Map gebruikers
In de marge van de info-avonden RAADELOOS waarbij de
goede werking van gebruikersraden en oudercomités aan bod
kwam, bleek er ook nood te zijn aan agendapunten en
onderwerpen die binnen een gebruikersraad of een oudercomité
kunnen ter sprake komen.
De brochure RAADELOOS vermeldt er een hele reeks. Het
uitwerken ervan zou deze brochure te uitgebreid en te
volumineus hebben gemaakt.
In heel wat gebruikersraden zijn bepaalde onderwerpen reeds
uitvoerig behandeld en werd een protocol, een gedragscode of
een overeenkomst rond die thema's besproken en afgesproken
met de voorziening.
Iedere provinciale afdeling van FOVIG heeft het op zich
genomen om bij de gebruikersraden en oudercomités
besproken thema's op te vragen en om ze als voorbeeld te
mogen opnemen in de map.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar mogelijke
onderwerpen en hoe men deze ter sprake kan brengen en
behandelen in uw gebruikersraad of oudercomité wil FOVIG met
deze map u een aantal onderwerpen aanreiken, die een
handleiding kunnen zijn om ook deze thema's binnen uw
gebruikersraad bespreekbaar te maken en te komen tot een
overeenkomst tussen de gebruikers en de voorziening.
Het zijn geen kant en klare overeenkomsten maar thema's die
u moeten toelaten om een eigen code op te stellen aangepast
aan de leefwereld van de gebruikers en aan de visie en de
missie binnen uw voorziening.
In deze map vindt u een aantal van deze thema's. Het is onze
vaste bedoeling om deze verder te verfijnen en uit te breiden
naar andere thema's.

Daarom vragen we ook uw medewerking:
- Indien u bemerkingen of aanvullingen of eigen ideeën hebt
aangaande de reeds aangebrachte thema's kunt u deze
bezorgen aan uw provinciaal afgevaardigde in de raad van
bestuur.
- Indien u in uw voorziening één of meerdere andere thema's
hebt uitgewerkt, kunt u deze aanbrengen in de provinciale
vergadering zodat ze in deze MAP kunnen opgenomen
worden. Zo kan deze map uitgroeien tot een bruikbaar
instrument voor iedere gebruikersraad.
Zo draagt u bij tot het realiseren van één van de doelstellingen
van FOVIG : "het onderling uitwisselen van informatie tussen
oudercomités en gebruikersraden".
De MAP die in 2002 aan heel wat oudercomités en
gebruikersraden, lid van FOVIG, werd bezorgd wordt vervangen
door deze elektronische versie, zodat ieder oudercomité of
gebruikersraad naar eigen goeddunken de thema's kan kiezen
die ze wenst te behandelen.
We wensen u een vruchtbaar gebruik van deze map.
Volgende thema's zijn beschikbaar, klik op het item van uw
keuze.
1. Handelingsplan.
2. Relatie en Seksualiteit.
3. Rouwen
Bijlage bij rouwen
4. Tevredenheidsonderzoek.
- Tevredenheidsonderzoek - inleiding vragenlijst
- Tevredenheidsonderzoek - vragenlijst (EXCEL)
5. Vrijheidsbeperkende maatregelen.
6. Oudercomité versus gebruikersraad
7. Voorlopige bewindvoering.
8. De behandeling van klachten van gebruikers

