Agenda Veiligheidsraad: 2 december
2016, 14u in Home Vermeylen
Aanwezigheden: Sarah Verhoeven, Lisa Verbeke, Olivier Bocklandt,
Sarith Compernolle, Flore Batsleer, Thijs Goemaere, Kenny
Clauwaert, Cedric Tassenon, Lodewijk Claeys, Jason Tournoy, Luc Van
den Berghe, Dominque Vanacker, Francis Ascoop, Geert van den
Merkt(coördinator permanentie), Benny Van den Berghe (preventie
en bescherming van het werk)
Verontschuldigd: Angele Goeman, Kris Lauwerys, Dirk Mathys,

1. Kennismaking
Voorstelling

2. Doel Veiligheidsraad
Samen over nadenken wat deze vergadering moet inhouden.
Wat betekent veiligheid op de homes.
Belangrijk is dat communicatie tot stand komt. Dit loopt nu nog fout
omdat er niet genoeg met elkaar gesproken wordt.
Goed iniatief voor de mensen van ppd om elkaar te leren kennen.
Opletten voor scheiding met de ad hoc. Niet te veel overlap
proberen te hebben. Uitkijken hiervoor.

3. Verwachtingen per afdeling
-

Vooral communicatie verbeteren.

4. Overlopen activiteiten
-

Home Astrid:
o Poort kelder: dicht gevezen. Nu wordt de nooddeur
gebruikt.
 Er komt een hele nieuwe poort.

Ze zijn ermee bezig. Collega’s uit andere afdeling.
Duurt lang door de procedure.
 Nieuwe deur zou de oplossing moeten zijn.
o Fuif: er was geen ppd aanwezig, er was ergens een
miscommucatie gebeurd.
 Kwam door aanvraag via mail. Nu geen problemen
meer geweest.
o Dakloze: komt altijd mee binnen met iemand die
badged, als dit gebeurt dan zou de persoon in kwestie
beter bellen.
Altijd melden als de dakloze in de gang ligt.
Bellen als er een onbevoegde mee binnen glipt.
Proberen om te blijven sensibiliseren.
o Deuren: wanneer vervangen bleven deze openstaan. Dit
kan niet. Vermeylen had ook dit probleem. Moet genoeg
opgevolgd worden. Wordt besproken met DGFB.
o Deur van de resto zou deze open kunnen blijven?
Francis zal dit eens bekijken.
Home Bertha:
o Is oke, genoeg badgecontroles.
o Alarm staat af omdat ze teveel openstaan.
o Activiteiten zijn allemaal vlot verlopen.
Home Boudewijn:
o Branddeuren: sanitaire kasten zijn vervangen in de
gangen. Vroeger hing daar een magneet aan voor
brandafsluiting. Nu zijn die magneten nog niet bevestigd
wegens een speciale firma die dit moet komen doen.
Elke kant een deur. Hier zal ook over gesensibiliseerd
worden. Die magneten moeten zo snel mogelijk komen.
Dominque zal een mailtje sturen naar een collega.
o Bij voetbal is de parking altijd volbezet. Er zijn twee
agenten gekomen en hebben wielklem gezet. Takelen is
geen optie want dat is niet wettelijk. Takelen is de
laatste optie.
Als er brand zou zijn, duwt de brandweer de wagen weg.
Blijven signaleren.
o Signalisatie moet nog komen.
o Branddeuren worden te vaak gebruikt ipv de schuifdeur.
De werkmannen zetten de deuren open. Het probleem is
dat de deur dan niet in slot valt. Qua veiligheid zou het
beter zijn dat die nooddeur niet op die manier worden
gebruikt.
Home Vermeylen:
o Activiteiten: alles goed verlopen.
o Zomer: veel eten gestolen in de keukens. Overdag kun
je hier altijd binnen. Erg veel gebeurd. Twee drie weken
aan een stuk. Waarschijnlijk iemand extern. In
Vermeylen is het moeilijk door het onthaal. Maar er


-

-

-

-

-

wordt gekeken voor een extern badgemoment. Het is
wel nodig dat dit er komt.
Op Fabiola is dit ook al gebeurd.
o Bewoonster die nachtelijk bezoek heeft gehad. Meerdere
malen gebeurd.
o Wedstrijdje tussen de vermeylen en Fabiola. Een draad
gegangen tussen beide homes. Qua veiligheid is dit niet
oke.
o Gaten in de gang. Zouden moeten afgedekt worden.
Benny volgt dit op.
o Ernstige vragen bij het effect van organiseren van
cantussen. Agressie tegen de bewaking.
De homeraden doen hun uiterste best om te
sensibiliseren. Zo een zaken kunnen niet gebeuren.
Opbellen van Kenny is schending van privacy van de
persoon in kwestie.
Home Fabiola:
o Activiteiten: geen problemen. Dit zijn de dagen waar het
minste iets gebeurd.
o Dicht bij de overpoort en dit wordt gemerkt.
o Vorige week mayonaise en ketchup in de keuken.
Vermoedt dat het iemand van binnenaf is.
o Jason heeft vorige week iemand achtervolgt. Extra alert
wegens incident in de keuken. Denkt dat het vrienden
waren van een zatte bewoner.
o In het algemeen een rustiger semester dan vorig jaar.
o Er moet meer gebeld worden.
o Een incident gehad op de Home. Ziekenbed past niet in
de lift. Zal bekeken worden bij de renovaties.
o Auto op parking: niet de auto van wie de boete kreeg,
zal moeten zeggen van wie de auto wel was.
o De kuisploegen gebruiken brandblussers om deuren
open te houden. Er liggen nog brandblussers in de
toiletruimtes. Maar lootje is eruit dus verondersteld dat
die niet werken. Een losse durven de poetsvrouwen wel
gebruiken. Er zal over gesproken worden.
o Incident suicidepoging: hoe is de sfeer? Met
gangverantwoordelijken gecommuniceerd dat
aangedane studenten naar de vermeylen een bezoek
konden brengen naar de studentenpsychologe. Nog
enkele vragen gekomen, niet op alles kunnen
antwoorden. Blijft niet doorwegen, mensen willen dit
laten rusten. Goed opgevangen in het algemeen.
Algemeen: eens een algemene actie doen om mensen
hierover bewust te worden. Actie vanuit Hk?
o Ook naar evacuatieoefeningen: goed of zeer goed, maar
nog steeds studenten die gaan tegenwerken. Wie er in
het gebouw is, moet wanneer het alarm afgaat het
gebouw te verlaten. Het is belangrijk dat mensen leren

dat dit heel belangrijk is. Er vanuit gaan dat het een
oefening is, is geen goede ingesteldheid. Verschillende
kanalen samenbrengen, als Hk enkele mensen kan
overtuigen dan zijn dat toch al enkele mensen die
meewerken.
Mogelijkheid om mensen te ‘straffen’ als deze niet
meewerken?
o Suggesties op welke manier studenten meer te
sensibiliseren. Terugkoppelen naar de bewoners.
‘Alarmmoeheid’
o Met Hk een actie trekken. In nieuwsbrief of in het
boekje.
o Ook herhalen van kot op slot.
o Meer communicatie naar de bewoners zelf wanneer er
werken gebeuren. Het gebeurt regelmatig dat
aannemers die komen wanneer ze er niet moeten zijn.
Dominique zal dit bespreken met DGFB.
o Een een ludieke actie doen?
o Nu altijd twee agenten. Dus timing is beter.
Contactgegevens zouden moeten worden toegevoegd aan
het verslag.

