Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal dienstencentrum Balderhuys Berlaar
behorende tot de Zorggroep Zusters van Berlaar en het lokaal bestuur Berlaar
Tussen de ondergetekenden:
Het lokaal bestuur Berlaar, bestaande uit de gemeente Berlaar en het OCMW Berlaar,
vertegenwoordigd door Walter Horemans, burgemeester en voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn, Nadine Boekaerts, voorzitter BCSD en Anja Neels, algemeen
directeur en
Het lokaal dienstencentrum Balderhuys - verder genoemd LDC Balderhuys - met zetel in
2590 Berlaar, Kloosterhof 5, vertegenwoordigd door Tania Stalmans, afgevaardigd
bestuurder Zorggroep Zusters van Berlaar wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1: Dit samenwerkingsakkoord wordt overeengekomen tussen de partijen afgesloten
op basis van volgende regelgeving:
-

het woonzorgdecreet van 15 februari 2019

-

het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

-

het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie,
de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en bijlage 1 bij dat besluit

Artikel 2: Het lokaal bestuur Berlaar en het LDC Balderhuys besluiten om een
samenwerkingsakkoord aan te gaan ten einde bij te dragen tot het behoud, de ondersteuning
en/of het herstel van de zelfredzaamheid van de doelgroep. Dat doen ze door het nemen van
initiatieven voor het bevorderen van de sociale cohesie tussen de inwoners van de betrokken
regio. Daarnaast wil het samenwerkingsverband een bijdrage leveren tot het project
‘bevorderen van zorgzame buurten’. Om deze doelstellingen te realiseren wordt er een
samenwerking tot stand gebracht met de inhoudelijk betrokken diensten van gemeente en
OCMW. Indien nodig kunnen de partijen samen een aanbod ontwikkelen om in te spelen op
de behoeften van de doelgroep.
Artikel 3: Het LDC Balderhuys is operationeel in Berlaar en toegankelijk voor iedereen uit de
omgeving die er nood aan heeft. Er mag geen enkele selectie gemaakt worden op basis van
de graad van zorgbehoevendheid of van politieke en godsdienstige overtuiging.
Artikel 4: Doel van de samenwerking is om senioren en personen met een zorgbehoefte, die
woonachtig zijn in Berlaar en omgeving, maximaal te ondersteunen in hun wens om zo lang
mogelijk in het eigen milieu te verblijven en eventueel verzorgd te worden. Beide partijen
zullen zich engageren om te streven naar een kwalitatief hoogstaand aanbod van diensten,
op maat van de doelgroep.
Artikel 5: Beide partijen informeren hun gebruikers over de werking en activiteiten van de
ander, waar dit gepast is.
Artikel 6: Beide partijen verklaren te zullen samenwerken om de vragen en wensen van de
beoogde doelgroep in kaart te brengen, zodat beide organisaties hun aanbod verder kunnen
afstemmen en ontwikkelen in het mate van het mogelijke.

Artikel 7: Beide partijen verbinden zich ertoe om een optimale samenwerking met de
Berlaarse verenigingen uit te werken.
Artikel 8: Beide partijen verbinden zich ertoe om open te staan voor verschillende
opportuniteiten teneinde het LDC in te bedden in de Berlaarse gemeenschap.
Artikel 9: Als de nood daartoe is vastgesteld en men toestemming heeft van de persoon in
kwestie, kunnen beide partijen de gebruikers naar elkaar doorverwijzen. Dit gebeurt in het
kader van zorgafstemming. Om de drempel te verlagen, kan er gekozen worden om samen
met een medewerker deze stap te zetten.
Artikel 10: Beide partijen verbinden zich ertoe de deontologie van het vak te respecteren.
Artikel 11: Met het oog op het bereiken van deze doelstellingen wordt een overlegorgaan
opgericht dat regelmatig samenkomt. Omtrent de samenstelling van dit overlegorgaan en de
werkingsmodaliteiten zullen beide partijen tezamen een regeling uitwerken.
Artikel 12: De overeenkomst loopt vanaf ondertekening voor onbepaalde duur.
Artikel 13: Dit samenwerkingsakkoord kan door beide partijen opgezegd worden, mits een
vooropzeg van zes maanden en dit per aangetekende brief.
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