.be
Limburg
Mackic Samra
Kerselaarstraat 28/B0001
3510 Kermt-Hasselt
0498/505761
samramackic@yahoo.co.uk
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